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Talmansval (V 1/2012-2013)
Val av talman
Val av första vicetalman
Val av andra vicetalman

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

Plenum börjar
Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som
ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var
för sig val av en första och en andra vicetalman.
Upprop. 30 lagtingsledamöter närvarande.
Föredras
1

Talmansval (V 1/2012-2013)
Val av talman
Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på
en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras
vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den
första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den
som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.
Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Runar Karlsson att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar har avgivits.
Rösträkningen har visat att 28 röster har avgivits för Britt Lundberg och ytterligare har
2 blanka röstsedlar avgivits.
Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg fått mer än hälften av de avgivna rösterna,
förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2012-2013.
Val av första vicetalman
Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på
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den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara
tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar har avgivits.
Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 29 röster och
lagtingsledamoten Gunnar Jansson har fått 1 röst. Eftersom lagtingsledamoten Viveka
Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets
förste vicetalman för arbetsåret 2012-2013.
Val av andra vicetalman
Slutligen förrättas val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade
valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Cita Nylund och Axel Jonsson att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar har avgivits.
Rösträkningen har visat att 30 röster har avgivits för lagtingsledamoten Roger Jansson.
Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 20122013.
Ålderstalman Barbro Sundback
Jag tänkte faktiskt göra en liten kort avvikelse från protokollet. Jag kan konstatera att vi
aldrig har haft så här eniga talmansval. Det är en parlamentarisk seger, att opposition
och majoritet kan vara så eniga om hur lagtinget ska ledas. Lagtinget kan vara nöjt över
sitt val. Det var inte så spännande men det kommer flera spännande val de närmaste
dagarna.
Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den
högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.
Talman Britt Lundberg

Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen
tillkommer Åland och dess befolkning.
Första vicetalman Viveka Eriksson

Fru ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
Andra vicetalman Roger Jansson

Fru ålderstalman, värderade lagting! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag
som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
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Ålderstalman Barbro Sundback
Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen
motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.
Talman Britt Lundberg
Fru ålderstalman! Tack för ett väl utfört arbete.
Bästa lagting! Jag och det nyvalda presidiet tackar för förtroendet ni har visat oss.
Jag vill samtidigt tacka vicetalman Eriksson och vicetalman Jansson för ett fint samarbete under det gångna året. Jag hoppas att samarbetet kommer att fortsätta även detta
år.
Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.
En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans
kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till
kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat.
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Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Lagtingets högtidliga öppnande 5 november 2012 kl. 14.00

Landshövding Peter Lindbäck

Ärade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat
mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetsåret 2012-13.
Ett återigen mycket arbetsdrygt och framförallt i ekonomiskt hänseende
mycket krävande lagtingsår har lagts till handlingarna. Många såväl viktiga
som delvis också svåra frågor har aktualiserats mellan självstyrelsen och
statsmakten.
Där den mångåriga och stundtals infekterade konflikten gällande omfattningen av Ålands penningautomatförenings rätt att bedriva spel över Internet
har gått in i en form av juridisk borgfred, har den istället ersatts av nya svårlösta frågor. Bland annat formerna och sättet för statsmakten och självstyrelseorganen att gemensamt finna en möjlighet för också på Åland belägna företag, främst vindkraftverk, att kunna ingå i det nationella stödsystemet för
produktion av miljövänlig energi, har blivit en obegriplig följetong, där juridiken har sagts ställa hinder för gemensamma lösningar. Det handlar trots
allt om att nationellt infria ett åtagande gentemot Europeiska unionen och då
måste principen om att hitta en gemensam lösning ges företräde framom
svårförståeliga argument om att låta bli.
Fru talman! Förslaget om ett nytt självstyrelsesystem och en ny självstyrelselag har givits stor tyngd och det oumbärliga projektet är för närvarande föremål för ett såväl ambitiöst som sakkunnigt arbete, dels inom statsmakten,
och dels i en parlamentariskt tillsatt kommitté på hemmaplan.
Som landshövding skall jag självklart avhålla mig från att ge uttryck för enskilda åsikter och förväntningar, men efter mer än 25 års arbete i självstyrelsesystemets och självstyrelsejuridikens tjänst, är jag den första att förorda ett
sådant systemskifte och en sådan självstyrelseordning som i sig skulle ställa
höga förväntningar, framförallt på en mera politisk dialog och i förlängningen, kreativa politiska samförståndslösningar på axeln mellan Helsingfors och
Mariehamn.
Efter mer än 90 års uppbyggnadsarbete mellan riket och landskapet måste
det nu finnas en tillräcklig grogrund för en ömsesidig politisk vilja och tilltro
till varandras förmåga att finna, i utgångspunkt osjälviska politiska lösningar,
till gagn för bägge parter.
Fru talman! Statsförvaltningen på Åland har under de gångna 13 åren genomgått stora förändringar, ofta som en konsekvens av de ekonomiska realiteterna och den allt mindre tilldelningen av medel till den offentliga sektorn.
Den statliga ”familjen” på Åland tog sig relativt obemärkt genom den omfattande regionförvaltningsreformen i övriga landet, som genomfördes år
2010. Det oaktat har antalet statsanställda på Åland minskat under 2000-
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talet från drygt 300 till knappa 200, fördelade på de sexton statliga, regionala
och lokala myndigheter som är fysiskt närvarande på Åland.
Trots de kraftiga nedskärningarna i de personella resurserna har vår målsättning fortsatt varit att upprätthålla bästa möjliga service åt den åländska
allmänheten. Mottot är som tidigare att de statliga myndigheterna på Åland
skall vara ”lätta att nå och lätta att förstå”.
Sjöbevakningen på Åland, som genomgått de kanske största förändringarna och nedskärningen i antalet anställda, har delvis kompenserat bortfallet av
personal genom att ta i bruk moder teknik, bland annat i form av nydanande
patrullbåtar, som långt kan fungera som flytande sjöbevakningsstationer
samtidigt som de utför sina traditionella gränsbevaknings- och sjöräddningsuppgifter till sjöss. Även de förväntade handräckningsuppgifterna och värnandet om skärgårdsbefolkningens särskilda behov av bland annat sjuktransporter sköts på samma goda nivå som förut.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag uttrycka min respekt och högaktning för
det kraftfulla sätt på vilket självstyrelseorganen har tagit sig an frågorna om
jämställdhet, och nu senast fokuseringen på kampen mot människohandel
och barnpornografi.
För 10 år sedan möjliggjorde Ålands landskapsregering för Statens ämbetsverk att delta i det så kallade Betsy-projektet, ett EU-sanktionerat och finansierat projekt vars grundidé var och är att med olika mätmetoder och
uppföljningsmekanismer, dels genomföra och dels säkra en faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män på en arbetsplats. I vårt fall lyckades projektet
mycket väl, och ett är säkert, om kvinnorna mår bra och känner sig rättvist
behandlade på en arbetsplats, så mår också männen bra, och då mår framförallt arbetsplatsen bra.
Landskapsregeringens konferens om människohandel för sexuella ändamål, som också tog upp andra infallsvinklar om kränkningar av såväl vuxna
som barn, var en ruggig men synnerligen viktig läxläsning för alla oss som
skall ta ansvar för allas rätt till ett jämlikt människovärde, själva grunden för
ett rättvist och civiliserat samhälle. Vi som verkar inom statsförvaltningen på
Åland meddelar att vi för vår del är beredda att med hög prioritet ansluta oss
till det krävande arbete som förestår för att få bukt med den ovärdiga och
förnedrande behandling av våra medmänniskor som äger rum, inte bara runt
oss, utan helt uppenbart också mitt ibland oss.
Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkanunder det
gångna året, samt att till det talmanspresidium som under det kommande
året leder lagtingets arbete framföra de bästa lyckönskningar i arbetet, till
fromma för befolkningen på Åland.
På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår
2012-2013 öppnat.
Talman Britt Lundberg

Värderade herr landshövding! Vi är i slutet av självstyrelsens 90 åriga jubileums år. Ett år då den åländska självstyrelsens utveckling är den största politiska frågan. Självstyrelsen och det åländska samhället har under dessa 90 år
genomgått flera viktiga utvecklingsfaser. I dag kan vi stolt säga att Åland är
ett demokratiskt, öppet, dynamiskt, modernt och mångkulturellt samhälle
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med god livskvalitet och välfärd. För att kunna utveckla vårt samhälle och ta
tillvara innovationer, skapa nya inkomster och arbetsplatser så behöver självstyrelsesystemet förnyas.
Från åländsk sida har vi enats kring en modell som skulle vara mer dynamisk och flexibel än dagens system. Enkelt uttryck skulle vi vilja, tillsammans
med Finland, fastslå vilka områden som Finland ska fortsätta att ansvara
även för autonoma Ålands del, oavsett hur långt vår självbestämmanderätt än
utvecklas i framtiden. Resterande politikområden, som idag ligger i den finländska riksdagens händer, skulle vara möjliga att överföra till Ålands lagting
i den takt vi själva bestämmer. På så sätt kunde det åländska samhället få
förutsättningar att utvecklas på ett bra och mer flexibelt sätt. Ett smidigare
självstyrelsesystem skulle innebära att vi på Åland i högre grad kunde anpassa och använda vår självstyrelse för vårt samhälles utveckling och efter
ålänningarnas behov. Jag önskar att vi ska uppnå ett ömsesidigt förtroende
där våra finländska kollegor litar på att vi på ett ansvarsfullt sätt sköter vår
autonomi. Ett välmående Åland är också bra för Finland som helhet.
Vårt förslag till förändring av självstyrelsesystemet är också modernt och
demokratiskt. Istället för att föra diskussioner i slutna arbetsgrupper skulle
debatten föras i Ålands lagting och ute i det åländska samhället. Stora förändringar skulle också förankras ute bland ålänningarna och även testas som
centrala frågor i våra lagtingsval.
Herr landshövding! Ni har ett viktigt uppdrag när det gäller att främja
goda relationer mellan självstyrelsen och statsmakten, något som ni genom er
erfarenhet har de bästa förutsättningar att lyckas med. Det är viktigt och
glädjande att höra att ni förordar ett systemskifte och ser att det är dags att
visa politisk vilja och tilltro till varandras förmåga. Från åländsk sida vill vi
framföra vikten av att den nuvarande kommittén, där endast finländska representanter ingår, inte låser sig vid ståndpunkter på förhand. Det är oerhört
viktigt att nästa kommitté, med medlemmar från både Åland och Finland, ska
ha utrymme att i en konstruktiv dialog skapa goda lösningar. Min uppfattning är att relationerna mellan Åland och riket är goda och att det förs många
konstruktiva samtal men det finns ett stort behov att ytterligare fördjupa diskussionerna och förståelsen mellan Åland och riket för att ett gott resultat ska
kunna uppnås.
Det åländska samhället har utvecklats i gynnsam riktning tack vare självstyrelsen och vår unika entreprenörsanda där främst sjöfarten har varit motorn bakom utvecklingen och där Åland hämtat hem inspiration och skapat
kontakter internationellt. Vattnet är för oss ålänningar inte isolerande utan
tvärtom förenande. Det är en styrka att ta tillvara de förutsättningar man har.
Precis som segelsjöfarten drog nytta av vinden så ser vi möjligheter att genom
vinden utveckla Åland vidare.
Att vara helt självförsörjande på el genom förnyelsebar vindenergi och
t.o.m. producera så mycket att vi kunde exportera är något som verkligen är
hållbar utveckling och en bra insats för miljön.
Herr landshövding! För att detta ska kunna förverkligas behövs, precis
som ni så förtjänstfullt uttryckte det, samverkansmöjligheter mellan Finland
och Åland. Vi erfar med glädje att den politiska viljan är på väg att vända och
frågan verkar utvecklas åt rätt håll. En politisk lösning där Åland ingår i det
nationella stödsystemet möjliggör att Åland är självförsörjande, och kanske
även exporterar förnyelsebar energi. Det skulle, förutom vår miljö, både Fin7

land och Åland vinna på. Åland blir ett bra exempel inom Europeiska unionen, något som hela Finland skulle ha nytta av och kunna känna stolthet över
och visa upp i olika sammanhang.
Från åländsk sida har vi framfört att det är välkommet att Åland i större
utsträckning skulle vara representerat i samband med olika statsbesök eller i
övrigt internationellt samarbete. Den åländska självstyrelsens tillkomst genom en fredlig internationell lösning är något som väcker stort intresse ute i
världen.
Slutligen herr landshövding vill jag med emfas ge uttryck för att missförhållande och demokratiunderskott råder i och med att Åland inte har egen
folkvald representation i Europaparlamentet. Finland är känt som ett demokratiskt och högt respekterat land. Finlands riksdag har i olika dokument
fastställt att Ålands krav på en parlamentsplats har ett konstitutionellt berättigande. Statsrådet har i april 2009 fattat ett principbeslut om landskapet
Ålands medverkan och inflytande i EU-ärenden och konstaterat att det finns
behov av att kompensera landskapet för den behörighet som genom EUmedlemskapet har överförts till unionens kompetensområde. Lagtinget anser
det nödvändigt att statsrådet i brådskande ordning igångsätter de lagstiftningsåtgärder som krävs för att Åland i nästa val till Europaparlamentet år
2014 ska utgöra en egen valkrets. Detta är inget orimligt krav. Både autonoma Sydtyrolen och den tyska minoriteten i Belgien kan utgöra exempel på
områden som i lag garanteras en av sina länders parlamentsplatser trots att
de inte utgör mer än cirka en procent av befolkningen.
Herr landshövding! Jag uppskattar mycket det intresse ni visar självstyrelsen och för att ni alltid tjänstvilligt ställer upp när det finns behov av att diskutera frågor ur olika synvinklar. Ni bidrar alltid både med era erfarenheter
och med era kontakter. Jag vill också lyfta fram den gästfrihet ni erbjuder och
den tillgång ni är när ni ställer upp för våra gäster som besöker landskapet.
Jag högaktar att ni som man i ledande ställning tydligt och ofta lyfter jämställdhetsfrågorna. Jag ser fram emot ett lika gott samarbete även detta lagtingsår.
Jag ber er framföra vår hälsning till republikens president för det genuina
intresse han visat för Åland. Presidenten vann verkligen ålänningarnas respekt och värme vid sitt besök i augusti. Jag vill uttrycka vår uppskattning för
den konstruktivitet och välvilja han visat och för de givande diskussioner i
viktiga frågor som vi redan hunnit föra. Jag ser fram emot det återkommande
sommarbesöket och hoppas att presidenten har möjlighet att personligen
närvara och öppna vårt lagting nästa år.
Jag ber Er även framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt statsrådet
och dess medlemmar och även till er personal vid statens ämbetsverk som ger
god service till ålänningarna.
Bästa lagtingskollegor! Det allt tuffare ekonomiska läget kommer att prägla
arbetsåret 2012-2013. Vi får inom kort landskapsregeringens förslag till budget för år 2013 på vårt bord och under resten av perioden kommer fokus att
riktas mot att få landskapets ekonomi i balans. Det är vårt ansvar att se till att
vårt samhälle är hållbart ekonomiskt och att det utvecklas samtidigt som
medborgarna ska få service av hög kvalitet även om inkomsterna minskar.
Åland har klarat sig genom svårigheter förr. Jag är övertygad om att ålänningarna tack vare sin företagsamhet, breda kompetens och närhet till
varandra kommer att hitta vägar och nya lösningar för att utveckla en stabil
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ekonomi. Vi har ett arv från vår sjöfart där det är helt naturligt för oss att
kombinera livet i det lilla närsamhället med affärslivet ute i världen. Vi är
kreativa och vana att vara mångsysslare och företagsamma. För oss politiker
gäller det att se till att denna kreativitet kan utvecklas och nya verksamheter
skapas. Vi ska använda självstyrelsen och ålänningarnas entreprenörsanda
för framgång för Åland och ålänningarna.
Lagtingets arbete med självstyrelsens utveckling är synnerligen aktivt. Det
är mycket tillfredsställande att konstatera att många informativa och konstruktiva diskussioner förs med beslutsfattare i riket för att påverka utvecklingen i en gynnsam riktning. Dialogen bör fortsätta på samma goda sätt, den
är viktigt, den är nyckeln till att Åland ska nå framgång i frågan.
Att vara medlem i Ålands lagting är att inneha det viktigaste politiska uppdraget på Åland. Jag har under det senaste lagtingsåret ofta haft orsak att
vara mycket stolt över vårt lagting och er lagtingsledamöter. Inte minst då vi i
början av oktober tillsammans besökte de olika EU-institutionerna i Bryssel.
Vi hade intensiva dagar där ni med professionalism och mycket ett representativt bemötande lyckades skapa många goda kontakter och råda klarhet i
flera olika frågor. Jag ser verkligen fram emot att jobba vidare med den nya
kunskapen och de kontakter som vi tillsammans skapat. Det är värdefullt att
skapa nätverk för påverkan och för att skaffa intryck och inspiration till vårt
eget arbete och för självstyrelsens utveckling.
Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara
mindre utan den droppen.
Det finns ett stort intresse för Åland och vi har under året stått värd för besök från flera parlamentariska grupper från när och fjärran och ingenting tyder på att intresset för oss skulle minska. Tvärtom, vi har flera noteringar redan för det kommande lagtingsåret. Det är också med glädje vi kan konstatera att det nu finns åländska vänföreningar i både Finlands och Sveriges
riksdagar.
Under året som gått har vi arbetat efter nya regelverk. Både lagtingsordningen och arbetsordningen har förnyats och utskottsstrukturen förändrats.
Min bedömning är att det har fungerat väl. Det har betytt att vi jobbat efter
ett förenklat system. Målet är att medborgarna lättare ska kunna följa med
det politiska arbetet som vi utför. Vi har infört enklare begrepp och som nästa
steg ska vi även förbättra kontakten till medborgarna över internet. Det är en
viktig demokratifråga som vi under året ska arbeta vidare med. Under året
påbörjas en utvärdering av hur väl det nya arbetet fungerar. Eventuella justeringar i regelverket gör vi sedan därpå följande år, så att det är klart i god tid
tills nästa lagting tillträder.
Bästa lagting! Vid senaste lagtingsval bröts den positiva trenden och valdeltagandet minskade. Det är en fråga som vi tillsammans under lagtingsåret
ska ha fokus på. Om vårt arbete bättre når ut till medborgarna ger det förhoppningsvis resultatet att valdeltagandet ökar igen.
Såväl lagtings- som kommunalvalet blev en tillbakagång för jämställdheten. I lagtingsvalet ökade visserligen kvinnornas andel av kandidaterna och
rösterna i viss mån, men färre kvinnor valdes in i parlamentet.
Jag föreslår att vi ska ordna ett seminarium om dessa frågor. Vi behöver
mer kunskap för att kunna arbeta aktivt för att få en jämnare representation.
Vi behöver veta mer om varför kvinnor inte kan eller vill kandidera för att
kunna underlätta och undanröja dessa hinder. Vi behöver även engagera oss i
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hur de unga tänker. Väljer de en annan arena än det politiska rummet för att
påverka?
Den nya lagtingsordningen möjliggör debatter i aktuella frågor utan anknytning till ärende. Jag föreslår att vi för en debatt i lagtinget för att se om vi
gemensamt kommer fram till åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
demokratin.
Bästa lagtingskollegor! Att vara politiker är ett fritt, intressant och omväxlande arbete. Men det är också krävande. Det finns få beslut som alla jublar
över. Det som är bra för någon kan vara en försämring för en annan. En politiker förväntas vara rättvis och ha svar på frågor och ska kunna stå för sina
åsikter. I lagtinget arbetar vi med hela Ålands bästa för ögonen. En lösning
som gynnar Åland som helhet är inte alltid optimal för den egna kommunen.
Då behövs både mod och tid att förklara varför.
Bästa lagting! Jag önskar er vishet, energi, tålamod, arbetsglädje och samarbetsförmåga, allt som behövs för framgång i ert arbete för landskapets
bästa.
Ärade fru lantråd, värderade ministrar! I Ert arbete har ni att tackla stora
utmaningar och det ställs höga krav på er förmåga att åstadkomma resultat.
Det finns starka förväntningar från medborgarna att ni ska prestera och föreslå lösningar för hur Åland ska komma ur den ekonomiska krisen samtidigt
som ni ska genomföra åtgärder för att uppnå ett ännu bättre samhälle. Från
lagtingets sida formuleras uppdrag och det ställs krav som kan vara tuffa att
leva upp till. Samtidigt har ni det uppdrag som nog är det intressantaste,
mest omväxlande och roligaste inom politiken.
Författaren Ulla Lena Lundberg låter en brevbärare sätta ord på hur han
tar sig fram i menföre i romanen Is: ” Fart måste du hålla för att inte gå igenom på de värsta ställena, men inte sådan fart att du rusar fram som en ilsken tjur utan att se var det bär hän. Hela tiden ska du veta hur det ser ut
framför dig så att du inte ångar in i ett fält med tunn is som du inte kan ta
dig ur. Det intressanta med isen är att fast du klarar dig långa vägar in i ett
sådant fält så håller isen aldrig om du försöker ta dig tillbaka samma väg.
Du får aldrig vända och backa, det är därför det är så viktigt att du har
klart för dig hur du går.”
Lagtinget har bland annat uppmanat er att arbeta fram lagförslag om näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna samt hembygdsrätten. Det finns
behov av en modernisering och klargörande av olika tolkningar av begrepp.
Näringsrätten och jordförvärvsrättsreglerna är pelarna i vår självstyrelse.
Självstyrelsen har en central betydelse för Ålands ekonomi och våra utvecklingsförutsättningar. Det åländska samhället är livskraftigt alla årstider, de
allra flesta företagen har öppet året runt. Det beror på att vi kräver näringsrätt på Åland och att det finns en koppling mellan den och krav på bosättning. Det går inte att komma till Åland och bara skrapa bort grädden från
mjölken. Tack vare framsynta beslut om åländsk hembygdsrätt och jordförvärvsrätt är Åland det enda öriket i Europa som faktiskt växer! Jag hoppas
även nutida och framtida politiker alltid ska hantera självstyrelsens grunder
med stor respekt för ett framgångsrikt Åland. Eller för att återknyta till brevbäraren ”det är så viktigt att du har klart för dig hur du går.”
För att få ekonomin att gå ihop krävs åtgärder och kloka, genomtänkta beslut. Det gäller att se över vad vi klarar oss utan och inom vilka områden det
behöver satsas. För samhället får inte stanna upp när det blir dåliga tider –
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tvärtom, nu behövs mer kraft än någonsin att skapa nya jobb. Vi behöver
finna åtgärder för att minska på byråkratin underlätta för företagen att utvecklas och anställa. Vi ska ta tillvara den resurs som den frivilliga sektorn är.
Kulturen och idrotten och andra ideella plattformar utgör ett viktigt kitt som
håller ihop vår befolkning. Det är vårt gemensamma ansvar att se framåt och
skapa framtidstro för ålänningarna.
Fru Lantråd! Höstens rikliga regnande vet vi inte säkert konsekvenserna av
ännu. Det finns risk att algblomningen blir riklig nästa år. Vårt gemensamma
ansvar för vår miljö och hållbar utveckling får inte komma i skuggan av alla
ekonomiska ansträngningar. Ett rent Östersjön är en grundförutsättning för
vårt samhälle och för vår trivsel och välfärd. Likaså får vi inte glömma vikten
av andlig näring genom tillgång till kultur. Det är kanske viktigare än någonsin när de ekonomiska tiderna är kärva.
Jag lyckönskar er inför allt utvecklingsarbete som bedrivs både internt på
Åland och i samarbete med riksmyndigheterna och önskar er samarbetsglädje, arbetslust och framgång.
Jag ber att genom Er fru lantråd få skicka en hälsning från lagtinget till alla
som arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika
arbetsplatser. Arbetet med tillsyn och utveckling, att bereda förslag till lagstiftningar, att upprätthålla god service till allmänheten kan inte nog uppskattas. Det finns en fantastisk samlad kompetens och kunskap inom förvaltningen. En skatt att gräva ur och en tillgång som vi ska vara rädda om och
förvalta väl. Vi tillönskar alla arbetsglädje och framgång i sitt arbete.
Bästa lagtingsdirektör och personal vid Ålands lagtings kansli! Vi har ett
gott samarbete mellan lagtingsledamöterna och alla som arbetar vid lagtinget. Det är en stor tillgång för oss lagtingsledamöter och för hela den
åländska befolkningen att vi har så kompetent och engagerad personal. Tack
vare er kunskap och med er vägledning kan vi i lagtinget genomföra vårt arbete på ett korrekt och bra sätt. Det parlamentariska arbetet utvecklas och vi
står inför flera utmaningar där ni kommer att ha en central roll. Jag vill också
tacka er särskilt för det fantastiska arbete ni gör för alla våra gäster ska trivas
och få en professionell och intressant bild av Åland. Alldeles särskilt vill jag
tacka er för det fina program och arbete ni utförde vid självstyrelsedagens 90
års firande och vid presidentens första besök till Åland. Jag ser fram emot att
vi i fortsättningen ska ha ett lika gott samarbete och önskar er arbetsglädje
och lycka till med era arbetsuppgifter i demokratins och Ålands tjänst.
Härmed är lagtingets högtidliga öppnande till ända. Lagtinget samlas till
ett kort arbetsplenum idag kl. 15.15.
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tills diskussionen är klar. Syftet är att finans- och näringsutskottet ska få inleda sitt arbete torsdagen den 22 november. Antecknas.
Föredras
1

Val av 2 medlemmar och ersättare för dem i Nordiska rådet 2012-2013
(V 2/2012-2013)
Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget
två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till ersättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.
Endast en kandidatlista har inom föreskriven tid och i behörig ordning lämnats in till
kansliet. Listan upptar följande namn: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Wille
Valve och lagtingsledamoten Anders Eriksson. Ersättare: Lagtingsledamoten Harry
Jansson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren.
Enligt 86 § i arbetsordningen tillåts ingen annan diskussion än om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna kandidaterna valda, nämligen ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Wille Valve och lagtingsledamoten Anders Eriksson och ersättare: Lagtingsledamoten Harry Jansson och lagtingsledamoten
Katrin Sjögren.
Valet gäller för den i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet föreskrivna mandatperioden. Antecknas.

Remiss
2

Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 3/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
3

Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2012-s)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är egentligen en gammal historia som går tillbaka till 1975
då den här konventionen trädde ikraft i Finland. Den handlar om att trygga
vissa sociala rättigheter exempelvis; rätten till social trygghet, rätten till
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skydd för mödrar och barn såsom skydd och bistånd i samband med familjens bildande. Man kan tänka sig att det här var frågor som var ganska aktuella 1975.
Det råder ingen tvekan om att Ålands lagting bör ge sitt bifall till konventionen. Det är rätt att man ger sitt bifall.
Talmanskonferensen anser att lag- och kulturutskottet ska ta sig an den
här frågan. Men jag hoppas också att självstyrelsepolitiska nämnden ska ta
sig an denna fråga för det är också en självstyrelsepolitisk viktig fråga. Ni
undrar säkert varför. Det som står här är kanske inte världens mest upphetsande läsning. Men tänk på hur den här konventionen har kommit till och
vilka följder den kan ge. Konventionen antogs på förordningsnivå 1975, vilket
enligt regeringsformen vid den tidpunkten var möjligt för man gjorde en bedömning på vilken nivå man skulle göra det. Efter att grundlagens bestämmelser kom vilken anger att om det är någonting som rör människors grundlagsenliga rättigheter så ska det vara på lagnivå. Det kunde man också ha
gjort 1975 men man valde att göra det på förordningsnivå. Den här frågan
kom då inte till Ålands lagting för bifall. Man kan tänka sig att det berodde på
att det var på förordningsnivå. Man hade rätten i Finland att anta konventionen på förordningsnivå, vilket gjorde att man inte förde den till Ålands lagting.
Man kan också föra ett sådant resonemang att även om man förde den på
förordningsnivå så till den delen det rör området för åländsk behörighet så
hade den ändå behövt komma till Åland för bifall. Fortsätter man det tankespåret så skulle man kunna säga att den här konventionen i sig idag har inneburit att den inte har gällt Åland då lagtinget inte har gett sitt bifall. Där
kommer det intressanta resonemanget. Nu antar jag att lagtinget kommer att
ge sitt bifall och den kommer också att gälla på Åland. Men vi har så här långt
levt i ett vakuum vad beträffar det här rättsområdet på Åland.
Det finns en tvilling konvention till den här konventionen som har varit
område för tillämpning på Åland. Det handlar om civila och politiska rättigheter som man har använt sig av i fallet Oinas. Man har hävdat att den konventionen och språkskyddet inte har gällt på Åland. Drar man den parallellen
så skulle inte heller det här har varit gällande på Åland fram till man nu har
möjlighet att ge sitt bifall.
På grund av det resonemanget så tycker jag att det finns anledning för
självstyrelsepolitiska nämnden att också fundera på den här frågan. Det är
alltid viktigt att Finland reagerar när det är något som rör rättsområdena på
Åland, att grundlagsutskottet alltid reagerar om det här är någonting som är
föremål för Ålands lagting att ge sitt bifall till eller ska det här ändå inlemmas
under finsk behörighet och vi kan i deras ställe göra det? I det här fallet anser
jag att det finns vissa tvetydigheter i det särskilt med beaktande av den andra
tvilling konventionen, den andra globala konventionen som reglerar mänskliga rättigheter.
Vi anser att det är hög tid att göra det, vilket vi nu också säger i vårt yttrande till lagtinget. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Minister Lindholms resonemang var alltigenom korrekt och välgrundat som jag ser det. Det här var ett problem på 70-talet.
Man kunde kanske tillägga att det också i rättslitteraturen har funnits
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ett resonemang om det rent av kan ha varit så att man i Finland använder sig av förordning just för att inte behöva gå till det dåvarande Ålands
landsting? Ingen vill väl tro att det förhåller sig på det sättet, men tyvärr
uppvisar 70-talet en lång rad med exempel på mycket tveksam handläggning av den här typen av ärenden.
Ministern hänvisade till grundlagen av år 2000 och det är ju riktigt,
men man bör gå till självstyrelselagen 1993 där den ordning som nu gäller infördes och som i allt väsentligt undanröjde de svårigheter vi hade
fram till 1993.
Om självstyrelsepolitiska nämnden ska granska detta så kunde man
göra det. Egentligen borde det vara en forskningsuppgift för ett lärosäte
någonstans.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag är glad att ltl Gunnar Jansson valde att begära replik. Jag
hoppades för stöd för det här resonemanget. Jag är också glad för att
han uttryckte det. Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka minister Gun-Mari Lindholm för resonemanget kring bruket av förordningar vid införlivande av konventioner på
70-talet. Det finns, såsom ltl Jansson just antydde, en del skrivet i det ämnet
och det är inte helt klart. Sedan är frågan hur mycket vi ska gräva i den här
frågan. En viss betydelse har frågan nog, för flera av bestämmelserna, som
finns både i den så kallade MP-konventionen och i ESK-konventionen, är saker som egentligen borde regleras i lag. Det finns anledning för utskottet att
fundera på det.
Fru talman! De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna i folkrätten har en rik och färgstark historia. Under åren efter andra världskriget var
världen polariserad i ett kapitalistiskt och ett kommunistiskt läger. Bägge läger hade sina uppfattningar om hur världen borde se ut. Det utkristalliserade
sig i att USA var stolta över sina medborgerliga och politiska rättigheter medan de kommunistiska staterna, med Sovjetunionen i spetsen, hellre framhöll
sina sociala rättigheter och sina ekonomiska och kulturella rättigheter – rätt
till mat, hälsovård och arbete.
De diplomatiska sammandrabbningarna i FN under åren efter andra
världskriget ledde fram till två kända tvilling konventioner – en om medborgerliga och politiska rättigheter och en om ekonomiska, sociala och kulturella.
Efter Berlinmurens fall fortsatte MP-konventionen att utvecklas och vitalisera genom två tilläggsprotokoll, medan ESK-rättigheterna på sätt och vis lades i malpåse under några år några år. Nu är de tillbaka med det första fakultativa protokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.
Idag är skiljelinjen inte lika skarp både MP-rättigheter och ESK-rättigheter
är närmare än någonsin och upplevs idag som mänskliga rättigheter som en
gemensam kategori. Men skiljelinjen är inte irrelevant. Än idag har vi stater i
vår näromgivning som gärna framhåller sociala rättigheter, samtidigt som
20

man ser till att misshandla de presidentkandidater som dristar sig till att förespråka fria val.
Fru talman! Med tanke på de människor som kämpar för en friare värld i
förtryckta länder, är skyddsåtgärderna i artikel 13 av synnerligen stor vikt.
Ur ett åländskt medborgarperspektiv är artikel 2 den centrala, där det
öppnas upp en möjlighet för medborgare eller ”grupper av personer” som utsatts för kränkningar av de rättigheter som anges i ”moderkonventionen”.
Klagomålet kan enligt artikel 3 inte anföras anonymt och definitivt inte som
anonymt mess, vilket är sunt förnuft i internationella sammanhang. I övrigt
består det fakultativa protokollet till stor del av gentlemannaregler för hur
signatärmakternas utrikesministerier förutsätts bete sig mot varandra.
För Finland och Åland är det intressant att notera att det finns ett undantag till huvudregeln om att nationella rättsmedel bör vara uttömda: Då nationella rättsmedel har dröjt oskäligt kan man ändå vända sig till kommittén,
trots att de inhemska rättsmedlen inte är uttömda. Trots gott renommé inom
mänskliga rättigheter är det just detta som Finland och Åland brukar kritiseras för i internationella utvärderingar och senast på Åland av barnombudsmannen.
Fru talman! Vi i den moderata lagtingsgruppen instämmer i landskapsregeringens analys av bestämmelserna. Vi ser dessutom möjligheter till ett
stärkt rättsskydd för ålänningar i artikel 2 och möjligheter till ökad, konstruktiv internationell interaktion i samband med artikel 10 om mellanstatliga klagomål.
Fru talman! Det förslås att man ska remittera det fakultativa protokollet
till lag- och kulturutskottet vilket understöds.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle vilja ha ett klargörande av ltl Valve. Jag vet inte om
jag missuppfattade något? Ledamoten sade att det kan finnas skäl för
lagändringar också på Åland, samtidigt har landskapsregeringen konstatera att det inte föranleder några lagstiftningsåtgärder.
Ltl Wille Valve, replik

Det är bra att ltl Sjögren tog upp den saken i en replik. Den diskussionen, som ltl Jansson hänvisade till, handlar, så vitt jag uppfattar det, om
moderkonventionerna, dvs. de riktiga konventionerna; MPkonventionen och ES-konventionen. Vad gäller de fakultativa tilläggsprotokollen, inklusive detta som vi behandlar idag, föranleder de inte
några lagändringarbeten, vare sig så vitt landskapsregeringen eller jag
kan se heller. Men vad gäller de konventioner som sattes ikraft genom
förordningar på 70-talet så där finns det fortfarande en viss tvetydighet
som kommer till uttryck i vissa akademiskas lärdas skrifter, i juridiska
tidningar och liknande, så där kan man gräva om man vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska inte bli långrandig. Jag vill bara säga att sådana här konventioner passerar ofta ganska snabbt i lagtinget. Vi har varit med om sådana
exempel tidigare. Därför är den nya bestämmelsen bra att landskapsregering-
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en ska ge yttrande, åtminstone ska man överväga det och man kan gå förbi
det aktivt och man vet att det inte behövs. Det kan vara en viktig väckarklocka
för oss för här i lagtinget.
Den är konventionen är ju behjärtansvärd. Det viktiga med det här protokollet är att inte det bästa blir de godas fiende, att den kan användas emot
självstyrelsen. Därför bör man alltid vara uppmärksam på sådant.
Här finns en klar självstyrelsepolitisk intressant princip; nivån på vilken
den ursprungliga författningen är antagen och huruvida den är tillämplig och
också blir relevant nu med det här protokollet. Jag tycker att vi ska ta fasta på
den rekommendation som ministern gav, att självstyrelsepolitiska nämnden
ska titta på det här.
Man kunde också pröva ett annat instrument i den nya lagtingsordningen,
44 § 3 mom. som säger att lagtinget kan samtidigt besluta, som man beslutar
om remiss, att ett eller flera utskott ska lämna utlåtande om ärendet. Det
torde också vara tillämpligt på självstyrelsepolitiska nämnden.
Fru talman! Jag föreslår att lagtinget, i enlighet med 44 § 3 mom. lagtingsordningen, beslutar att självstyrelsepolitiska nämnden ska ge ett yttrande
över detta till lag- och kulturutskottet.
Ltl Barbro Sundback

Jag vill bara ge mitt stöd till ltl Danne Sundmans förslag.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget omfattas att remittera
ärendet till lag- och kulturutskottet men ett yttrande begärs av självstyrelsepolitiska
nämnden? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
4

Sjukdomskostnadsavdaget m.m.
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)
Enligt arbetsordningen beslutar lagtinget till vilket utskott ett ärende ska remitteras.
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman, ärade ledamöter! Föreliggande framställning innehåller tre huvudsakliga förändringar; sjukkostnadsavdraget, resekostnadsavdragets självrisk och grundavdragets maximibelopp.
Vi står nu inför att förverkliga det som finns i den så kallade omställningsbudgeten och även i budgetförslaget för 2013, allt i syfte att få offentlig sektors ekonomi i balans fram till 2015.
De förslag som vi förelägger har alla ekonomiska konsekvenserna för både
landskapets ekonomi, kommunerna och de enskilda medborgarna.
Fru talman! Jag börjar med sjukkostnadsavdraget. I samband med omställningsbudgeten föreslog landskapsregeringen att ta bort sjukdomskostnadsavdrag helt och hållet. Det skulle ha inneburit en inbesparing för landskapet med ungefär 1,5 miljoner euro. Vi hade på andra sätt tänkt kompensera dem som skulle drabba hårdast, låginkomsttagare och andra svaga grupper. Vi sökte möjligheter till detta tiden efter att vi hade antagit omställningsbudgeten men vi såg att det fanns svårigheter samtidigt som vi också fick
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mera information från Åland statistik- och utredningsbyrån vilka som skulle
drabbas hårdast om vi helt hållet skulle slopa sjukdomskostnadsavdraget i
kommunalbeskattningen.
Därför valde landskapsregeringen istället, som ett första steg, att halvera
sjukdomskostnadsavdraget storleksmässigt. Vi tar ner inbesparingar från 1
1/2 miljon till cirka 750 000 euro. På det sättet kan vi behålla avdraget för låginkomsttagarna som har en inkomst på cirka 15 000 euro. Vi behåller sjukdomskostnadsavdraget för dem såsom det är idag, oförändrat. Medan de som
förtjänar 15 000 euro och mera får göra ett 50-procentigt avdrag.
Vi uppnår inte hela inbesparingen som vi eftersträvar, men vi får istället ett
förslag som bättre beaktar låginkomsttagarna och de svaga gruppernas situation i vårt samhälle. I det ekonomiska läget och i den situation som landskapet är i sin helhet tycker vi att det här ett förslag som passar bättre in just
nu.
Vi säger också i framställningen att det här är en tillfällig lösning som vi föreslår för 2013. Vår avsikt under året är gå vidare och se hur man kan åstadkomma förändringar som gör att sjukdomskostnadsavdraget på ett bättre sätt
hjälper dem som verkligen behöver ha avdraget och att det också träffar mera
rätt när det gäller vilka saker man får dra av och inte får dra av.
Fru talman! Det återstår ännu mycket arbete med det här. Det här är ett
första steg som medför en viss inbesparing i landskapets ekonomi.
Till saken hör att det här avdraget som helhet försvann redan 1993 i Finland. Det här är en förmån som vi ger till våra medborgare utöver vad andra
får i Finland.
Fru talman! Det andra som ingår här är det så kallade resekostnadsavdragets självrisk som vi ökar från 340 till 600 euro. Sett ur landskapets ekonomi
påverkar inte det här. Det är ett nollsummespel och det påverkar inte alls. Det
påverkar kommunerna och de enskilda medborgarna. Kommunerna får på
det här sättet ungefär 220 000 mera pengar i kassan att sköta sina ansvarsområden; skola och barnomsorg osv. De enskilda medborgarna får en högre
självrisk. Vi gjorde ett räkneexempel när vi jobbade med det här: En person
som gör fullt resekostnadsavdrag får betala ungefär 52 euro mera på hela
året. Det handlar om mindre än fem euro per månad i praktiken, tre liter
bensin.
För den enskilda kommunen och framförallt för randkommunerna där det
görs ganska stora avdrag så kan den här inkomsten i kassan ha en viss betydelse, tror vi i alla fall.
Det här är också en uppföljning av det som vi skriver både i regeringens
handlingsprogram och i omställningsbudgeten, vi eftersträvar också en miljöanpassning av resekostnadsavdraget. Vi hoppas att det här ska hjälpa till
och styra lite grann så att vi mera börjar utnyttja kollektivtrafiken på Åland. I
sammanhanget kan man nämna och marknadsföra att om man åker kollektivt på Åland så är det inte någon självrisk utan då får man dra av beloppet i
sin helhet. Det är en bättre förmån än att köra själv.
Vi har också konstaterat att resekostnadsavdraget som sådant har betydelse för dem som bor i glesbygden och runt om på Åland, så att vi på ett likvärdigt sätt ska kunna fungera här i samhället. Man ska kunna ha en spridd
bosättning också i fortsättningen. Det gäller att i framtiden hitta en bra balans mellan resekostnadsavdraget och satsningar på kollektivtrafiken. Mål-
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sättningen bör vara att vi ska försöka få en sådan miljöanpassad politik som
möjligt.
Fru talman! Den tredje saken gäller en liten nytta för låginkomsttagare,
höjningen av grundavdragets maximibelopp från 2 850 till 2 880 euro per år.
Därmed, fru talman, överlämnar jag ärendet till lagtinget och utskottet för
behandling. Detta ingår också i budgetförslaget för 2013 för att landskapets
ekonomi så småningom ska komma i balans. Tack.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Landskapsregeringen kommer att begränsa avdragsrätten vid 15 000 euro. Detta torde innebära att en del av de här pengarna som man sparar genom att begränsa avdragsrätten för sjukdomskostnaderna för ålänningar kommer att gå till skattestyrelsen i Finland
för att anpassa vårt system för att de ska kunna utföra den här transaktionen. Kan vicelantrådet klargöra hur mycket av inbesparingarna av
sjukdomskostnadsavdraget som går direkt till skattestyrelsen i Finland
för systemanpassning?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är relevant fråga som vi också har ställt oss när vi har
berett det här ärendet. Det preliminära svar som vi har fått på den frågan är att man ska klara det här inom ramen för det avtal vi har. Det ska
inte innebära en merkostnad. Det är ändå en minskning om vi jämför
med hur det har varit hittills, för vi har ju ett sjukdomskostnadsavdrag
och ett arbete som man gör nu. På det här sättet tillför man ingenting
nytt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack för svaret. Vad gäller kostnadstäckning så skriver
landskapsregeringen i budgeten att skatteförvaltningen förväntar sig en
förhandling om de här kostnaderna. Går förhandlingarna ut på att hålla
kostnaderna inom samma nivå? Normalt brukar man vilja ha mera
pengarna när man ska förhandla.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ju flera avvikelser vi har desto mera vill man ha betalt från
skattestyrelsen. Men de facto är det inte bara vi som jobbar med en digital agenda och förenklingar, man jobbar också med detta på skattestyrelsen, kanske man t.o.m. ligger före oss. Vår förhoppning och tro, med
de kommande förhandlingarna med skattestyrelsen, är att vi ska betala
mindre pengar, för det kommer att skötas mera automatisk i framtiden.
Man strävar också hela tiden till att förenkla deklarationen och hela det
här arbetet så att det ska bli mindre arbete och mindre byråkrati. De enskilda medborgarna ska kunna sköta allt mycket mera själva. Det är en
av de poster som vi faktiskt vågar tro att ska sjunka framöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Först två konstateranden, nummer ett; den åländska avdragspolitiken gällande kommunalskatten börjar alltmer likna den finländska. Man hänvisar mycket till det som sker i Finland.
Nummer två; förslaget om kompensation av halva sjukdomskostnadsavdraget är ofinansierat i den röda boken, vilket vi torde vara ense
om. Det ska budgeteras för 2013, det står landskapet klart och tydligt.
Förslaget är inte finansierat i budgeten ännu.
Sedan till frågeställningen. Landskapsregeringen skriver att man inte
har hunnit skicka ut förslaget på remiss för det har varit brådskande.
Men vicelantrådet säger här att detta tog man ställning till redan i samband med omställningsbudgeten och det var i april. Nu gör man samma
misstag som tidigare, man hör inte patientorganisationer, man hör inte
heller pendlingskommuner som Vårdö, Eckerö och Föglö angående effekterna på höjningen av resekostnadsavdragets självrisk. Varför gör
man på det här viset? Man pratar inte längre med människor.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Angående att det är ofinansierat, ja det kan man naturligtvis säga eftersom vi har en budget som fortsättningsvis visar minussiffror. Det som ändå försvarar detta är att det är till medborgarnas fördel.
Skulle vi ha fullföljt det här helt och hållet så skulle pengar ytterligare
tas bort från medborgarna. Jag tycker att det här är ett klokare förslag.
Vi har fört diskussioner med kommunförbundet om hela det här ekonomiska paketet. I förhållandet till kommunerna så är det här ett nollsummespel. I motsats till den regering och den politik som Perämaa företrädde, där ni tänkte sluta med kompensationerna helt och hållet, har
vi från landskapsregeringen sagt att vi kompenserar sjukdomskostnadsavdraget till kommunerna. Det här berör inte kommunernas ekonomi.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! På sidan 72 i budgeten står under moment 44.05.36: ”Anslag för kompensation för det ändrade sjukdomskostnadsavdraget för
skatteåret 2013 avses upptas i budgetförslaget för år 2014. Se även
allmänna motiveringen”. År 2014 ska man ta upp anslag för kompensation på 750 000 euro och det bör man komma ihåg när man diskuterar hela budgetåret 2013:s sammanlagda underskott.
Att höja självrisken för resekostnadsavdraget gynnar givetvis kommunernas ekonomi så där direkt, men de facto är det en nackdel för
pendlingskommunernas invånare som pendlar till jobbet, att de inte kan
göra avdrag. Avdraget kom till för att man skulle jämna upp att vissa
människor bor ute i glesbygden och andra närmare centralorten. Detta
försämras nu.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Därför behåller vi resekostnadsavdraget som sådant. Vi har
höjt självriskandelen. Som jag sade så om det slår fullt ut så blir det ungefär strax under fem euro per månad. Det handlar om är tre liter bensin. Jag tror inte att någon människa på Åland väljer bostadsort utifrån
detta. Det finns andra saker som väger mycket tyngre, bl.a. att man i
kommunerna kan erbjuda en god barnomsorg och skola som de här
pengarna är med och hjälper till att erbjuda.
Fru talman! Det är bra att ltl Perämaa påminde om att kompensationen till kommunerna sker 2014. Vi har en motsvarande stor kompensation som den här regeringen ger till kommunerna 2013, alltså det som
man inte tänkte kompensera för 2012 enligt den förra regeringens förslag, men vi fullföljer det de facto. Sett ur kommunernas synvinkel så är
det här nästan en bingovinst. Kommunerna får i alla fall 750 000 euro
mera med den här regeringens politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ålands Framtid var kritisk till att skrota sjukdomskostnadsavdraget när det var upp i omställningsbudgeten. Vi tyckte att
förslaget var väldigt dåligt underbyggt. Det fanns inga konsekvensanalyser hur det skulle slå för den enskilda och kommunerna. Man får en
känsla av att det är lite panik över det här, att man ska tillgodose en viss
grupp som blev väldigt illa berörd och som det slog väldigt hårt emot när
man lade fram det förra förslaget. Men det här förslaget verkar vara lika
dåligt underbyggt. Man skriver att det ska vara tillfälligt och att avsikten
är att man närmare avgränsar vilka sjukdomskostnader som ska vara
avdragsgilla i framtiden. Nu kastar man igen fram ytterligare ett förslag
där man inte har klart för sig hur det kommer att slå, utan man ska utreda och titta efter det att man har kastat fram det här förslaget. Det
tycker jag att är ett väldigt fel sätt att gå fram när man gör ändringar i
avdrag.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Till den delen vill jag ge ltl Eklund delvis rätt. När vi tog
fram omställningsbudgeten så hade vi inte hunnit analysera alla konsekvenser, det är riktigt. Men man får inte vara sämre än att man kan
ändra sig när man ser att vissa konsekvenser inte är sådana som man
vill stå för eller som är bra för det åländska samhället.
När det gäller förslaget som ligger nu så vill jag säga emot ltl Eklund.
Upp till 15 000 euro, för låginkomsttagare, så är det exakt samma som
idag, så konsekvenserna är samma som hittills för den gruppen. För
gruppen som tjänar mer än 15 000 euro är avdraget 50 procent och det
är ganska enkelt att förstå de konsekvenserna. Vi tycker ändå att det här
är ett balanserat sätt att göra det på i dagsläget. Samtidigt säger vi att
det här är ett område som vi behöver diskutera och vi diskuterar gärna
med lagtinget.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ytterligare påpekas i debatten när det här ärendet var
upp i omställningsbudgeten att man skulle tjäna via transaktionerna och
bekymren för skattestyrelsen att ta upp och gå igenom de här avdragen
på 200 000-250 000 euro. Nu säger finansministern att här är ett nollsummespel. Men man har ju förlorat den utgiftsposten i och med att
man återinför det här avdraget på ett visst sätt. Det kanske förorsakar
mer jobb för nu ska man dela upp personer som har över 15 000 euro
och under 15 000 euro.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! På det sättet har vi inte nått ända fram nu. Målsättningen
har varit, och var redan i den föregående regeringen, att vi ska försöka
renodla så att landskapet sköter sitt och kommunerna sitt. Därför skulle
vi inte ha de här transaktionerna och kompensationerna mellan landskapet och kommunerna. Men vi är inte där ännu, det ska vi erkänna.
Det här är ett exempel på att när man gör den här typen av förändringar
så behöver man också ha tid att kunna göra konsekvensanalyser. Samtidigt är det här ett exempel på när man börjar fundera på skattepolitik
och större behörighet. Man behöver också både tid, resurser och kompetens är för att kunna fatta välgrundade beslut, det är jag den första att
medge.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Replikskiftena hittills har väl redan visat att det är ganska
mycket som fortfarande är oklart när det gäller avdragens eventuella
slopande.
När det gäller sjukdomskostnadsavdraget noterade jag att finansminister Nordlund sade att man redan i omställningsbudgeten på andra
sätt tänkte kompensera dem som behövde det. Min fråga är; på vilka
sätt? För det låter lite som en efterhandskonstruktion. Vi vet att socialdemokraterna i det skedet ansåg att det här var ett lyxavdrag, det här var
något som kunde tas bort, man har kommit till annan insikt nu. Det är
klart att då måste man prata om att man ska kompensera. På vilket sätt
tänkte man kompensera då?
Finansminister Nordlund säger också att man nu ska gå vidare med
att hjälpa dem som verkligen behöver. Hur definierar finansminister
Nordlund vem som verkligen behöver?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det finns redan nu i beskattningen en möjlighet att göra
avdrag för dem som har speciella behov och speciellt stora sjukdomskostnader. Den punkten var en sak som man kunde ha utnyttjat om det
här avdraget skulle ha försvunnit helt och hållet. Ett annat sätt kunde
vara att jobba med olika högkostnadsskydd och tak. Men nu valde vi den
här vägen att gå fram. Vi tycker att det här är ett enklare och tydligare
sätt att hantera saken på.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Så är det säkert. Det blir annars lätt att lappa och laga för att försöka
kompensera de nackdelar som det här förslaget hade från första början.
Jag tycker att det är intressant när man säger att man nu ska gå vidare
och analysera och se vem som verkligen behöver den här hjälpen. Enligt
mitt synsätt behöver de flesta behöver hjälp när man blir sjuk oavsett
inkomster. Jag ska i mitt anförande återkomma mera i detalj till det här.
Jag är lite förvånad över gränsdragningen som man har gjort. Jag förstår socialdemokraterna och jag vet att socialdemokraterna sätter agendan. Men oavsett om man tjänar 15 000 euro eller inte så har man ett
stort behov av det här avdraget. Jag återkommer till det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är helt riktigt som ltl Eriksson säger; när man är sjuk så
behöver man hjälp av alla olika slag. Sjukdomskostnadsavdaget är ett
sätt. Ett annat sätt är att se till att vi har råd att ha en bra hälso- och
sjukvård på Åland och se till att vi får adekvat vård på rätt nivå när vi
behöver. I den bästa av världar, om vi hade resurser hur mycket som
helst, så skulle man naturligtvis vilja fortsätta med alla goda system som
vi har. Men som ltl Eriksson kanske har noterat, och ofta påminner oss
om, så har vi ett underskott i vår budget och då måste vi vidta olika former av besparingsförslag. När det gäller direkta sjukdomar och de som
behöver avdraget så tycker vi att de fortfarande ska ha sjukdomskostnadsavdraget. Det finns också olika sätt att utnyttja detta på, som man
kanske kunde ändra på och som de facto inte har direkt med sjukdomar
att göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag läser förslagets verkningar på sidan 7: "Höjningen
av resekostnadsavdragets självriskbelopp bedöms kunna ha positiva
miljömässiga effekter, eftersom den leder till att det blir mer fördelaktigt att använda ett allmänt fortskaffningsmedel i stället för egen bil.”
Kollektivtrafiken är inte likvärdig för alla när man bor långt ut i periferin. Hur har regeringen resonerat i det här läget? Den som har skiftarbete har svårigheter att använda kollektivtrafiken.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Därför har vi resekostnadsavdraget kvar har regeringen resonerat. Den
enda förändringen som vi har gjort är att vi har höjt självrisken från 240
euro till 600 euro, vilket maximalt betyder 52 euro för en pendlare per
år, lite under fem euro, tre liter bensin. Jag tror inte att man väljer boningsort utgående från så små belopp. Jag tror att det kan ha betydelse
för de små randkommunerna att man får lite mera pengar i kassan så att
man kan ge medborgarna den service som de har rätt att kräva även om
de bor i glesbygden och i skärgården.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Den förklaringen köper jag inte riktigt helt och hållet. Skulle man ha velat driva lite regionalpolitik i den här framställningen så skulle det ha
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varit mycket lämpligt, t.ex. av miljömässiga skäl, att ha speciella regler
för elbilar. Då hade vi gjort en bra insats.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om man tänker i ett litet större sammanhang så tror jag det
är väldigt viktig att alla kommuner, även randkommuner och skärgårdskommuner kan visa att man får mycket av sina inkomster från den egna
beskattningen så att inte allt ska komma från landskapsandelarna. Det
här är ett sätt att de facto ge kommunerna möjligheter att få pengar direkt från sina medborgare och kommunerna kan känna att de står mera
på egna ben. Det är viktigt för mig i den fortsatta ekonomiska diskussionen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Fru talman! Med den här framställningen tar regeringen ett steg fram kan
man säga. Men vad hjälper det när man tog två steg tillbaka i samband med
tilläggsbudgeten, den så kallade omställningsbudgeten, eftersom man därmed backar ett steg i frågan om sjukkostnadsavdraget.
Liberalerna tyckte då, i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten i
lagtinget, att det inte var en bra åtgärd att ta bort sjukkostnadsavdraget. För
det har en väldig stor betydelse för människor som är mycket sjuka, för pensionärer och för dem som har ett funktionshinder eller kanske till och med
flera.
Liberalerna och tycker inte att sjukkostnadsavdraget är ett lyxavdrag. Däremot är vi är beredda att gå in och titta på det här avdraget och göra vissa
ändringar i utformningen av avdraget, sådana olika åtgärder och ingrepp som
inte har medicinsk bakgrund, t.ex. skönhetsoperationer. Vi välkomnar att
landskapsregeringen under 2013 tittar över det här avdraget, det tycker vi att
är helt okej. Men att i det här skedet, för ett år, göra en ny åtgärd och ändra
på strukturen för sjukkostnadsavdraget det kommer vi knappast att stöda i
den här utformningen.
Dessutom finns det andra invändningar mot tillvägagångssättet att ta fram
denna framställning. Det har redan nämnts, den har inte varit på remiss och
man har inte hört viktiga organisationer. Vi vet att handikappförbundet har
riktat skrivelser till oss alla därför att avdraget har så stor betydelse.
Vi tycker också att gränsen för inkomsterna på 15 000 euro är tagen utan
att man har gjort några konsekvensanalyser, visserligen den här fattigdomsgränsen som finns i landet i övrigt. Den som tjänar 17 250 euro, är väldigt
ofta sjuk och har dyra mediciner så det är också en person som har låga inkomster och det här avdraget har stor betydelse.
Vi tycker att man nu borde gå in i den här tillämpningen, titta på den och
låta detta vara kvar ett år till.
Vi är dessutom kritiska till att det här fördes fram i samband med tilläggsbudgeten utan att det fanns ett ordentligt underlag i det sammanhanget. Det
här har väckt väldigt mycket oro ute i det åländska samhället. Det har skapat
stor onödig upprördhet. Nu har man också från landskapsregeringens sida
tagit till sig det här och backat. Man kanske ändå borde ha avvaktat de här utredningarna innan man lade fram det här förslaget.
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Kollegan Tony Asumaa var inne på administrationskostnaderna. Hur
kommer de här administrationskostnaderna att förändras? Vi har tittat på
budgeten och vi ser att där finns en viss oklarhet. Genom att man får en ny
avgränsningsproblematik kan jag tänka mig att det blir mer administration.
Jag tycker att det är viktigt att utskottet granskar administrationskostnaderna noga och hör dem som hanterar avdragen.
Vicelantrådet sade också att det här avdraget försvann i Finland 1993 och
så var det. Man hade där en reform när man fasade om pengarna till tandvård. Vi vet att sjukkostnadsavdraget också har betydelse för alla oss som
sköter våra tänder, vi har också möjlighet att dra av och det har också betydelse.
I valrörelsen kom dessutom förslaget från socialdemokraterna upp att vi
alla skulle få allmän tandvård. Men genom att minska på det här avdraget så
försämrar vi för väldigt många människor även när det gäller tandvården.
Jag noterade att vicelantrådet sade att man hade diskussioner med kommunförbundet om de olika avdragen. När det gäller resekostnadsavdraget så
kan man knappast ändå säga att det har förts diskussioner. Jag sitter i kommunförbundets styrelse och jag fick höra det efter att landskapsregeringen
hade gått ut och sagt att man höjer taket. Från liberalernas sida är vi lite fundersamma på vilka regionalpolitiska konsekvenser detta får. Resekostnadsavdraget är viktigt för spritt boende. Det stämmer att man inte kan åka kollektivt från alla delar av landskapet. Till den delen så ifrågasätter jag också
skrivningen som finns under konsekvenserna, att man faktiskt skulle nå väldigt stora miljömässiga konsekvenser genom att människor skulle börja åka
buss och allmänna kommunikationsmedel på grund av det här. Liberalerna
har diskuterat den saken, går man in och ändrar i resekostnadsavdraget då
borde man faktiskt göra en miljöväxling så att man skulle gynna miljötransporter, elbilar eller miljöbilar.
Detta är en budgetlag, vi ska vi förstås inte gå in på budgetdiskussionerna
idag. Vi har haft en dag att titta på budgeten. Vi skulle gärna ha flera dagar på
oss innan vi remitterat det här ärendet.
Fru talman! Jag föreslår att vi bordlägger ärendet till måndagen så att vi
har möjlighet att gå in mera i budgeten och titta på konsekvenserna. Det
finns också det ökade grundavdraget och både resekostnadsavdraget och
sjukdomskostnadsavdraget. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! För det första vill jag absolut säga emot att socialdemokraterna har kallat sjukdomskostnadsavdraget för ett lyxavdrag. Det
stämmer verkligen inte, det har förvanskats i media och oppositionen
för nu fram det gång på gång. Det som socialdemokraternas partiordförande och lantrådet har sagt är att det är en lyx att vi på Åland har kunnat ha kvar det här avdraget så länge. I riket tog bort man bort avdraget
redan i början av 90-talet. Att vi har kunnat ha avdraget kvar så länge är
en lyx. Men däremot är det minsann inget lyxavdrag att kunna dra av
sjukdomskostnader, det vill jag absolut att vi ska få fram här. Jag vill
inte längre höra talas om att det är något lyxavdrag!
Jag undrar hur vtm Erikssons förra politik skulle ha slagit mot de
sjuka och fattiga?
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Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har ju läst att det är en lyx. Vi tycker inte att det är en lyx. En
person som har inkomster på 17 000 euro, är mycket sjuk, har dyra mediciner och bör sköta sina tänder, att den personen skulle få dra av det
här i sin beskattning tycker vi inte är en lyx.
När man ändrade det här systemet i riket så var det just för att man
flyttade om pengar till tandvårdsreformen. Med det här förslaget försämrar landskapsregeringen, med socialdemokraterna i spetsen, möjligheter för människor att få stöd för sin skötsel av tänderna.
Minister Carina Aaltonen, replik

Liberalernas politik i den förra regeringen gick ut på att man skulle föra
över kostnaderna för sjukdomskostnadsavdraget helt och hållet på
kommunerna, 1,5 miljoner euro. Det hade väl varit att föra på kommunerna kostnader som de överhuvudtaget inte skulle ha haft någon kontroll över, eftersom det inte har funnits något tak på sjukdomskostnadsavdraget. Det hade också inneburit pengar bort från vård, skola och omsorg och det skulle ha drabbat kommuninvånarna. Att vi nu från landskapsregeringen kompenserar det här helt hållet för personer som har
låga inkomster och till 50 procent för medel- och höginkomsttagare är ju
ett bättre sätt att använda det här avdraget på.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Från vår sida fanns det en långsiktig strategi att fasa om pengar
så att man skulle ge pengar till kommunerna för att man skulle samarbeta mera. Det fanns alltså en tanke bakom det.
När man har sett lite av budgeten så tycker jag också att den nuvarande regeringen lägger ännu mera kostnader på kommunerna genom
att ta bort väldigt mycket av landskapsandelarna. Till den delen är sjukdomskostnadsavdraget en väldigt liten del i förhållande till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ja, det var en soppa för utan like som vi fick höra. Jag
vill ha lite klargöranden av vtm Viveka Eriksson. Hon säger att liberalerna vill se över sjukdomskostnadsavdraget men inte ännu. Man vill
inte förändra strukturen. Tycker man fortfarande att det är kommunerna som ska finansiera avdraget? Eller vad är det som man inte vill ändra
på? För det är ju en förändring nu, också av finansieringen av avdraget.
Det skulle vara viktigt med klargörande på den här punkten. Eller står
man fast vid det som står i budgeten 2012? Då måste man ju komma in
med en finansmotion och sänka kostnaderna för kommunerna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag diskuterar det här lagförslaget om sjukdomskostnadsavdraget, vilket ligger till grund för den här debatten. I det här förslaget
finns ingenting om hur man skulle förändra systemet för vilka som får
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dra av sjukdomskostnader, alltså att man tittar på de olika grupperna.
Det finns inte några konsekvensanalyser på hur det t.ex. slår för grupper
som är väldigt mycket sjuka. Det finns inte någon konsekvensanalys på
vad det här betyder för tandvården i landskapet. Vi talar bl.a. om sådana
avdrag som man får göra t.ex. för skönhetsoperationer. Det är sådant
som man kan gallra bort ur systemet. Därför är vi beredda att göra ändringar men inte på det här sättet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag blev inte något klokare, men vi får väl höra mera nästa vecka.
Frågan om man har 17 000 euro i inkomster, nu står det nettoförvärvsinkomst. Det kan betyda att de som förtjänar 17 000 också kan bli
delaktiga i att helt kunna dra av sina sjukdomskostnader. Det är kanske
värt att notera.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Man har dragit
till med en gräns på 15 000 euro och de ska kunna göra avdrag för alla
sina sjukdomskostnader. Men om man tjänar 17 500 netto så får man
inte göra avdrag eller hur? Man har dragit till en gräns och hur har man
gjort den gränsen? Ja, på grund av fattigdom, men finns det andra avvägande? Vilka konsekvenser får det för andra grupper? Det finns inte någon sådan utredning gjord. Det här har man bara tillyxat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Lagtinget har beslutat att landskapets budget ska vara balans
senast år 2015. Därför har landskapsregeringen lagt fram olika förslag till besparingar främst i den kommande budget som vi snart ska behandla men
också i det här förslaget om sjukdomskostnadsavdraget. Genom att begränsa
avdragsrätten gör man en besparing på cirka 750 00 euro.
Det är alltid svårt att göra gränsdragningar så att de som behöver avdragen
rent ekonomiskt också får den största nyttan. Förslagen som nu finns måste
för stunden anses vara det mest rättvisa, speciellt under den korta tiden som
man har haft på sig att göra det här förslaget.
Man säger också att man längre fram kommer att se på avdragsmöjligheten. Det här förslaget ska gälla endast ett år. Jag tycker att det är bra att man
gör det så att man kanske får ett mera permanent system som blir mera rättvist för dem som behöver det mest, de sjuka.
Det har sagts här att skönhetsoperationer och annat, vissa mediciner, ska
man inte kunna göra avdrag för, vilket jag kan hålla med om. Skönhetsoperationer kan man till och med göra själv och bli tio år yngre.
Fru talman! Förhoppningsvis kommer man till ett ännu bättre förslag vad
gäller sjukdomskostnadsavdraget. Jag hoppas att man också tittar på hur avdragen kan missgynna eller gynna även den privata sektorn inom sjukvården.
Vi vet att den sektorn blir allt viktigare för att upprätthålla sjukvården. Man
får inte ha ett sådant system som missgynnar den privata sektorn, för den är
ett viktigt komplement till den offentliga sjukvården. Landskapsregeringen
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återkommer med all säkerhet till detta under nästa år och då får vi ta tag i
den frågan.
Fru talman! I lagförslaget angående resekostnadsavdraget finns en begränsning angående resekostnadsavdraget, dock i mindre omfattning enligt
finansministern och det har han säkert alldeles rätt i. Det är endast 52 euro
mindre för den som kan dra av maximalt.
Det här förslaget ger kommunerna en ekonomisk vinning på cirka 220 000
euro i skatteinkomster. Problemet är att de som pendlar till jobbet får mindre
avdragsmöjligheter. Det här är en signal som jag inte föredrar. Det finnas en
risk att landsbygdskommunerna och kanske också vissa skärgårdskommuner
förlorar mer än man vinner på det här.
Ser man selektivt till just den här biten så vinner man 220 000 euro. Men
det kan också betyda att en del anser att det här är droppen, att det blir för
dyrt att bo på landsbygden och man väljer att flytta till centralorten. Någonstans går gränsen. Det är en signal som man inte ska sträva efter.
Åka buss kan man visserligen göra men åtminstone sommartid är det inget
alternativ. Till Saltvik från Mariehamn går det t.ex. en tur om dagen och en
tur från Saltvik till Mariehamn och det fungerar inte. På det sättet är detta
inte ett alternativ.
Sedan finns det många ensamstående föräldrar som lämnar sina barn på
daghem, de använder sedan bilen vidare till sitt jobb och de har också problem att åka kollektivtrafik.
Om man börjar strypa avdragsrätten för bilkörning så måste man se till att
det finns tillräckligt med busstrafik. Alternativt, som man sade i tilläggsbudgeten, borde man samåka istället och ge det en större belöning genom att
kanske ta bort självrisken för det. Det skulle fungera. Men att göra detta så
här selektivt tycker jag inte riktigt är den bästa lösningen. Visserligen kommer det in 220 000 euro i kommunalskatt. Om jag tittar på min egen kommun så utgör det bortfallet under 0,1 procent i skatt. Om vi skulle höja skatten med 0,06 procent så skulle vi få in samma skatt som vi skulle få in om
man höjde avdraget här. Som kommunstyrelseordförande i Saltvik så skulle
jag gärna göra den skatteväxlingen. Jag skulle hellre höja inkomsten för alla
för att behålla avdraget eller kanske till och med göra avdraget ännu mer
förmånligt för att kunna åka bil. För det är ju den specifika kommunen som
blir ”drabbad”, inte landskapet. Därför kan det vara ett alternativ.
Ser vi på statistiken på bussåkandet så kan vi se vad folk väljer. År 2008
åkte 321 000 personer buss och ifjol åkte 289 000 personer. Det är svårt, fru
talman, att få ålänningarna att åka buss. Det beror mycket på att det är korta
sträckor på Åland. Vi har byggt vägarna för bilar, inte för busstrafik. Bussen
kör alla möjliga krokvägar innan den kommer till stan. Med buss tar det 45
minuter från Saltvik till stan och raka spåret med bil tar det 25 minuter.
Mariehamns stad har sådana krav med parkeringar att man vill att folk ska
köra in till stan. Man har gett tillräckligt mycket parkeringsplatser. Vi gör allt
vad vi kan för att folk ska köra bil. Men sedan med andra handen säger vi;
"snälla ni, åk buss istället ". Det här är tänkvärt.
Jag är också övertygad om att min egen kommun, och de flesta kommunerna, faktiskt skulle föredra att avdraget var oförändrat eller att man gjorde
avdraget ännu mer förmånligt. Annars finns det risk att det blir en inflyttning
till tätorterna och det kan jag inte skriva under på.

33

Fru talman! Nu ska utskottet behandla det här, vi får se vad man kommer
till. Jag hoppas och ber att utskottet tittar på just den här biten noga. Om jag
har fel så får man övertyga mig om det och naturligtvis rättar jag mig efter
det. Jag tycker att man ska utreda det noga och också höra de mest berörda
kommunerna vad de specifikt väljer. Kanske de väljer det här och då borde vi
höra på dem. Det här berör ju inte landskapets ekonomi det minsta utan det
rör ju endast kommunernas ekonomi. Om det blir plus eller minus totalt sett
är det ingen som vet, vi kan bara spekulera. Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Karlsson hade ett långt inlägg när det gäller resekostnadsavdraget. Det var lite förvånande för mig när jag läste den här
lagframställningen att centern har accepterat det här. För centern har
alltid värnat om den levande landsbygden och möjligheten att runt om
på Åland bo och leva ute i randkommuner under samma förhållanden
som man har i centralorterna. Här har man ökat kostnaderna för den
enskilda skattebetalaren. Kommunerna får lite mera inkomster. Men valet för den enskilda var man vill bosätta sig kanske blir allt lättare. Man
väljer att etablera sig inne i centralorterna. Det är förvånansvärt att centern har stått bakom den här förändringen av självrisken i resekostnadsavdraget.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Systemet är ju så att det här inte är skrivet i sten ännu.
Ärendet ska utskottsbehandlas och sedan vidare till lagtinget. Så fungerar systemet. I det stora hela så stöder vi lagförslaget. Men just den här
biten är viktig att utskottet tittar på, det är ju utskottets roll och det är
inte någon mer dramatik i det.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Man blir lite osäker på vad centern egentligen vill. Man står
ju bakom en framställning eftersom den kommer från landskapsregeringen. När man lyssnar på ltl Karlsson så får man nästan den uppfattningen att centern inte backar upp framställningen. Det skulle vara roligt att veta hur ni vill ha det? Jag måste ju få lite intryck när jag sitter i
finansutskottet, det kan vara skäl att veta hur centern tycker.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag hänvisar till mitt anförande här för några minuter sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra att grupperna analyserar de lagframställningar
som kommer från landskapsregeringen. Det är givetvis vår skyldighet.
Nu har det igen visat sig att landskapsregeringen inte har gjort analyser,
vilket har framgått tydligt. Lagförslaget har inte remitteras på grund av
brådska. Då måste vi göra analysen här. Det fanns mycket analytiskt i ltl
Karlssons anförande. Sjukdomskostnadsavdaget ändring ska bara vara
för ett år, sedan önskar man att man skulle komma till något bättre och
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det tycks vi alla vara överens om. Det känns som en väldigt temporär åtgärd med brister.
Angående resekostnadsavdraget så är det alltid roligt här i lagtinget
när någon ur majoritetsblocket går emot sin egen framställning. Centern
har finansministerposten.
Ifall detta var centergruppens åsikt om resekostnadsavdraget så vet
jag att tillsammans med utskottsordförande Jörgen Pettersson kommer
oppositionen att få en majoritet i finansutskottet och då kanske vi kan
lösa det här.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är alltid svåra frågor när man begränsar invånarnas
ekonomi och gör det sämre på olika sätt och så gör också det här lagförslaget. Det är vår roll i den här talarstolen att till utskottet föra fram dubier som man är lite fundersam och osäker på, oberoende om man hör
till regeringsblocket eller inte. Det kan och får inte vara det systemet att
ett utskott är en stämpel på allting och så är det så. Man måste få ifrågasätta. Vi lever trots allt till i en demokrati oberoende av gamla strukturer
eller hur det har varit. I så fall är de gamla strukturerna fel. Vi måste få
ha åsikter och via utskottet få uttrycka dem. Det är precis därför som vi
är invalda. Jag vägrar sitta tyst och bara nicka och det har jag alltid
gjort.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ltl Karlsson har rätt i det. Vi har det uppdraget att vi ska analysera allt.
Men ltl Karlsson är ändå gruppledare för centerpartiet, det största partiet här i lagtinget. Det som ltl Karlsson säger har en lite bredare betydelse än bara den personliga. Nog om detta.
Efter att ha lyssnat på ltl Karlsson kommer jag för min del att begära
att utskottet ska få analysera de här frågorna. Jag har mycket liknande
tankar som ltl Karlsson, och uppenbarligen centergruppen, om resekostnadsavdraget.
Ltl Runar Karlsson, replik

Ja, i och med att jag är gruppordförande så har förstås mitt anförande
en viss tyngd och det måste det få ha. Det återstår sedan att se hur tungt
det blir och vad som går igenom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag har en fråga som jag inte riktigt förstår. Det gäller argumentationen
kring samåkandet, att man då skulle få dra av hela beloppet. När jag har
talat med skatteverket har det varit ett jätteproblem att det idag finns
människor som samåker men ändå gör alla de här avdragen. Det är jättesvårt att bevisa. Det har också visat sig att ekonomiskt är resekostnadsavdraget ett av de största avdragen. Jämfört med sjukkostnadsavdraget är resekostnadsavdraget hemskt mycket större. Hur resonerar le-
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damoten kring samåkandet? Ser ledamoten några lösningar? Varför
skulle man på något sätt främja detta i och med att det är så svårt att bevisa?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag hänvisar till tilläggsbudgeten som vi tog här i början på
året. Där hade vi skrivit att resekostnadsavdraget ska göras mera miljöinriktat och uppmuntra till samåkning och användandet av kollektivtrafiken. Om det inte går att använda kollektivtrafiken, vilket det inte går
för jättemånga, då måste man se om man kan uppmuntra till samåkning
istället. Där kan se om man kan göra det på ett annat sätt.
Det är så, som med alla avdrag, att det är på heder och samvete man
tecknar under deklarationen. Det är mycket svårt och omständigt för
skattebyrån att kontrollera alla avdrag. Därför gör man ju bara vissa
stickprov och så är det ju med alla avdrag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det låter mycket klokt ltl Karlsson. Det här går bra
ihop med den hållbara utvecklingstanken som ministern också framförde i sitt anförande. Det är något som jag åtminstone stöder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ska strax här i ett anförande redogöra för moderaternas synpunkter när det gäller landskapsregeringens framställning av
sjukdomskostnadsavdraget m.m. och ange varför vi stöder de olika
punkterna.
Jag har i min hand ett papper från november 2011, det står att originalet finns bevarat hos centerns lagtingskansli i självstyrelsegården.
Med anledning av detta vill jag veta om det här anförandet var centerns
gruppanförande med anledning av den här framställningen och särskilt
avseende resekostnadsavdraget? Jag har som gruppledare för moderaterna deltagit i överläggningar där vi har kommit överens om hur vi gör.
Jag förbehåller mig rätten att i samband med det bli informerad om när
någon grupp avser att avvika från de överenskommelser som vi har
gjort.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag hade som sagt, som sig bör, ett anförande. Om det var
gruppanförande eller inte vet jag knappast själv. Man har inte utsett mig
att hålla något gruppledaranförande. Jag har själv valt att hålla det här
anförandet. Om jag eller någon annan går mot det här, det har jag inte
sagt. Jag har lite dubier, lite frågor och jag ber utskottet att titta på det
här. Det är många, många i regeringsblocket som har sagt exakt samma
sak som jag utan att någon har reagerat. Jag måste också få säga det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! För att det inte ska bli något missförstånd så vill jag säga att jag
talar för Ålands Framtids lagtingsgrupps vägnar i det här ärendet.
Den här framställningen visar igen på den strävan som regeringen har att
minska köpkraften hos ålänningarna. Den strävan går vidare.
Vi har å ena sidan den finska staten som höjer skatterna, som applåderas
från vår regering, och vi har å andra sidan den åländska regeringen som
minska avdragen.
Det allmänna avdraget har redan tidigare tagits bort. Nu är det sjukdomskostnadsavdraget och resekostnadsavdraget som står på tur. Detta sammantaget leder till att köpkraften hos ålänningarna onekligen minskar. Sedan kan
man alltid hitta motiv att det är så små summor som det handlar om, men
sammantaget minskar detta köpkraften hos ålänningarna och det är olyckligt.
Tittar vi på sjukdomskostnadsavdraget så ska man få använda det såsom
tidigare om man har en nettoinkomst upp till 15 000 euro och över det så är
det bara halva avdraget som ska gälla. Självriskbeloppet höjs också för resekostnadsavdraget. Det står; "slutligen föreslår landskapsregeringen att
grundavdragets maximibelopp liksom i riket höjs från 2 850 till 2 880 euro
samt att avdragsrätten för vissa pensionsförsäkringspremier justeras på
samma sätt som i riket.” Det här är något som har tagit en oerhörd fart under
den här regeringen, att allt snart ska likriktas med de beslut som tas i Finland. Jag säger inte att det behöver vara fel om man gör en noggrann analys
på konsekvenserna. Är det viktigt för Åland? Är det viktigt att vi kan hjälpa
dem som är sjuka? Är det viktigt att vi har en spridd bosättning? Men om
man bara tar de åtgärder som vidtas på rikssidan, utan desto mera analyser,
så blir det inte bra.
Den här framställningen slår mot de sjuka och det slår mot dem som bor i
periferin. Är det en god fördelningspolitik? Är det en god regionalpolitik? Enligt mitt förmenande, absolut inte!
Tittar vi först på sjukdomskostnadsavdraget så slopades det i riket, som
flera redan har sagt. Jag tror mig veta att man ifrån socialdemokratiskt håll
tyckte att man per automatik också skulle slopa avdraget här på Åland samt
att man faktiskt, oavsett vad som sägs idag, titulerade sjukdomskostnadsavdraget som ett lyxavdrag.
Jag håller med vtm Eriksson när hon säger att ibland är det ett steg fram
och två steg tillbaka. Om det den här gången var två steg fram och ett steg
tillbaka låter jag vara osagt, men det knycker fram och tillbaka. Man skulle
som sagt slopa hela avdraget från första början. Man konstaterar nu att ett
slopat sjukdomskostnadsavdrag påverkar låginkomsttagare ekonomiskt i en
utsträckning som inte kan anses vara acceptabel.
Socialdemokraterna sade, när vi debatterade omställningsbudgeten, att det
här mest var ett avdrag som kom höginkomsttagarnas till godo, medan vi
hävdade att så var det de facto inte.
Det är tre principiella invändningar som jag har. Gränsen på 15 000 euro,
har man hittat någon typ av definition på vem som är låginkomsttagare i
landskapet Åland? Det finns inte definitioner och då hänvisar man till EUstatistik. Enligt mig är 15 000 euro en väldigt låg nettoinkomst. Om man tjänar 15 100 euro så har man bara halva avdragsrätten kvar.
Jag har också blivit uppmärksamgjord på att om man drabbas av så allvarlig sjukdom som t.ex. cancer så slår det ganska snabbt sönder ekonomin för
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en hel familj vid inkomstgränser som är betydligt, betydligt högre än dessa.
Jag hoppas att man kan titta på detta i utskottet.
Min tredje invändning gäller att i min värld och i teorin så är Åland fortfarande ett starkt borgerligt samhälle. Jag tycker att det är bra att man ser till
att de som har de lägsta inkomsterna kan göra de här avdragen. Men vi har
en progressiv beskattning som leder till att ju mer man jobbar och ju mer
man försöker bygga upp det här samhället så desto mer får man betala skatt.
Det tror jag att de flesta av oss som är borgerliga på riktigt också omfattar.
Men å andra sidan, snart all samhällsservice såsom barndagvård, åldringsvård eller någonting annat, är också progressiv. Man blir som hårt arbetande
ålänning klämd från två håll. Nu har vi så småningom snart alla avdrag borta
för dem som jobbar hårt och det bekymrar mig.
I Sverige pratar man om jobblinjen. Där har man en borgerlig regering på
riktigt. Där pratar man om jobblinjen, men här på Åland är det socialdemokraternas linje som gäller överallt och det känns inte bra.
Fru talman! När det gäller resekostnadsavdraget så finns det kvar i riket,
annars hade det rykt helt och hållet. Men skillnaden är; en skatteskyldige i riket har i motsvarande situation rätt att dra av ett belopp som motsvarar kostnaderna för att åka buss, även om han eller hon väljer att köra bil. Det är säkert där som irritationen mot det här avdraget ligger. Varför har vi det på det
här sättet? Ja, det har vi för att det inte finns en fungerande kollektivtrafik på
stora delar av Åland. Det finns definitivt inte gratis buss över stora delar av
Åland. Därför är vårt resekostnadsavdrag uppbyggt på vårt sätt.
Mariehamns stad har valt att ha gratis buss. Jag, som inte är kommunalpolitiker där, ska inte säga så mycket om det. Det har förvånat mig att man ifrån
Mariehamn stads sida har sökt understöd, samma typ av understöd som man
har för busstrafiken på landsbygden, trots att man har gått in för att ha gratis
buss. Det känns väldigt, väldigt konstigt. Man måste ställa sig frågan; varför
finns olika typer av stöd och varför finns det olika typer av avdrag? Ja, det
finns för att utjämna skillnaderna och orättvisorna i det här landskapet.
När det gäller att utjämna skillnaderna så pratar man också konkurrenskraften. Men här handlar det om att utjämna när det gäller de perifera nackdelarna att bo var man så önskar på Åland.
”Hela Åland så kan leva” börjar klinga allt tommare. Jag noterade att centerns gruppledare Runar Karlsson var tveksam till detta. Det är klädsamt, jag
tycker att det är något som man inte bör göra sig rolig eller irriterad över. Jag
tycker att det är klädsamt att vi politiker faktiskt kan stanna upp och fundera
på vad vi riktigt håller med.
Det ska bli intressant att se om det är Runar Karlssons falang eller om det
är Torggats-centern som drar det längsta strået när det gäller den här saken.
Från Ålands Framtid har vi inte en valslogan att hela Åland ska leva. Vi har
inte heller valslogan att vi ska värna de svaga och vi ska värna de sjuka, utan
vi vill följa upp de här frågorna. Därför kommer vi inte att omfatta den här
lagstiftningen.
Innan någon begär replik och vill att jag ska hänvisa till finansiering, vilket
jag absolut tycker att vi ska göra, så vill jag säga att jag kommer att återkomma till det i budgetbehandlingen. Men det finns inte så mycket andra alternativ än att spara inom landskapsförvaltningen. Om man vill välja spår så
ettdera slimmar man den åländska landskapsförvaltningen eller annars stryper man köpkraften.
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På, i teorin, det borgerliga Åland tycker jag att det är tråkigt att man har
valt spåret att strypa köpkraften. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar ltl Anders Erikssons uppfattning. Inkomstgränsen på
15 000 kan vara väl snålt tilltagen. Vi har ingen egen definition på
Åland.
När vi gjorde reformeringen av utkomststödet så valde vi att ha ett
högre utkomststöd på Åland just på grund av att vi har högre mat- och
boendekostnader på Åland.
Sedan var det lite humor detta om Torggats-centern. Fast ltl Anders
Eriksson klagade på socialdemokraterna så tror jag faktiskt att vi får
tacka moderaterna, obundna och centern till en halv vändning i alla fall i
den här frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så är jag inte helt säker på att analysen är
riktig. Min analys är att man från socialdemokratiskt håll kom fram till
att det här faktiskt inte var något lyxavdrag. Det här var ett avdrag som
kunde vara väldigt, väldigt viktigt för stora delar av deras stödtrupper.
Därför ändrade man spår och satte agendan i den här framställningen
på det här sättet. Jag vet förstås inte vad som är orsak eller verkan. Men
min uppfattning är att socialdemokraterna har kommit fram till att det
här slår på ett helt annat sätt än vad man trodde i våras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! I vissa tidigare replikskiften har det kanske varit mera
koncentration på socialdemokraterna än på partiet uppe i talarstolen.
Ltl Eriksson nämner att socialdemokraterna har sagt att det här bara
drabbar höginkomsttagare och att det är ett lyxavdrag. Men det stämmer ju inte. Snälla, ltl Eriksson, ta reda på fakta om vad som har sagts.
Vi har sagt att det är en bra sak att vi har sjukdomskostnadsavdraget
kvar på Åland.
Däremot ansåg vi att man faktiskt ibland får dra av mera än de verkliga sjukdomskostnadsavdragen. (Det är lite svårt att hålla repliker här
eftersom det pratas så mycket på sidan om). Vi såg också på vem som
skulle få bära kostnaderna. Ja, kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Den här repliken var faktiskt lite tråkig. Enligt mitt förmenande så är
det ganska viktiga saker som vi debatterar. Vi debatterar hur vi kan
hjälpa sjuka människor och vi debatterar hur vi kan se till att vi har en
spridd bosättning på hela Åland. Det är två saker som är oerhört viktiga
för oss i Ålands Framtid. Då tror jag att det är viktigt att vi alla är seriösa.
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När det gäller detta med lyxavdraget så ska jag ge socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell rätt på en punkt. I talarstolen i debatten
om omställningsbudgeten så bad hon om ursäkt, det var fel att använda
uttrycket lyxavdrag. Men det var den uppfattningen man hade inledningsvis ifrån socialdemokratiskt håll och den uppfattningen hade man
också ganska starkt i våras. Att man nu har blivit klokare och kommit till
insikt tycker jag förstås att är bra. Men, ltl Winé, det går inte att skriva
om historien. Det som är sagt är sagt och det som är skrivet är skrivet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack talman! Ltl Eriksson säger att jag är tråkig, det får stå för ltl Eriksson. Jag står inte här och försöker plocka poäng med skratt. Det här är
allvarliga saker. Jag tycker också att vi måste hålla oss till fakta.
Vi ville att man skulle få dra av de verkliga sjukdomskostnaderna. Vi
var också oerhört kritiska till att det blev kommunerna som skulle ta det
ekonomiska ansvaret för kompensationen av sjukdomskostnadsavdraget.
Jag vill också citera vad vicelantrådet sade här tidigare och som också
stämmer. Man försökte kompensera de svaga och sjuka på andra sätt,
men det var inte så lätt som vi kanske trodde. Det finns ju här en enighet
att sjukdomskostnadsavdraget ännu behöver förbättras och förändras.
Vi är på rätt väg men vi måste titta på det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med den här typen av avdrag, som med de flesta typer av avdrag, så
finns det säkert missbruk, får jag tyvärr lov att säga. Jag tror att det är
väldigt viktigt att man försöker stävja de missbruken istället för att ta
bort en rättighet för dem som är sjuka och svaga och har det svårt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson har redan flera gånger här i svepande ordalag
sagt att det ska vara lika som Finland och att det är socialdemokraterna
som bestämmer i den här regeringen. Jag hoppas att ltl Eriksson så
småningom ska bli så klok att han förstår att när han gör den typen av
uttalanden så säger mera om hans egen politiska stil att än vad det säger
om den här regeringens politik.
Fru talman! När det gäller progressiviteten och att de som jobbar och
betalar mycket skatt också ska ha nytta av det så delar jag den uppfattningen väldigt långt. Därför har vi också valt att behålla det här systemet
på det sättet att det är 100 procent upp till 15 000 euro i nettoinkomst
och sedan 50 procent för dem som har en nettoinkomst över 15 000
euro. Om man räknar lite så kommer man ganska snabbt fram till att en
höginkomsttagare i vårt samhälle de facto kan göra ett större avdrag och
ha en större nytta av det här avdraget än en låginkomsttagare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kände inte riktigt igen finansminister Nordlund i början av den här
repliken. Jag har konstaterat att de flesta framställningarna som har
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kommit inom miljö- och socialvårdsområdet, integrationslagstiftning
och något annat, har i stort sett varit rikslagstiftning.
Det finns överhuvudtaget inte några motiveringar till varför man inför de förändringar som man har gjort på rikssidan, annat än att ändringar har gjorts. Till och med rubriken är ändringar i rikets lagstiftning,
men inte dess mera motiveringar varför.
Sedan, vicelantrådet Nordlund, är vi ett borgerligt samhälle? Visst, i
ett borgerligt samhälle ska vi också värna om de som är svaga. Men ska
vi ha progressivitet för dem som jobbar hårt och för dem som tjänar
mycket, i från båda håll, så stryper vi köpkraften i det här samhället och
det är jag orolig för.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det fina med den här regeringen är att vi har funnit ett samförstånd mellan dessa fyra partierna; centern, socialdemokraterna,
obunden samling och moderaterna, att vi ska sätta landskapets ekonomi
i skick fram till den här mandatperioden är slut. Det kommer att kräva
uppoffringar, ltl Eriksson. Då är det förstås väldigt lätt att vara i opposition och stå och kritisera, skjuta sönder allting och komma med känslomässiga argument om det ena, det andra och det tredje. Det kommer vi
att få leva med och det kommer vi att ta. Vi kommer målmedvetet att
genomföra den politik som vi har föresatt oss. Alternativet är inte bra.
Det är framförallt inte en bra borgerlig politik det som ltl Eriksson nu
står och förespråkar genom att försöka skjuta in pilar, försöka slå sönder
och splittra och därigenom försöka få till att vi inte kan verkställa omställningsbudgeten. Det är det sämsta för det borgerliga Åland, ltl Eriksson.
Vi ska vara glada att vi har socialdemokraterna med och jobbar för
att få ekonomin i skick.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller att splittra så är det nog bra om finansminister Nordlund
håller sig inom sitt eget parti först innan han börjar kritisera andra.
Finansministern Nordlund sade att det är lätt att vara i opposition.
Vill finansministern byta så är vi absolut beredda. Jag tror att vi är överens om att vi ska ha landskapets ekonomi i skick. Vi har varit kritiska till
att den här regeringen jobbar med att få landskapets ekonomi i skick
genom att rulla över allt mera kostnader på medborgarna och på de
åländska kommunerna.
Vi hade en debatt i Jomala fullmäktige igår där vi var ganska bekymrade över den linje som den här regeringen har visavi kommunerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Mycket är sagt i ärendet redan. Vad liberalerna tycker om att inskränka sjukdomskostnadsavdraget torde vara klart vid det här laget.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt budgetförslag, som vi ska debatterar här så småningom, att köpkraften hos ålänningarna minskar. Samtidigt
vet vi att momsen kommer att höjas. Landskapsregeringen aviserar också
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höjningar av ÅHS-avgifterna, upp till 1 miljon, 30 procent. Vi vet också att
folkpensionsanstalten kommer att dra ner på ersättningarna för mediciner.
Det är mycket viktigt att finans- och näringsutskottet tittar på vilka eventuella systemkostnaderna blir så att man inte tar pengar från sjuka och sätter
på byråkrati. Det är en väldigt viktig fråga för finans- och näringsutskottet, att
byråkratin inte äter upp inbesparingarna.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt paket med lagförslag att när det
gäller sjukdomskostnadsavdraget så har det konsekvenser för jämställdheten.
Fler kvinnor än män gör sjukdomskostnadsavdraget. Inkomstgränsen 15 000
euro är svår att bedöma, men flera kvinnor än män är låginkomsttagare. Det
här är ett konkret förslag som drabbar jämställdheten.
Man har försökt titta på andra möjligheter att kompensera dem som lever
på marginalen. Det finns sådana utredningar, vilket vi försökte säga redan i
våras. Det finns en utredning där man tittade på att försöka kompensera ekonomiskt utsatta pensionärer. Det finns en utredning om ekonomisk utsatthet,
där står det att sjukdomskostnadsavdraget är mycket viktigt. Det står även i
tilläggsutredningen, som handlar om hur man ska stöda funktionshindrade
på Åland, att sjukdomskostnadsavdraget är viktigt. Så det är inte några nyheter. Jag är samtidigt glad att man delvis backar i det här förslaget.
Det har varit prat om vad förra landskapsregeringen gjorde, att man ville
sätta hela avdraget på kommunerna, 1,5 miljoner. Nu tar man 4 miljoner av
kommunerna, vilket vi också får återkomma till i budgetdebatten.
Hur ska man göra med Sottunga? Man gett lån åt Sottunga, nu minskar
man landskapsandelarna. Ska man då ge ytterligare lån för att Sottunga ska
kunna betala avgiften till landskapet? Jag vet att sjukdomskostnadsavdraget
var mycket mindre än inskränkningen i landskapsandelssystemet.
Till sist några ord om resekostnadsavdraget. Igår hölls en intressant fortbildning för lagtingsledamöterna om hållbar utveckling. Det är min fasta
övertygelse att det är en framgångsfaktor att förena ekonomi och miljö. Därför blev jag förvånad och lite besviken när jag studerade delvis det fantasilösa
förslaget när det gäller resekostnadsavdraget. Jag vet att moderaterna har
pratat om samåkning. Jag vet att för att få en bra miljöpolitik så måste det
genomsyra alla delar av landskapsförvaltningen. Det kunde ha varit mycket
mera kreativt och framåtsyftande, även fast man skulle ha gjort begränsningar. Man kunde ha funderat på att stimulera samåkning. Man kanske kunde ha
noll självriskbelopp för elbilar och miljöbilar. Ingenting av dessa möjligheter
har man tagit vara på i det här lagförslaget och det tycker jag är lite synd.
Tack.
Jag understöder bordläggningstiden.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom vtm Eriksson, understödd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit ärendet ska bordläggas till måndagen den 12 november. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet till plenum den 12 november.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Från den moderata lagtingsgruppen är den här framställningen en del i det budgetarbete som den här landskapsregeringskoalitionen
synligt inledde i samband med tilläggsbudget nr 1, den så kallade omställningsbudgeten.
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Den här budgetlagen ska läsas i samband med tabellen på sidan 12 i budgeten. Om man inte gör det så blir debatten naturligtvis väldigt märklig. Om
man inte har förstått det som står där så blir debatten väldigt märklig när det
kastas ut även från kommundirektörer att nu tar landskapet bruttobelopp
från kommunerna. Samtidigt tillför man betydande belopp till kommunerna.
Man måste nämna båda sakerna samtidigt. Man kan inte säga att landskapet
tar 4 miljoner från kommunerna, utan att samtidigt säga att landskapet tillför
3 miljoner till kommunerna. Det är oärlig politik om man gör på det sättet.
Jag är förvånad över att kloka personer väljer att uttrycka sig så politiskt tendensiöst.
Vi moderater blev lite överraskade, eftersom det inte var vårt förslag, när
förslaget kom, i samband med behandlingen av omställningsbudgeten, att nu
slopar vi helt och hållet sjukdomskostnadsavdraget. Men när förslaget kom så
satte vi oss in i det så långt det gick. Det resulterade bl.a. i att man i finansoch näringsutskott ställde sig frågan huruvida det slog rätt. Vi gjorde det
också och hade gärna sett i det sammanhanget, och sade det också, att vi
gärna ser att man reder ut olika stödformer för dem som drabbas av detta.
Under mellantiden har landskapsregeringen hunnit bereda det här ärendet
någorlunda ordentligt, såsom tiden medger när man har mycket att göra.
Landskapsregeringen har ändrat sig på goda grunder och det är bra. Det följer rätt långt finans- och näringsutskottets behandling av omställningsbudgeten. Det har sagts att det här skulle vara en tillfällig lösning. Vi skulle ogärna
vilja kalla det så. Vi vill hellre kalla det för steg ett i en reformering av användningen av kommunskatteavdrag i landskapet. Det är en fortsättning av
sökande av nya vägar för att använda oss av det mycket trubbiga beskattningsinstrumentet som finns i självstyrelsens hand; att alla skattepolitiska åtgärder ska gå via kommunerna, via en tredje part mellan landskapet självstyrelsen och medborgarna. Det är ett synnerligen olyckligt system. Att dessutom använda det systemet via den kommunala plattskatten gör att det blir
ännu mera invecklat och därför blir också diskussionen ofta halvt förvirrad.
Vi har en verkligt olycklig situation med att hantera skattepolitiken när vi har
det självstyrelsesystem vi har.
I praktiken innebär den här framställningen att vi gör en skattehöjning till
medborgarna på ungefär 750 000 euro. De pengarna går både till landskapsregeringen och till kommunerna. Analysera den tabellen som står på sidan 12
i budgeten så ser ni det.
Vi är intresserade av mera riktade lösningar och därmed mera rättvisande
lösningar. Men det är något som erfordrar mera tid för utredningar och det
får sedan bli följande steg av reformeringen av politiken för kommunskatteavdragen i landskapet, som inte ska vara en kopia av rikets, för det behöver
inte vara av det skälet att i riket använder de sig av andra metoder. Riket har
statsskatten i sitt bruk i de här frågorna och behöver ha detta invecklade och
olyckliga system som vi har att vi ska använda bidragspolitiken för att kunna
driva skattepolitik. Det är faktiskt nästan lite halvt förnedrande att syssla
med sådant.
Samma gäller resekostnadsavdraget som innebär en effekt på 220 000
euro per år och de små konsekvenser som vicelantrådet här redogjorde för
när det gäller enskilda personer. Vi moderater menar att det behöver också
mera tid. Vi har fört resonemang inom regeringen och offentligt om att det
där måste man gå in för ett mera differentierat system så att samåkning be43

främjas, ensam samåkning befrämjas icke annat än vid special fall. Höjningen av självrisk beloppet är steg ett i den processen. Följande steg kommer sedan förhoppningsvis till nästa år när det har hunnit redas ut mera.
Vi får vänta på att kunna bedriva en egen skattepolitik som är värd namnet. Fram till dess skriver också landskapsregeringen i budgeten att man ska
fortsatta att reda ut hur vi nu kan använda oss bättre av den behörighet vi
har. Den frågan skrev också den föregående regeringen i sina budgetar att
man avsåg att gå vidare med. Det är mycket viktigt att vi fortsätter det och att
den egna politiken också inkluderar skattepolitiken, där visserligen våra händer bakbundna på ryggen och vi är hänvisade till mycket begränsade och ofta
olyckliga insatser. Men vi måste ändå försöka använda det på ett rimligt sätt.
Det har ju blivit bättre under 2000-talet. Tidigare gjorde man alltid som i riket, särskilt under det gamla ekonomiska systemet var vi tvingade att göra
såsom i riket. Då utvecklades naturligtvis en sådan kultur i den åländska politiken, att man fortsatte att göra såsom i riket.
Lagframställningen av sjukdomskostnadsavdraget med det mera är en
byggkloss i det förändringsarbete som görs när det gäller skattelagstiftning,
när det gäller processen att använda vår egen behörighet på ett mera anpasssat sätt och sannerligen när det gäller att få budget i balans. Tack.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Att göra inbesparingar ju aldrig roligt. Vi vet alla här i salen
att vi är i en sådan situation att vi är illa tvungna nu att ta sådana beslut som
kanske inte är alldeles roliga.
Det här ärendet heter sjukdomskostnadsavdrag med mera. Med mera är
bland annat resekostnadsavdraget och justering av grundavdraget och lite
annat.
Jag vill vara tydlig med att obundna står bakom förslaget.
Jag ber finans- och näringsutskottet att titta särskilt på sjukdomskostnadsavdraget. Det finns ett talesätt som säger: ”Den friska önskar sig tusen
saker och den sjuka har endast en önskan”. Det är av största vikt att man inte
försämrar situationen för den som både är sjuk och har små inkomster. Det
här förslaget tar hänsyn till det. Här har man försäkrat att de som tjänar allra
minst har kvar avdraget i sin helhet och det är väldigt viktigt.
I utskottet kan man möjligtvis titta på om inkomstgränsen på 15 000 euro
är rimlig.
Fru talman! Det är av största vikt att man genomför översynen av avdraget,
vilket nämns i den allmänna motiveringen, att utreda och eventuellt avgränsa
vilka kostnader som täcks av det här avdraget.
Utskottet kanske också bör efterhöra ambitionen att göra detta inom 2013,
vilket står i den allmänna motiveringen. Det skulle vara ytterst viktigt att man
gör det.
ÅHS-styrelse har godkänt ett antal prioriteringsgrupper. Man prioriterar
vilka sjukdomsgrupper som ska garanteras hälso- och sjukvård. Dessa prioriteringsgrupper kunde kanske också ligga till grund för sjukdomskostnadsavdraget, så att de som mest behöver det här avdraget; t.ex. kroniskt sjuka och
handikappade, är garanterade det här avdraget.
Skönhetsoperationerna, som nämndes här tidigare, kanske inte ska vara
med.
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Obundna står bakom lagförslaget och remitteringen av förslaget till finansoch näringsutskottet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med ltl Nylund om att utskottet behöver titta väldigt noggrant
på skönhetsoperationer och eventuellt annat.
Jag uppfattade att ltl Nylund nu talade på den obundna gruppens
vägnar. Hon sade; vi står bakom det här förslaget. Obunden samling var
tidigare väldigt starkt borgerligt. Ålands Framtid och obunden samling
hade ofta samma åsikter. Vi värnar köpkraften, vi vill inte klämma åt de
som jobbar hårt. Har man från obunden sida ändra sig? Eller hur ska jag
förstå den här scenförändringen? Märkväl, jag är inte bitter eller sur eller något som jag brukar bli beskylld för. Jag bara undrar helt försynt.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Om ledamoten menar reseavdraget så kan jag tala för
egen del. Jag bor själv på landet, med det gamla systemet skulle avdraget för det här året vara ungefär 2 400 euro. Med det nya förslaget
kommer avdraget att sänkas till 2 040 euro. Det är inte något som jag
flyttar till stan för. Vi anser att de som kommer att drabbas mest av
detta är de som har två-tre kilometer till jobbet, de kommer helt att
mista det här avdraget. Jag svarar nej på den frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller reseavdraget så oavsett euro och cent så har det också en
väldigt stor psykologisk effekt, det är min absoluta uppfattning, om vi
vill ha en spridd bosättning runt om på hela Åland.
När det sedan gäller sjukdomskostnadsavdraget så även om man har
16 000, 20 000 eller 30 000 euro i inkomster så kan hela ekonomin för
en familj slås sönder om man drabbas av väldigt allvarlig sjukdom. Den
frågan som ltl Nylund inte svarade på är den som jag uppfattade att
obunden samling tidigare drev starkt, att man ville värna köpkraften i
det åländska samhället. Är det viktigt vill man värna köpkraften eller har
man ändrat sig?
Ltl Carita Nylund, replik

Nej, vi har inte ändrat oss. Vi värnar fortfarande om köpkraften.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! I samband med omställningsbudgeten stod jag, som socialdemokrat, här och skulle försvara att vi skulle slopa sjukdomskostnadsavdraget. Det var en tung dag för mig. Den argumentationen som jag använde, och
fortfarande står fast vid, varför jag kunde acceptera detta då, var att det skulle
överföras på kommunerna. För min egen kommun skulle det innebära
600 000. Vi har alla läst i tidningarna hur det går för Mariehamns stad. En
nedskärning på 600 000 euro skulle ha varit katastrofal, enligt mig.
Därför är det med glädje att jag, som socialdemokrat, idag kan säga att åtminstone en del av det här avdraget har införts igen, vilket jag tycker är en
stor vinst. Den stora kritiken som kom från oppositionen, men också inom
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våra egna led, var att låginkomsttagare och sjuka drabbas av det här lagförslaget. Det har man nu insett i regeringen och därför just satsat på dessa, därför inkomsten på 15 000 euro. Det är faktiskt en förbättring med tanke på att
det är nettoförvärvsinkomsten som räknas. Det betyder att man ändå kan förtjäna ganska mycket. Alla har vi olika skatteprocenter, så det beräknas faktiskt på nettoförvärvsinkomsten. Det här tycker jag är mycket bra.
Resekostnadsavdraget diskuterats mycket idag. Vi socialdemokrater ser
det här som en stor miljösatsning. Det är ett steg i rätt riktning mot en hållbar utveckling. Det är en framtidssatsning och en miljöanpassad politik, vilket vi också fick höra i finansministerns tal.
Vi lagtingsledamöter hade glädjen att få delta i en fortbildning igår; ”Det
naturliga steget”, där fyra hållbarhetsprinciper lyftes fram.
Den första hållbarhetsprincipen är att allt gruvdrivet material ska sluta
öka. Det betyder att vi inte längre ska använda olja, metaller osv. Det som vi
har tagit upp får vi använda men vi ska inte lyfta upp mera.
Den andra hållbarhetsprincipen är att kemikalier som inte bryts ner naturligt ska vi försöka sluta använda.
Enligt den tredje principen ska vi fysiskt sluta att tränga undan naturen
med att bygga upp asfalt, vägar och annat. Vi ska försöka använda det som
var vi har.
Den fjärde hållbarhetsprincipen talade om att man skulle skapa tillit mot
politiker och beslutsfattare och försöka motverka korruption och segregation.
Jag är personligen inte en stor grön förespråkare, men det var ett mycket
klokt resonemang som föreläsare. Mina tankar gick till resekostnadsavdraget
i och med att jag höll på att läsa det parallellt.
Nu satsas det på kollektivtrafik. Vi ska utöka kollektivtrafiken. Vi i Mariehamn har åtminstone i dagsläget en fantastisk kollektivtrafik. Men vi har inte
en lika bra kollektivtrafik på övriga Åland och det är något som vi kunde
jobba vidare med.
När det gäller att minska oljan togs även fiskrensdiesel upp. Det kunde
man också ha på bussarna som går på landsbygden. Om vi alla åkte buss, eller
samåkte vilket resekostnadsavdraget gynnar, man belönas om man samåker
eller åker kollektivt, så då använder vi också färre bilar och det går åt mindre
metaller och mindre kemikalier osv.
Det har också kommit kritik bl.a. från Ålands Framtid kring den avgiftsfria
bussen. Men den avgiftsfria bussen, som Mariehamn faktiskt har haft i tio år,
följer dessa hållbarhetsprinciper. Det är ett nytt sätt att tänka. Det gäller för
oss att tänka om och hitta det rätta steget på en hållbar väg. Tack.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Det har sagts mycket i den här debatten om det här ärendet redan, särskilt mycket om sjukkostnadsavdraget. Jag tänker inte nämna det
desto mera.
Jag tycker att finansutskottet borde ta en ordentlig diskussion om resekostnadsavdraget och om man verkligen ska gå in för det här. Av finansministern fick vi höra att det här egentligen är ett nollsummespel från landskapsregeringens sida. Det borde ju kunna ligga till grund för en bra diskussion i utskottet. Det här kan ju inte bara vara en symbolfråga ifrån landskapets
sida. Det här påverkar faktiskt många ute i vår bygd.
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Olika kommunerna har nämnts här. En ledamot nämnde här idag att
Jomala har lika mycket utpendling som inpendling. Det här är intressanta
siffror. I min egen hemkommun Vårdö pendlar över 55 procent av den arbetsföra befolkningen ut. Det är en siffra som är årsgammal, det är kanske
ännu mera idag och då har vi också en inpendling kanske även från Mariehamn, Jomala osv. Det här betyder också att det drabbar många på fasta
Åland som jobbar i Godby och pendlar från andra kommuner.
Jag tycker att man borde lägga det här bakom örat till finansutskottet och
att finansutskottet hör många personer i den här fråga. Jag skulle gärna vilja
att man hör Vårdös kommundirektör och styrelseordförande tillsammans i
det här ärendet. Vi har framfört detta på olika kommunala möten och alla har
varit eniga om att behålla resekostnadsavdraget. Med tanke på dagens bensinpriser så borde avdraget vara ännu högre. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Englund har ju länge varit fullmäktigeordförande i Vårdö och därmed en av de höga ansvariga för Vårdös ekonomi.
För en tid sedan berättade er partikollega, Runar Karlsson, offentligt att
Saltvik har en skatteprocent på 17 procent, men de facto är skatteprocenten 10 procent. Avdragen gör så stor skillnad; nästan 7 procentenheter. Hur ser kollegan Englund på den här problematiken för landsbygdskommunerna, att avdragen idag är så stora att man egentligen inte
får in mer än drygt hälften av den inkomst man räknar med?
Ltl Anders Englund, replik

Det här är en mycket bra ställd fråga. Jag och många med mig har gjort
den bedömningen att om man tar bort de här avdragen så minskar också
befolkningen. Tyvärr kan vi tydligt se detta även inkommande år. Vi har
en osäkerhet, vi har många reformer som gör att man flyttar närmare
befolkningscentrum. Man vill ha nära till allt i landskapet. I det här fallet gräver vi också ur den kommunala ekonomin ännu mera.
Precis som ltl Runar Karlsson nämnde så har kanske just det här avdraget inte har så stor betydelse i Saltviks totala kommunbudget som
han nämnde som exempel. Det här kommer absolut att försämra förutsättningarna för ett spritt boende på landsbygden och inte bara i Vårdö
kommun.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Betyder detta två saker, dels att kollegan Englund tycker att
det är okej att när man har en skatteprocent på 17 procent så räcker det
om man får in 10 eller 11 procentenheter? Det är den ena reflektionen
jag gör. Det andra är; ska vi inte heller ta de andra stegen när det gäller
resekostnadsavdraget, att försöka differentiera det så att samåkning prefereras och kollektivtrafikåkning refereras osv? Är det samma linje där i
det politiska resonemanget?
Ltl Anders Englund, replik

Vad gäller samåkning så är det mycket svårt att få det att fungera. För
det första ska ett antal personer fara till samma plats, annars blir det
dubbelkörningar till olika arbetsplatser. Vi har personer som jobbar på
helger och jobbar halvtid osv. Det här är mycket svårt. Man kanske ska
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åka via dagis eller någon annan arbetsplats. Jag tror faktiskt inte så
mycket på samåkning. Det skulle fungera jättebra om vi var två från
Vårdö som åker hit. Men annars tror jag inte att samåkning fungerar så
bra. Min slutsats är; det får inte vara så att behovet att platta till resandet är större än det ekonomiska läget för landskapsregeringen i det här
fallet. Det här är egentligen en fråga som mest rör kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Liberalerna har redan ganska klart sagt att vi vill föra den
här diskussionen i finansutskottet. Med kraft av två representanter där
så kommer vi att begära det. Precis som ltl Englund sade så är det här en
fråga om ett nollsummespel, sett ur landskapets synvinkel. Det här berör kommunernas ekonomi och närmast pendlingskommunernas ekonomi. Därför blir det konstigt att inte landskapsregeringen har hunnit
föra en diskussion med de kommunerna överhuvudtaget. Landskapsregeringen har nu avgjort att det är bättre för Vårdö, Saltvik eller Jomala
att det här avdraget förändras på det här sättet. Självklart bör diskussionen föras med dem vars ekonomi påverkas och vars invånare påverkas. Därför blir det säkert lämpligt att föra diskussioner med representanter från Vårdö kommun.
Ltl Anders Englund, replik

Jag är helt överens med ltl Perämaa när det gäller detta. Min uppfattning är majoritetspartierna, som är med i landskapsregeringen, har antagit detta i vår samlade vishet. Men jag tror inte att den här visheten
har varit riktigt på topp. Då kanske man kan ändra på detta i finansutskottet. Genom hörande i utskottet tror jag att man kan få ett bra försvar
och ett bra underbyggt beslut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att beröra resekostnadsavdraget. Det har redan utspunnit sig en intressant diskussion här.
Men före det vill jag delta i den här ideologiska diskussionen som ltl Anders Eriksson startade och pådyvlade flera av oss regeringspartier.
Det är intressant på det viset att inte är det någon som vill ha den här
framställningen och som vill ändra på sjukkostnadsavdraget, reseavdraget eller något annat avdraget. Vi skulle helst vilja höja dem. Alla skulle vilja kasta
den här framställningen i papperskorgen. Men vi har gett oss den på att tillsammans se till att landskapets ekonomi kommer i balans den här mandatperioden. Socialdemokrater, moderater, centerpartister och obunden samling
har detta som ett gemensamt mål, då måste man vidta några åtgärder och det
är det som vi gör. Översätt det här till ideologi så alla ideologier, från vänster
till höger, vill ha balans ekonomin. Det är framförallt borgerligt att säga att vi
inte ska leva över våra tillgångar. Men det är också socialdemokratiskt att
säga att vi inte ska leva över våra tillgångar. Man kan inte sätta en ideologisk
färg på att man vill att samhällets pengar ska räcka till. Sedan kan vi ha lite
48

olika åsikter om fördelningen och vilka grupper som ska gynnas framom
andra.
Däremot finns det en etikett på det som Ålands Framtid försöker göra,
nämligen, att ha allting kvar och ändå få ekonomin i balans, det kallas populism. Räkningen går inte ihop. Man kommer inte heller med några andra förslag. Kanske vi ska vänta till budgetbehandlingen så att vi får ta emot finansmotioner med förslag där man kommer med andra inbesparingar, då blir
man trovärdig. Man ska inte sväva på moln utan det ska vara konkreta inbesparingar som motsvarar de här pengarna. Då kan vi erkänna att Ålands
Framtid har en politik som duger. En borgerlig politik för mig, är att ta ansvar för att vi inte skuldsätter oss och skuldsätter Åland för våra ungdomar,
så att de får en framtid i famnen som är ett skuldsatt landskap när de kommer hem från sina studier utomlands. Där är vi nog alla överens. Jag hoppas
verkligen att Ålands Framtid står bakom det, så att man inte kommer att
driva en sådan politik som minskar friheten. Det är en frihetsfråga att vara
skuldfri. Jag skulle gärna vara skuldfri privat också och gärna även mina företag. Den som är satt i skuld är inte fri. Men man kanske måste skuldsätta sig
för att investera. Men när det gäller samhällets ekonomi så ska den vara i balans.
I vårt valprogram säger vi att vår politik bygger på frihet och trygghet för
den enskilda människan. Det kommer i uttryck några sidor senare; hur ansträngd landskapets ekonomi än blir det kommande året så säger obunden
samling absolut nej till att täcka underskott till driftskostnaderna med lån.
Och nu är vi där, nu tar vi de sista sparade medlen i utjämningsfonden så att
nästa år och 2015 ska vi vara balans. Det är precis så att vi hinner innan vi
måste gå till någon annan och låna pengar. Vi kan ta av vårt överskott ännu.
Det om den ideologiska diskussionen.
Jag betackar mig för att bli beskylld för att ha lämnat några principer.
Tvärtom, jag försvarar de principer som jag hade, också när jag var opposition, när det kom inbesparingsförslag. Jag säger samma sak om jag är regeringsställning eller i opposition. Jag står för min politik och obunden samling
gör det också.
När det gäller resekostnadsavdraget så är det intressant att se vem det
egentligen gynnar och vem det har en verkan för. Man kan generalisera så att
de flesta som lyfter resekostnadsavdraget pendlar till jobbet mellan bostaden
och arbetsplatsen. Riktningarna går lite olika men en stor grupp pendlar till
Mariehamn från någonstans på Åland, förutom till de offentliga arbetsplatser
som finns i kommunerna där man pendlar åt andra hållet och sedan finns det
en uppsjö av undantag. Man pendlar en viss sträcka. De allra flesta pendlar
varje vardag, ungefär 220 dagar i året om man har ett normalt heltidsjobb
med normal semester och helgdagar.
Om man räknar på en sådan person så ger det här 2,72 cent per arbetsdag i
skattelättnad. Med nuvarande självrisk kan avdraget lyftas för personer som
har ungefär 3 kilometer tur och retur till jobbet. Nu blir det 6 kilometer i stället om man ska lyfta det 220 dagar.
Sedan finns det också ett tak i det här avdraget, vilket kanske är ännu intressantare. Om man översätter det så ligger taket idag på en 30 kilometers
radie till och från Mariehamn, Jomala eller någon annanstans.
Om vi jämför en Getabo med en Godbybo så får inte Getabon fullt avdrag,
utan han kommer redan att nå taket någonstans i skogarna vid Västanträsk.
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En person från Västanträsk och Geta har samma avdrag eftersom Getabon
når taket eftersom radien är 30 kilometer. Även Vårdöborna och de flesta av
Eckeröborna hamnar på taket och får inte fullt avdrag. Det finns redan idag
en avtappning för dem som bor allra längst bort.
Sedan kan man fråga sig vad syftet med resekostnadsavdraget är. Det är ett
utjämna de regionala skillnaderna när vi råkar ha vår tätort i ena ändan på
ön, i södra ändan. Det skulle vara annorlunda om alla hade lika lång till tätorten, förutom de som bor i tätorterna. Om man ser det på det viset så tror inte
att höjningen av självrisken är så allvarlig att man för den skull bryter ihop
och flyttar närmare Mariehamn eller närmare sin arbetsplats åt andra hållet,
eftersom det är så väldigt liten skillnad på självriskbeloppet. Däremot är
kanske ganska många Jomalabor och Mariehamnare som tidigare har kommit i åtnjutande av avdraget som nu inte kommer i åtnjutande av det. Då kan
man ställa frågan; jag som bor i Söderby, en Godbybo, en Kattbybo och de
som bor 10-15 kilometer från tätorten, behöver vi avdraget? Eller skulle man
kunna höja självrisken ytterligare? Det är en delikat frågeställning. Jag vill
åtminstone möta diskussionen att man inte alls borde höja avdraget med frågan att det kanske är taket som man ska värna. Det är taket som är viktigt för
dem som verkligen har långt och de som verkligen bor perifert. För en Getabo
kostar det, beroende lite på hur man räknar, nästan 9000 euro i året att ta sig
till Mariehamn på jobb varje dag. Om Getabon köper årskort på bussen kostar det 810 euro. Det är ju en väldig fördel att åka buss och sedan är det också
fullt avdragsgillt.
Det är så här som man måste se på skattepolitik och framförallt på resekostnadsavdraget. Jag är också enig med dem som säger att i nästa steg behöver man också fundera på andra saker att gynna om möjligt samåkning.
Det finns också mycket problem och frågeställningar när det gäller samåkning men det borde man försöka understöda. Om man står vid rondellen en
morgon och tittar på den ändlösa kön av bilar som kommer från alla håll så är
det en person i de allra flesta bilar, kanske 90 procent. Visst finns det orsaker
till att det inte passar att samåka. Största felet är att man inte har något incitament för det, utan det är en större frihet att köra egen bil. Friheten förstärks ytterligare av det här avdraget. Det finns en uppfattning att avdraget
per kilometer ändå är så högt och så räknar man inte riktigt med alla kostnader. Man tjänar på att köra bil, man får nästan betalt för att köra bil, nå så är
det ju inte. Nivån på avdraget är ju så att det är inkomst som man drar bort,
sedan har man inte hundra procent i skatt, det är kanske som folk räknar
mellan tummen och pekfingret.
Om man kan gynna samåkning så får det verkligen miljöeffekter. Jag tror
att en stor del av bilarna kunde ha flera personer med sig.
Jag har tidigare haft en motion om att erbjuda en teknisk plattform för att
samverka och samåka. Man skulle erbjuda sin bil som bokningsbar, se var
och när man kan åka med en bil och samåka. Jag var lite före min tid. Jag
hade den idén före Facebook kom. Nu är det uppenbart att man borde göra
en Facebook-app. Det kunde bli något väldigt nydanande, men det hör inte
hit.
I reseavdraget borde man också ge en indirekt miljöbilspremie. Man
kanske kunde ta bort självrisken helt för dem som har miljöbil. Då skulle
också sådana som har en kortare resa, i Mariehamn och Jomala, komma i åtnjutande av reseavdraget igen. Man skulle verkligen styra bilåkandet till mil50

jövänligt. Kanske man kunde få bort självrisken bara man hade gått en kurs i
ekodriving och man skulle kör miljövänligare? Det finns mycket idéer som
man kan sätta på bordet när man funderar på nästa steg.
Nu måste vi komma ihåg varför det är så brått med de här avdragen. Det är
landskapets ekonomi som till varje pris ska vara i balans. Sedan får vi ta vara
på de goda idéerna och att ta nästa steg i lugn och ro.
Ingen skulle vilja ha den här framställningen. Men vi står bakom den gemensamma målbilden att ha landskapets ekonomi i balans och då måste alla
vara med och dra sitt strå till stacken, även de som missgynnas av detta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Sundmans sätt att debattera tyder på att det som jag
sade tog ont någonstans. Jag tänker inte sjunka till den nivån, utan helt
sakligt diskutera vidare.
Jag tycker ändå att det är en intressant ideologisk diskussion. Ska vi
ha en stor offentlig sektor, klassisk vänsterpolitik eller ska vi ha en
slimmad förvaltning, en slimmad offentlig sektor med stark köpkraft,
klassisk höger profil? Det är onekligen en ganska intressant diskussion.
Ltl Sundman säger att ingen vill ha den här framställningen men vi
måste ha ekonomin i skick.
Jag har redan sagt att vi kommer att presentera alternativ, vi vill
också ha ekonomin i skick, det står vi bakom och vi kommer inte att
lägga några motioner som späder på kostnaderna. Om vi pekar på alternativ och vi kan hålla avdragen kvar, låt mig då fråga ltl Sundman; med
tanke på att hålla köpkraften kvar kan vi då räkna med stöd från de
obundna eller är det hugget i sten som en tidigare talare sade?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Kommer det kloka förslag på saker som vi överhuvudtaget
inte har kommit att tänka på och som är fullt genomförbara så finns det
alla möjligheter att man i finansutskottet kan diskutera bra inbesparingsförslag. Men jag vill påstå att det har vänts på alla stenar så det är
svårt att hitta stenar som det inte har vänts på. Jag känner till den här
diskussionen tidigare ifrån Ålands Framtid sida. Man har lovat att
komma med konkreta förslag, men har ändå inte gjort det. Man har svepande formuleringar som att man borde titta igenom alla avdelningar en
gång till. Det har tittats igenom förvaltningen, kan jag säga. I det här
budgetförslaget sparas 47 tjänster in och ännu fler tjänster ska sparas in
innan ekonomin är i balans. Det pågår nog stora förändringar.
Jag läste häromdagen i ett mail att landskapsförvaltningen är som ett
tåg både när det ska bromsas och gasas och nu hänger vi i nödbromsen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Sundman, slingra sig inte nu. Om vi kommer med kloka förslag, vilket är självklart när det kommer från vår sida så min fråga var, om vi
lägger bra förslag och alternativ och man kan hålla de här avdragen
kvar, kan vi då räkna med stöd ifrån obunden samling?
Jag kastade en liten blick på obunden samlings valprogram. Där står
det t.ex. att man ska jobba för att höja reseavdragen för elbilar. Det är ju
en unik möjlighet att göra något åt det. Jag var inte med på den här de-
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batten igår men jag förstod att valprogram var en sak och förd politik
var en annan sak.
Men igen, om det läggs bra förslag, kan man då tänka sig stöd ifrån
obunden samling eller är det hugget i sten?
Ltl Danne Sundman, replik

Den här framställningen visar att efter en stor diskussion här i lagtinget,
där det har kommit input från regeringspartier och från oppositionen,
också från Ålands Framtid, så har vi inom regeringen delvis tänkt om
och har sjukdomskostnadsavdraget kvar. Visst är det så att om det
kommer goda förslag så kan man använda dem i kommande års budgeterna. Det är fullt möjligt och så ska parlamentarism fungera. Jag tycker
att alla som har blandat sig i den här frågan ska ta åt sig av det att vi nu
har fått en ännu bättre produkt än hur tanken var från början när man
inte hade hela bilden klar för sig.
Svaret är absolut ja på den frågan och det tror jag att alla andra partier också svarar ja på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tänkte i mitt anförande tala om tre saker; ideologin, själva
framställningen och det så kallade lyxavdraget.
Ltl Anders Eriksson har ju hållit igång debatten med ganska stora svingar
åt vänster. I något slags provokativt syfte har han trott att han antagligen
skulle få möjlighet att splittra regeringen och kanske i ett längre perspektiv
att alla inom det borgerliga blocket skulle sluta upp bakom honom. Hela syftet känns lite förfelat, antagligen leder det till att regeringspartiernas sluter
sig ännu starkare samman.
Diskussionen om budget i balans och det som ltl Danne Sundman sade
tyckte jag var mycket initierat och intressant, att det inte är en ideologisk
fråga.
Ltl Anders Eriksson vill däremot ofta framställa socialdemokraterna som
väldigt slösaktiga och obegränsade i sin vilja att expandera offentlig sektor.
Om man har lite historiska insikter bara i nutid så kan man se att de största
saneringarna av både Sveriges och Finlands ekonomier gjordes av socialdemokratiska regeringar. Man kan också se att högerregeringar i Finland och i
Sverige har haft de största underskotten när högern har haft makten. Det beror inte på att man kanske inte har samma ambitioner, men man för olika politik. Den socialdemokratiska ekonomiska politiken bygger just på gasa och
bromsa och den kantianska modellen. Hittills har det visat sig att det fortfarande fungerar tämligen bra. Någonting annat har man inte riktigt hittat på.
Jag läste, för inte så hemskt länge sedan, att den största skaparen av budgetunderskott i någon ekonomi någon gång någonstans var Ronald Reagan.
Han har framställts som marknadsliberalismens stora beskyddare och som
en väldigt framgångsrik politiker. Ja, det var han, men ekonomiskt var han en
katastrof. Det finns många synpunkter på detta. Jag tror, precis som ltl
Danne Sundman, att i fråga om att få landskapets ekonomi i balans 2015 så
har den här regeringen goda förutsättningar. Det visar inte minst förslaget på
sjukdomskostnadsavdraget.
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Socialdemokraterna var i samband med omställningsbudgeten öppna,
egentligen av två skäl, för en diskussion om att slopa sjukdomskostnadsavdraget. För det första gynnade avdraget dem som har mest pengar att sätta på
sjukvård, friskvård och alla möjliga sådana tjänster som man idag kan köpa
inom den här sektorn. Det obegränsade uttaget av det här avdraget är ju en
katastrof för vilken ekonomi som helst. Man hade ingen kontroll över det här
avdraget.
När liberalerna och centern i den förra regeringen föreslå att avdraget
skulle föras över på kommunerna så var det ett rent riskspel som man gav sig
in på. Det är klart att om någon annan ska ta kostnaderna och det är stora
risker så då kan man ju nog skydda landskapets ekonomi. Den modellen
kunde vi inte acceptera.
För det andra sade man på skattemyndigheten att man aldrig fick några
anvisningar från förvaltningen om vad som skulle vara sjukdomskostnader,
utan statens ämbetsmän skulle sitta och försöka hitta på vad som var sjukdomskostnader och inte. Så kan ju inte en förvaltning och en lagstiftande församling bete sig.
När det gällde slopandet av sjukdomskostnadsavdraget så reagerade allmänheten, och många organisationer som värnar om de svaga grupperna i
samhället, mycket starkt emot det här avdraget. De skrev inlagor, de informerade oss och det var en mycket öppen debatt.
Jag tycker att man i efterhand kan konstatera att i och med att det inte
fanns något tak för sjukdomskostnadsavdraget, att det var stötande för så
gott som alla som deltog i den här debatten. Man skulle ha en oändligt stor
avdragsmöjlighet. Jag tror inte att det någonsin har funnits någonting liknande. Många undrade varför vi inte inkomstanpassade det här avdraget.
Det förslag som nu har kommit uppfyller delvis den här kritiken som vi
från socialdemokraterna hade. Men inte är det klappat och klart ännu. Vi
fortsätter att diskutera det här avdraget med våra regeringspartner också år
under 2013.
Gränsen på 15 000 euro i nettoförvärvsinkomster, för att fortsättningsvis
få göra fulla avdrag, är ju också vald på grund av att upp till den inkomstnivån gäller grundavdraget. Det finns en progressivitet på det viset också i
kommunalbeskattningen. Att man har valt nettoförvärvsinkomsterna medför
att även personer som har något över detta i bruttoinkomster fortsättningsvis
kommer att kunna göra fulla avdrag för sjukdomskostnader. På det viset har
det här avdraget inkomstanpassats. De som har inkomster över det här beloppet får göra avdrag på 50 procent. Det ser vi ändå som ett framsteg, en
bättre fördelningspolitik och det är också mera rättvist.
Herr talman! Det har alltför många gånger påståtts att lantrådet skulle ha
sagt att det här är ett lyxavdrag. Den som är mest ihärdigt har påstått detta är
ltl Anders Eriksson. Det hela går tillbaka till ett uttalande i Nya Åland den 11
april 2012 där lantrådet sade; ”det har varit en extra lyx, en extra åtgärd,
som funnits på Åland.” Alltså det har varit en extra förmån som lagtinget och
landskapet har kunnat bevilja ålänningarna.
Samma dag som det här citatet förekom i Nya Åland tog ltl Anders Eriksson här i lagtinget upp frågan om lyxavdrag i en replik till lantrådet. Han sade
så här; ”av alla konstiga anföranden och kommentarer som har varit runt
den s.k. omställningsbudgeten är det som har förvånat mig mest hur
lantrådet kan anse att sjukdomskostnadsavdraget är ett lyxavdrag”. Till
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detta svarade lantrådet: ”Lyxavdrag är fel ord att använda, det håller jag
helt med om. Det här är ett avdrag som vi har kunnat ha på Åland som inte
har funnits på rikssidan sedan 1992. Där tog man bort det av olika skäl. Orsaken var inte att försämra för dem som har det svårt, tvärtom. Nu ska vi
titta på vilka åtgärder som finns för att se till att vi har en fortsatt god skattefinansierad hälso- och sjukvård som alla ska få efter behov. Vi har ett effektivt högkostnadsskydd och vi har också ett tak på inköp av mediciner.”
Ltl Anders Eriksson svarar: ”Det är bra att lantrådet säger att det var ett
misstag att kalla det för ett lyxavdrag”. Men, det misstaget beaktar inte ltl
Anders Eriksson. Han upprepar om och om igen att lantrådet har sagt att det
här är ett lyxavdrag. Samma debatt, bara några repliker senare säger ltl Katrin Sjögren: ”Det kan ha varit en olycklig formulering av lantrådet och socialminister att kalla det för lyx.”
Ända sedan den här debatten har ltl Anders Erikssons sagt att lantrådet
har pratat om att sjukdomskostnadsavdraget är ett lyxavdrag trots att hon
har dementerat det vid flera tillfällen. Hon har också i partiet sagt att så inte
är fallet.
Även flera ledande liberala lagtingsledamöter har anklagat lantrådet för att
kalla sjukdomskostnadsavdraget för ett lyxavdrag, senast till och med idag av
vtm Viveka Eriksson.
Enligt 14 § lagtingsordningen ska en lagtingsledamot i sitt uppdrag uppträda sakligt och värdigt och utan att kränka eller förolämpa andra. Jag tycker nu att det här börjar likna kränkning för att inte säga mobbning. Det är
inte värdigt och inte sakligt att fortsätta med det här förtalet av vårt lantråd.
Om det inte blir ett slut på det så är åtminstone jag beredd att ta upp den här
frågan i lagtinget. Det måste räcka att man dementerar ett påstående som är
felaktigt och att man därefter ska kunna få lagtingets respekt. Tack, herr talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag har ingenting att invända mot det händelseförlopp
som ltl Sundback beskrev. Jag tittade senast i morse på det stenografiska protokollet. Jag sade också tidigare under debatten här idag att jag
noterade att lantrådet tog tillbaka det uttalandet och det var bra.
Det som är intressant med den här debatten, den första budgetlagen
som vi har att ta ställning till, är vilka otroliga spänningar det finns inom
regeringsblocket och vilken irritation det finns hos partierna över vad
den ena eller den andra säger. Jag tror att det kommer att bli en mycket,
mycket intressant budgetdebatt i år.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är bra om ltl Anders Eriksson håller med det händelseförlopp jag
beskrev här. Men jag har idag hört honom tre gånger tala om att lantrådet har kallat sjukdomskostnadsavdraget för lyxavdrag eller att socialdemokraterna har gjort det. Nu hoppas jag att det var sista gången.
Att han sedan försöker föra in den här debatten i budgetdebatten och
att det ska bli spänningar och konflikter, det tycks höra till ltl Anders Erikssons livsstil, att leva med att splittra och härska. Men hittills har det
inte varit särskilt framgångsrikt. Ltl Anders Eriksson är ju en intelligent
människa. Varför hålla på med sådan här bypolitik?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade redan i ett tidigare replikskifte; lantrådet kallade det här
för ett lyxavdrag men hon tog tillbaka uttalandet och det tyckte jag var
bra.
Med kännedom om människans sätt att agera så nog finns det otroliga spänningar och irritationer hos regeringspartierna.
”Man splittrar och härskar” och det ska man få höra från ltl Sundback, av alla. Jag bli beskylld av populism från andra ledamöter.
Den här i budgetdebatten ska onekligen bli spännande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu när jag hör ltl Anders Eriksson en gång till så hör jag att han faktiskt
inte håller med mig. Lantrådet har inte tagit tillbaka någonting, för hon
har inte sagt det som ltl Anders Erikssons påstår, att sjukdomskostnadsavdraget skulle vara ett lyxavdrag. Hon har sagt; ”det har varit en extra
lyx, en extra åtgärd som funnits på Åland” och det har ltl Anders Eriksson försökt få till att hon har sagt lyxavdrag. Lantråd har sagt att det
som ltl Anders Eriksson för fram är fel uttryck.
Talmannen
Dagens diskussion i ärendet är avslutad. Ärendet bordläggs till plenum 12.11.2012.
Första behandling
5

Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling
6

Planer och projekt vid Natura 2000-områden
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Beslut om motiveringen fattas i samband med ärendets andra behandling.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringens lagförslag till planer och projekt vid Natura 2000-områden.
Lagförslaget innebär att till landskapslagen om naturvård fogas bestämmelser om naturvård.
Bestämmelserna innebär att en plan eller ett projekt inte får genomföras
om det visar sig att genomförandet i betydlig utsträckning försämrar de naturvärden för vilkas skydd ett område upptagits såsom ett Natura 2000område.
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Det rör sig om ett EU-direktiv och viktigt att påpeka att tiden för implementering av direktivet redan gått ut och därför brådskar det att få lagstiftningen i skick. Som landskapsregeringen konstaterat har habitatdirektivet
endast delvis genomförts. Genom förslaget fogas en ny 24b § där det framgår
att planer eller projekt inte får genomföras om ett Natura 2000-områdes naturvärden i betydlig utsträckning försämras.
Under remissdebatten i ärendet framfördes frågeställningar om retroaktiviteten det talades om när lagändringen träder ikraft, om den gäller rakt av
för av för anhängiga icke avgjorda ärenden, dvs. ärenden under beredning?
Där har utskottet hört landskapsregeringen och fått klart för sig att det inte
finns anhängiga ärenden som skulle beröras.
Herr talman! Likaså ställdes frågor under remissen om omfattningen på de
områden som berörs i framställningen och ev. inskränkningar i äganderätten.
Men det är de facto så att Natura 2000-områdena är ju redan beslutade av
lagtinget år 1998 och notifierade av EU år 2005. Så det råder inga tvivel om
var områdena finns. Skyddet av Natura 2000-områdena är av stort allmänintresse. Om en fastighetsägare med mark intill ett sådant område vill bedriva
verksamhet som skulle förstöra de värden som ska skyddas genom Natura
2000-beslutet så kan verksamheten inte, enligt huvudregeln, tillåtas.
I det här skedet är det inte möjligt att räkna upp alla typer av verksamheter
som skulle ha sådana effekter som sträcker sig utanför det område där markägare vill bedriva verksamheten. Det måste naturligtvis prövas i varje enskilt
fall där även verksamhetsidkarens extra försiktighetsåtgärder ska vägas in i
miljötillståndsprövningen.
Av bestämmelsen framgår dessutom att om ett projekt är av väsentligt allmän intresse och av tvingande skäl bör genomföras och om det inte finns någon alternativ lösning så får en plan fastställas eller ett projekt godkännas och
genomföras trots att det som ska skyddas genom Natura 2000-området därigenom hotas eller förstörs. I sådana fall skall EU-kommissionens utlåtande
inhämtas först.
I remissen ifrågasattes slutligen begränsningen av ersättning för en kommun eller ett kommunalförbund. Som jag tidigare sade så är Natura 2000områden kända. I kommunernas planering ska dessa områdens skyddsstatus
beaktas. Det skulle leda till orimliga resultat om kommunerna kunde strunta i
detta när de planerade för att i nästa skede begära full ersättning.
Herr talman! Social- och miljöutskottet har inte varit helt enigt i sitt betänkande. Utskottsmedlemmarna Anders Eriksson och Torsten Sundblom
har till betänkandet fogat en reservation som de själva får presentera.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det var en uttömmande redovisning av social- och miljöutskottets betänkande.
Jag tänker nu på praktisk tillämpning av denna lag som kan komma
att beröra olika regioner och olika markägare. Det skrivna betänkande
är ytterst knapphändigt. Det som ordförande anförde var ett förtydligande. Hur kan det komma sig att man i betänkande inte skriver ner den
typen av tankar som uppenbart är god vägledning för dem som ska försöka förstå den här lagstiftningen så småningom? Det var inte direkta
nyheter som ordförande kom med, men det är ovanligt att det är en så-
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dan här uppenbar skillnad mellan det skrivna och den muntliga presentationen.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! När vi behandlade det här betänkandet i social- och miljöutskottet så var det alldeles uppenbart att vi inte kom överens om det
här. Det blev då en diskussion kring olika frågeställningar. Det uppkom
även en diskussion som innebar att man till betänkande bifogade en reservation. Därmed uppfattade jag att diskussionen var avslutad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade på samma sak som ltl Gunnar Jansson.
Det var en väldigt kortfattad sammanfattning av utskottets behandling
och vad utskottet anser om framställningen. Det var en ganska omfattande diskussion i samband med presentationen här. Då ifrågasattes påståenden om att det också kunde begränsa de närliggande markområdena till Natura 2000-områden och hur man kunde exploatera dem. Jag
trodde att utskottet lite skulle bena i detta och titta på vad det innebar
och om det är på det viset att man också är begränsad i sin möjlighet att
använda markområden som angränsar till Natura2000-områden.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag framhöll nu också i mitt anförande att det är omöjligt
att räkna upp alla de typer av verksamheter som skulle ha sådana effekter som sträcker sig utanför de områden där markägaren kan bedriva
verksamhet. Det är omöjligt att i lagstiftning säga vilka förutsättningar
som möjliggör eventuella inskränkningar eller icke inskränkningar.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag har inte räknat med att man skulle behöva räkna upp vilka områden
och vilka aktiviteter som får göras på områden som gränsar till Naturen
2000-områden. Frågan är; kan man bedriva normal verksamhet i ett
angränsande område om man vill exploatera, bygga eller vad som helst,
utan att man får restriktioner bara för att det är ett gränsområde mot ett
Natura 2000-område? Det här har inte klargjorts.
När det presenterades av ministern så har jag ett minne av att hon
sade att det eventuellt kan få följder för de områden som angränsar och
hur man exploaterar marken.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Om ltl Brage Eklund läser § 24b så framgår det klart och
tydligt att det inte går att definiera den frågeställning som han ställer,
utan det måste man bedöma från fall till fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Det här är igen en av de oklara framställningar som denna
regering har lämnat.
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När vi började behandlingen i utskottet och när vi hörde sakkunniga så
hade man den uppfattningen att det här handlade om Natura 2000-områden.
Men ganska snabbt kom man fram till att det gör det inte alls, utan precis
som rubriken säger; Planer och projekt vid Natura 2000-områden. Det handlar alltså uteslutande om områden invid Natura 2000.
Vid behandlingen visade det sig också svårt att reda ut omfattningen på de
områden som berördes och omfattningen av eventuella inskränkningar. Vad
kunde inskränkningen och äganderätt vara? Det kunde vi inte reda ut.
Vid behandlingen i utskottet framkom också vikten av att det måste finnas
en rimlighetsbedömning av storleken på skyddsområdet och åtföljande begränsningar i nyttjanderätten. Vad är rimligt?
Med tanke på det replikskiftet som utskottsordförande Beijer och ltl
Eklund hade här så vill jag återge en fråga som jag ställde, utan att jag på något sätt bryter mot lagtingsordningen och säger vad någon annan sade. Jag
ställde en direkt fråga till en av de sakkunniga; kan det här i praktiken innebära att om man vill ha ett torrläggningsprojekt så långt som tre kilometer
bort ifrån ett Natura 2000-område, och det på något sätt kan påvisas att torrläggningen kan påverka ett Natura 2000-område, får man i så fall inte genomföra det? Svaret på den frågan var; ” ja, rent teoretiskt kan det vara så”.
Jag gick vidare och sade att teori och praktik måste hänga ihop. Vi har relativt
små åtgärder upp till tre kilometer ifrån ett Natura 2000-område där vi inte
riktigt vet vilka begränsningarna är, enligt det svar jag fick.
Jag tyckte att utskottet i betänkandets motiveringar borde ha beskrivit den
här problematiken och tillställt landskapsregeringen betänkandet till kännedom. Men tyvärr valde utskottsmajoriteten att sopa den här problematiken
under mattan och ta korta formuläret utan dess mera motiveringar, vilket jag
beklagar. Framställningen var från första början oklar. Enligt mig gjorde utskottsbehandlingen tyvärr inte det här ärendet klarare.
Klämmen som vi har i reservationen lyder: ”Utskottet har funnit det svårt
att utröna omfattningen på de områden som berörs av framställningen och
vilken omfattningen av de eventuella inskränkningarna i äganderätten
kunde vara. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen noggrant att
tillse att en rimlighetsbedömning görs innan begränsningar och inskränkningar med anledning av lagen genomförs”. Den här klämmen önskade vi
reservanter att skulle tillfogas betänkandet.
När det gäller inskränkningarna i äganderätten så finns det personer här i
parlamentet som är klokare än jag när det gäller konflikten med grundlagen.
Personligen tror jag att det kan komma synpunkter den dag den här lagstiftningen ska träda ikraft, men det får vi se då. Tack.
Talmannen
Kan vi klargöra, ltl Eriksson, att det är frågan om en komplettering till betänkandets
motivering och inte en kläm?
Ltl Anders Eriksson

Det är riktigt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eriksson undrar idag vad som är rimligt och vilka områden som inskränks när det gäller områden som ansluter till ett Natura 2000område. Alla Natura 2000-områden på Åland är idag kända. Områdena
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är redan 1998 fastställda av Ålands lagting och de är notifierade i Bryssel. Varje område är unikt och specifikt. Om det ska anläggas planer eller projekt i anslutning till ett Natura 2000-område så måste det göras
prövningar i varje enskilt fall.
Genom den här lagstiftningen får vi ett mer uttryckligt skydd, tydligare regler och en mer förutsägbar lagstiftning än tidigare. Man vet idag
mycket bättre hur vi ska skydda ett Natura 2000-område för framtiden.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så vet jag åtminstone det inte, trots att jag
har jobbat med de här frågorna ganska länge och trots att jag i utskottsbehandlingen har försökt sätta mig in i detta så noggrant jag bara
kunde.
Det som minister Aaltonen säger är sant att Natura 2000-områdena
är kända. Men det som fortfarande inte är känt, efter att den här lagen
träder ikraft, är hur stora skyddsområdena är runtomkring och vilka begränsningar det kan röra sig om. Det vet man inte överhuvudtaget. Det
är faktiskt en ny dimension i den här problematiken.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det beror helt och hållet på vilket område som man menar. Om det är
ett Natura 2000-område där man ska skydda en växt, t.ex. en orkidé, en
Guckusko, då kan man mycket väl anlägga en turistanläggning på anslutande område utan problem, så länge en här lilla Guckuskons livsförutsättningar inte försämras.
Om man vill bygga en väg i anslutning till området som medför att
man måste fälla en massa träd och som kanske gör att Guckuskon livsbetingelser förändras så då är det en annan frågeställning. Det här
måste prövas i varje enskilt fall, för varje enskilt Natura 2000-område.
Vi har 87 områden på Åland. Det är omöjligt idag att exakt säga vad som
kommer att hända vid varje enskilt område.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi har ett EU-direktiv i botten och det EU-direktivet ska vi följa. Det
som har bekymrat mig i utskottsbehandlingen är på vilket sätt vi kan
uppfylla det här EU-direktivet på ett rimligt sätt så att berörda markägare runt dessa 87 Natura 2000-områden vet vad de kan göra med sina
områden. Kan de bygga vägar, kan de ha en torrläggning? Det handlar
mest om skogsbruk runt dessa områden. Skogsbruk är en näring som är
viktigt för många om vi ska ha en bosättning på landsbygden. Det är
detta som är det olyckliga, man vet inte vilka konsekvenserna av den här
framställningen är. Vi får igen en sådan här oklar situation som vi har på
många andra områden, bl.a. när det gäller fornminnen. Jag är rädd för
att vi håller på att bygga in stora bekymmer i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Först ska jag ge stöd för ltl Erikssons förslag om att reservationens kläm ska fogas till betänkandets motivering.
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Jag konstaterar att i ett tidigare ärende sade någon att utskottet inte får bli
en gummistämpel. Men i det här fallet blev det minoriteten i utskottet som
lyssnade på vad som framkom i hörandet och är beredda att ge betänkande
färg av det som framkommit.
Det blev för mig mycket tydligt att det finns två stora frågetecken och
bägge tas upp i reservationen som lämnats till betänkandet. Dels är det svårt
att reda ut omfattningen av de områden som berörs och vilken omfattningen
kunde vara av den eventuella inskränkningen i äganderätten samt den här
rimlighetsbedömningen.
Vad gäller rimlighetsbedömningen så är det svårt att veta vad som gäller
för mark som angränsar till Natura 2000-områden. Vilken bedömning ska
man göra? Det är viktigt att det görs en bedömning av vad som gäller och det
lyfte speciellt röster som kom från jordbrukets närstående kretsar fram i hörandet. Det har också gett avtryck i vår kläm i reservationen.
Jag stöder att lagen antas, men betänkandets motivering bör kompletteras
med det som reservationen säger. Tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! I remissdebatten hade jag en rad frågeställningar, om den här
framställningen, som på sätt och vis också anknyter till det tidigare framförda
från reservanterna. Men jag har inte fått svar på mina frågor och det skulle
jag gärna vilja ha. Nu måste jag själv söka fram svaren och därför önskar jag
få lite tid att ta mig an det här ärendet. Vi vet att det är mycket på gång nu.
Jag föreslår att ärendet bordläggs till 26 november, måndagen efter budgetveckan. Det är den tidigaste punktpunkten som jag kan allokera tillräckligt
mycket tid för att få svar på de frågor som jag vill ha svar på. Jag föreslår
bordläggning till den 26 november.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag understöder ltl Sundmans förslag till bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Danne Sundman, understödd av ltl Runar
Karlsson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 26 november. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?
På talarlistan finns ännu ltl Anders Englund som får tillfälle att yttra sig.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Jag tror att jag hörde till dem som väckte den här diskussionen
när ärendet presenterades här i lagtinget i remissen. Jag frågade då ansvarig
ministern vad det kunde betyda för de områden som angränsar till Natura
2000-områden, om man vill ha någon aktivitet, bygga något eller göra någonting på de områdena. Jag fick precis det svaret som jag förstod att man skulle
ge; att det kan finnas vissa saker som kommer att påverka, men att det inte
var klart hur man ska gå tillväga.
Jag tycker också att utskottet kunde ha skrivit något mera om hur man har
resonerat. Jag är glad att det finns två i utskottet som har reserverat sig. Jag
kommer att stöda ledamöterna ltl Anders Eriksson och Torsten Sundblom i
den här frågan.
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Det är ju mycket som kan påverka det här. Jag har ingenting emot att man
inrättar Natura 2000-områden och det har vi redan beslutat om. När dessa
områden fastställdes en gång i tiden hade nog alla den uppfattningen att det
är det område som är innanför gränserna som är Natura 2000-områden.
Men med tiden har egentligen det här luckrats upp på många olika sätt. Det
har varit diskussion i EU-kommissionen att ändra den här lagstiftningen. Till
och med sådana som har gjort avtal när man har gett marker till detta har varit lite oroliga för att jakträtten skulle strypas.
Det är intressant om man t.ex. vill bygga vindkraftverk invid ett område.
Den som har mark intill kan ha väldigt goda vindförhållanden. Sätter man ett
vindkraftverk här så vet vi att det är ett vindupptagningsområde. ÅMHM begär utlåtande av markägarna, man ska få ge svar när man anlägger dessa parker. Det kan i normala fall vara 600 meter - 800 meter. Hur är det då vid Natura 2000-områden? Kommer detta att störa fågellivet eller det som man vill
skydda inom det här området?
Vi har också mycket turismanläggningar och vi kan ha industrier och sådant. Det nämndes också här om att dika ut någon myr som kanske behöver
gå igenom ett Natura 2000-område och det är ganska krångligt på ren
åländska att behöva gå till kommissionen för att få svar på de här frågorna.
Det kan ju inte hjälpas.
Det här är nog något som man behöver diskutera och få klart för sig hur
det påverkar rågrannarna till Natura 2000-områdena. Vi har så pass mycket
frågor som i lagstiftningen kommer att beröra det enskilda ägandet på Åland i
framtiden. Vi har diskussion om allemansrätten, vattenskyddet, Finlandskabeln och grundvattnet. Alla dessa frågor behöver man nog lyfta upp på bordet
för här kommer det att bli mycket diskussioner. Det här är det första som
man behöver ta en liten fördjupad diskussion i. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är tuffa tider för Ålands producentförbund och deras
företrädare just nu när tiderna förändras.
Beträffande Natura 2000-områdena så finns de ju redan och har beslutats om i Ålands lagting. Är det så att det finns skyddsvärda områden
i närheten så har vi också en naturvårdslag som skyddar biotoperna och
arterna.
Dessutom har man på Åland, olikt många andra ställen i Europa, gått
in för att ha ganska generösa intrångsersättningar. Det betyder att de
jordbrukare och skogsbrukare som drabbas av en olägenhet kan av landskapet få full ersättning för att man får sina äganderätter begränsade.
Hur mycket mera begär ltl Anders Englund?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Englund, replik

För det första vill jag säga att det här har ingenting med Ålands producentförbund att göra. Det här är förstås en sak som vi brukar ge utlåtande i och det är vi mycket glada för att vi får göra. Men vi har många
privata markägare på Åland som berörs, inte bara jordbrukare.
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För det andra, vad är full ersättning? Det finns mycket lagstiftningar i
Finland, alltifrån försvarsändamål till gruvlagen vad beträffar ersättningen.
I Sverige tillämpas på många olika områden en 25 procentig höjning
om man ställer upp för samhället. Det här är en sak som man kanske
också behöver diskutera när det gäller olika vägbyggen. Det kan inte
vara så att den enskilde ska ställa upp med sin egendom eller mark för
samhället och inte få en fullvärdig ersättning.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är faktiskt så att som markägare, jordägare och skogsägare har man en skyldighet. Man får faktiskt inte göra precis vad som
helst på sina marker och ägor. Man måste ta hänsyn till naturvärden,
särskilda skyddsvärda biotoper och arter, oberoende om vi har den här
lagstiftningen eller inte. Man kan inte komma springande till landskapsregeringen för den skull, utan som markägare har man faktiskt också
skyldigheter.
Ltl Anders Englund, replik

Vi som är markägare och skogsägare vet alla att vi har skyldigheter genom olika lagstiftningar. Det finns mycket lagstiftning som sköter om
detta. Men det här är ju en skild lagstiftning att man är rågranne till ett
Natura 2000-område och här ligger oklarheten. Hur påverkas rågrannen av detta? Här finns det oklarheter. All annan lagstiftning vet vi hur
fungerar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till plenum den 26 november.
Enda behandling
7

Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 3/2011-2012)
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Åland ligger bra till. Den geografiska placeringen av Ålandsöarna
är lyckosam. Vi ligger på en axel som har sitt gångjärn i Stockholm och tar sin
ände i Åbo och Helsingfors och numera också Tallinn. Det gäller att greppa
momentet från den här axeln och utnyttja det och använda våra vattenvägar
och se havet som en länk så når vi framgång. Det gör vi ålänningar. Åland är
därför ett välmående samhälle och det har mycket att göra med den geografiska placeringen.
Vi har omfattande gränsmöjligheter, eftersom vi har nära till flera metropoler och flera viktiga långt utvecklade, på flera sätt, länder och närregioner.
Vi har mycket stor nytta av våra grannar och vi är rätt placerade.
Men tyvärr har vi också gränshinder, problem när vi ska använda tjänster
på andra sidan dessa gränser. Det här är något som ålänningarna genom alla
tider har upplevt i olika omfattningar. Redan på 1500-talet fanns det handelsbegränsningar som man måste rätta sig efter. Sedan dess känner alla till
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historien om hur gränserna har ändrat och hur nya gränser och nya gränshinder har uppstått.
Det har aldrig hindrat ålänningen från att på mer eller mindre kreativt sätt
ta sig runt hindren eller se till att de påtalas och att det kommer en lösning.
Lyckosamt nog har man jobbat mycket med det här även på nordisk nivå. Vi
har varit med i Nordiska rådet en längre och Nordiska rådet firar 60 år i år.
Snart fyller Ålands EU-medlemskap 20 år. Båda dessa organisationer finns i
stor utsträckning till för att eliminera gränshinder och för att öka friheten och
rörligheten.
Ändå har vi en rad gränshinder kvar. Det är kanske för att vi vet att vi kan
bli utan dem som vi vet att vi har dem. Vi tror oss leva i en fri värld och då
snubblar vi på gränshindren. Därför uppmärksammar vi gränshindren. Vi
kanske inte heller tänker på att alternativet till den fria öppna världen vi lever
i skulle innebära ännu fler gränshinder. Man kan titta på gränshinder som vi
har mot Ryssland, och i viss mån också mot Baltstaterna där det nu har ändrat i och med EU-medlemskapet, och hur fjärran Sankt Petersburg känns fast
det är en storstad, med 5 miljoner invånare, som är närmare än Göteborg.
Beroende på vilket perspektiv man sätter våra gränshinder så är de överkomliga. Vi får glädja oss åt att det pågår en ständig process med att uppmärksamma gränshinder och undvika nya.
Det har det gjorts också i det här ärendet. Landskapsregeringen har lämnat
ett meddelande. Det var en gränshinderdebatt den 20 april 2012. Debatten
var omfattande som nämnden konstaterade. Det är ett stort engagemang från
lagtingets sida i de här frågorna.
Självstyrelsepolitiska nämnden välkomnar också fler samnordiska initiativ
där frågor av gemensamt nordiskt intresse även debatteras i de nationella
parlamenten. Det är ju så som man bäst uppmärksammar det här. Vi vet att
gränshinder finns, men man måste också veta det i de stora nordiska parlamenten.
Fru talman! I betänkande säger självstyrelsepolitiska nämnden: ” I likhet
med Ålands delegation i Nordiska rådet och landskapsregeringen konstaterar självstyrelsepolitiska nämnden att gränshinder kostar för hela samhället, för konsumenter och inte minst för den som drabbas. Målsättningen
måste vara att det ska gå att flytta, arbetspendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera
att drabbas negativt eller hindras av oklara lagar och regler. Källskatteregelverket och skattegränsregelverket är exempel på regelverk som kan utgöra hinder eller en omotiverad tröskel för detta. Ett öppet Norden gagnar
alla parter och ökar produktiviteten samt konkurrenskraften för Norden
som region”. Jag valde att citera det stycket ur betänkandet för det säger väldigt mycket. Ingen vill ha gränshinder och det gynnar ingen. Det är ingens
nackdel om man tar bort dem. Därför ska man arbeta med att ta bort gränshinder.
Nämnden uppmanar också fortsatt engagemang i deltagande av gränshinderforum, och att man från landskapsregeringens sida dels försöker lösa
gränshinder av nordisk nivå men också bilateralt när det passar. Det är viktigt att ha rätt nyckel när man ska hitta till rätt lås. Det kan vara kontraproduktivt att ta upp ett gränshinder på fel nivå i fel forum. Det krävs politisk
fingerfärdighet för att veta var och när man ska prata om vilka gränshinder,
så att man inte väcker en björn som sover.
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Nämnden understöder också att det bör införas en gränshindersprövning
så att man aktivt ser till att man inte med flit skapar nya gränshinder när man
lagstiftar i de nordiska parlamenten.
Fru talman! Nämnden har, under fru talmans ledning, valt att särskilt
granska tre gränshinder av den palett eller det smörgåsbordet som lades fram
under debatten om meddelandet och dessa kommenteras i betänkandet.
Gränshinder nummer ett, skattegränsen, som har gett oss allra störst huvudbry, har också följdverkningar för den enskilde företagaren som hamnar på
byråkrati, men det har också följder för samhället som helhet. Man riktar sig
onormalt mycket åt ett visst väderstreck på grund av hinder åt ett annat väderstreck. Åland handlar mera med Finland än vad Finland handlar med sig
självt och det är inte bara skattegränsens fel eller förtjänst utan det ligger
också andra faktorer bakom. Det är framförallt ett hinder från att rikta sig
mera västerut där den språkliga naturliga marknaden finns. Självstyrelsepolitiska nämnden påtalar att man givetvis bör fortsätta jobba med det här.
Man bör också försöka uttömma de möjligheter som den förenklade tullagstiftningen, tullcodexen inom EU erbjuder. Men om man inte kommer fram
där så bör man också överväga andra åtgärder. Jag citerar vad nämnden skriver: "Nämnden betonar vikten av att landskapsregeringen särskilt fokuserar på att förenkla handelsrutinerna med Sverige i likhet med det system
som gäller i förhållande till Finland. Landskapsregeringen bör i strävan
gällande detta dels se över vad som kan göras i stöd av befintligt respektive
kommande EU regelverk samt undersöka på vilket sätt t.ex. Posten Åland
Ab kunde bidra till förenklade rutiner”. Vi kan använda Posten på något sätt
för att skapa ett gränssnitt som eliminerar de problem vi har med skattegränsen och de här idéerna ventilerades i självstyrelsepolitiska nämnden. Vi har
erfarit att det finns också tankar om detta i landskapsregeringen.
Det andra gränshindret, som vi väljer att ta upp, är vad man kunde kalla
ett kulturellt gränshinder. Det rör sig på det viset nära självstyrelsens kärna
eftersom vi har fått självstyrelsen för ett visst syfte, för bl.a. vår kultur. Då är
det väldigt viktigt att kunna ta del av framförallt svensk TV. Det finns en
historia bakom ålänningarnas tillgång till svensk TV. Nu är ju problemet
mycket större än på Anton Kalmers tid då det fanns bara en eller två Tvkanaler att längta efter. Nu längtar vi efter mycket mera. Här nämns SVT
PLAY som public service kanalens play kanal, men det finns också kommersiella kanaler, en uppsjö av play kanaler, som det här gäller.
Det finns också andra liknande gränshinder i form av tillgång till spotify,
andra musik- och filmtjänster och boktjänster. Det senaste som jag har råkat
ut för att jag bor i fel land gäller en mycket populär boktjänst, e-boktjänst.
Det här löser ålänningarna idag väldigt kreativt. Det är heller inte någon
hemlighet, jag brukar inte heller göra någon hemlighet av det, att kreativiteten är enorm. Man har TV-kort via någon bekant i Sverige. Man har VPNanslutning och kan se alla play kanaler osv. Men ska det vara så att medborgarna måste vara mer eller mindre kriminella? Nu påstår jag att det här inte
är kriminellt, för det här har man egentligen rätt till. Men om man hårdrar
det så bryter man säkert mot någon lag. Nej, det ska inte vara så, det här
måste vi lösa för medborgarna så att det inte varje dag ska uppstå någon ny
Anton Kalmer, det ska väl räcka med dem som redan finns.
Det tredje gränshindret som vi berör är källskatten vid sommarjobb. Källskatten på 35 procent har varit på tal i flera sammanhang, en plattskatt för
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t.ex. ett typiskt sommarjobb för ungdomar särskilt. Tvärtom, gynnar källskatten höginkomsttagare och specialister, men man tänkte inte på den här viktiga gruppen för åländskt näringsliv när man utformade det här regelverket.
Det har också förts på tal i Finlands riksdag av Ålands riksdagsledamot. Där
får man jobba på flera fronter och försöka få en lösning på det gränshindret
som har en tydlig effekt mot arbetsmarknadens utbyte med Sverige.
Fru talman! Det finns ett stort engagemang, en stor kunskap och det finns
en vilja att lösa de här gränshinderproblemen. Jag sätter stor tillförlit till att
vi kommer vidare med flera av de nämnda gränshindren. Jag hoppas att man
försöker undvika att det uppkommer nya gränshinder. Det är en vision att
man en vacker dag skulle vara helt utan gränshinder. Det återstår att se om vi
kommer dit. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag noterar att man i utskottets betänkande talar om en
nordisk gränshindersprövning i samband med beredning av ny lagstiftning inom Norden, såtillvida att vi i samband med lagstiftning inte ska
skapa nya gränshinder.
Därför vill jag passa på att informera lagtinget om att i samband med
Nordiska rådets konferens i Helsingfors hade de nordiska samarbetsministrarna ett möte. Vi har nu gett uppdrag till Nordiska ministerrådet för
ett lagsamarbete. Den ämbetsmannakommittén har fått i uppdrag att
fundera kring riktlinjer och principer för hur man kan hantera lagstiftningsarbetet inom de nordiska länderna och inom de självstyrande områdena. Vi försöker i mån av möjlighet förhindra nya gränshinder.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tackar för den informationen. Det är ju ett bra exempel
på att Ålands roll i Nordiska rådet är väldigt viktig. Här har man samspelat mellan Ålands delegation i Nordiska rådet och den del som kommer åt ministerrådet, där det ofta är mera ”hands on”. Det här kan
mycket väl vara ett initiativ som får långtgående följder om man implementera det här sedan hos de tjänstemän som håller i pennan när lagar
skrivs. Mycket bra!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. Jag noterar att ingen moderat har
varit med om det här betänkandet i avgörande behandling. Därför vill
jag ställa en fråga till viceordförande eftersom jag inte har kunnat få information om detta i vår grupp. Påståendet att källskattenivån är ett faktiskt hinder för många sommarjobbare inom olika säsongsyrken och hos
personer med låga månadslöner. Har man tittar på det här ordentligt?
Det finns ju grundavdrag som också borde påverka källskatten och det
medför att det inte blir 35 procent för låginkomsttagare. För studerande,
många ungdomar, finns det möjligheter att använda skatteprocenten
progressivt, om det utgör minst 75 procent av den totala årsinkomsten,
vilket det utgör för många sommarjobbare.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I nämnden har vi inte fördjupat oss i minsta detalj. Men generellt övergripande så upplevs detta som ett problem. Sedan finns det
ju undantag. Men generellt så upplevs det som ett problem. Det är också
en sak som man kanske inte tänkte på ifrån början. Från början skulle
det här vara någonting positivt för en annan typ av arbetstagare. Det
kanske i alla fall inte behövs så stora ändringar för att lösa det här problemet, men man måste åtminstone föra det på tal.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det är i alla fall viktigt att man känner till fakta i det här. Jag delar uppfattningen att källskatten är ett hinder. Vi får hoppas att det finns möjligheter att förbättra det. Det finns faktiskt möjligheter idag inom EU att
dra av det här, särskilt för sommarjobbare i Finland. Om det är minst 75
procent av den totala inkomsten så kan man välja att använda den progressiva beskattningen i stället, även om det kommer efterhand. På det
sättet tycker jag ändå att det fortfarande är ett hinder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Nämndordförande Sundman uppehöll sig huvudsakligen vid offentligrättsliga lagtekniska administrativa hinder och det var
riktigt. Det var en helt kompetent presentation.
Men jag vill ändå berätta att nämnden inte har försummat de mera
inofficiella, kommersiella hinder som de facto förekommer ganska
mycket. De är till många fall ett gissel för vanliga människor. Där erfor
vi emellertid att generalagenturavtalen och de problem som följder av
dem har blivit bättre. Hinder finns kvar, utvecklingen är god, trenden är
förmånlig men där finns det också att göra. Jag ville bara meddela det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är sant som ltl Gunnar Jansson säger. Vi förde också en
diskussion om andra saker. Jag valde i min presentation att nämna det
som var med i betänkandet.
Eftersom vi förväntar oss att leva i en fri värld utan de här hindren så
finns det fortsättningsvis många hinder kvar. På sätt och vis går det förvånansvärt trögt, t.ex. detta med agenturer, den indelningen av marknaden förbjöds redan i Romfördraget. Ännu i denna dag måste man med
jämna mellanrum påminna om de bestämmelserna, det får inte vara en
sådan här uppdelning av marknaden. Ett konkret exempel som drabbar
enskilda människor är de som kanske vill handla från Sverige, men som
hänvisas till ett ställe där man inte förstår språket. Det är något som
också möts med information. Det gäller att upprepa den här informationen och att alla informerar om hur det ska vara och hur det inte får
vara.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Wille Valve

Fru talman! Vi behandlar idag självstyrelsepolitiska nämndens betänkande
om Nordiska rådets delegations utlåtande kring arbetet för att förhindra
gränshinder. Såsom delaktig i bägge behandlingar vill jag ge några reflektioner.
I den här salen har vi tidigare konstaterat att de gränshinder som direkt
beror på vår egen lagstiftning är få. Däremot finns det flera gränshinder som
beror på Sveriges och framförallt Finlands lagstiftningar. Några exempel på
dem är; förenklat förtullningsförfarande för åländska företagare gentemot
Sverige och källskattereglerna som betydligt höjer tröskeln för t.ex. en svensk
journalist att ta ett sommarjobb på Tidningen Åland.
Landskapregeringen konstaterar att många hinder hör till området för
skatter och socialförsäkring och det är rikets område.
Den logiska slutsatsen blir därför att vi, dvs. landskapregeringen och lagtinget, bör arbeta för att lyfta upp gränshinder på den mellanstatliga nivån.
Här krävs det, precis som ltl Sundman var inne på, fingertoppskänsla för rätt
sammanhang när man lyfter upp det.
I det här sammanhanget är det ändå viktigt att Åland fortsätter att vara aktivt i gränshindersforum. Åland har nu dessutom fått sällskap av Färöarna
och vi kan hoppas att vi som autonoma länder kan stöda varandra också i
detta forum.
En annan väg framåt är nordiskt samarbete lagberedare emellan som strävar till att undanröja gränshinder i ett tidigare skede. Jag välkomnar minister
Thörnroos initiativ om ökat samarbete lagberedare emellan på nordisk nivå.
Det är värt att pröva. Kan vi minska antalet gränshinder med det så är det
bra.
Här som i andra sammanhang har vi ett stort intresse av att vara med och
lyfta våra frågor upp på den samnordiska agendan. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag tycker att det här är ett synnerligen koncist och bra dokument. Det har varit intressant att vara med i självstyrelsepolitiska nämnden och få fördjupa mig i de frågor som vi har lyft upp.
Vi är alla överens om att gränshinder ska motarbetas och att vi ska jobba
aktivt för att lösa dem. Den viktigaste frågan är varför vi gör detta. Dels handlar de kostnader som självstyrelsepolitiska nämnden skriver i sitt betänkande.
Det är mycket riktigt att det innebär stora kostnader för både företag, privatpersoner och samhället i stort.
En annan aspekt som jag vill lyfta fram här idag är inflyttningen. Vi vet att
vi har ungefär 70 procent av våra studerande i Sverige. ÅSUB har konstaterat
att det här är den grupp som vi lättast kan locka till Åland. Vi har alla en gemensam målsättning att öka den åländska befolkningen. Vi vet också att
nyckeln till inflyttning är att kunna erbjuda jobb. De allra flesta som flyttar
någonstans flyttar för att de kan få ett arbete. 90 procent av dem som flyttar
till Åland säger att arbete är en mycket viktig faktor. Hur ska vi göra för att
locka de 70 procenten av de studerande i Sverige hit till Åland? Vi ska givetvis
motarbeta gränshinder och försök avlägsna dem.
Gränshindren ligger i allra största grad på de områden där Åland inte har
behörighet, som självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar. Det leder fram
till att gränshinder inte finns mellan Åland och Finland. Mellan Åland och
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Finland fungerar det mesta som det ska. De gränshinder som vi har att ta tag
i handlar om gränshinder som i första hand ligger mellan Åland och Sverige.
Lyckas vi lösa de här gränshindren och komma framåt så öppnar det också
för det åländska näringslivet att orientera sig i större grad mot Sverige. Det
öppnar för flera svenskspråkiga jobb som är nyckeln till en ökad inflyttning.
Varför ska vi motarbeta gränshindren? Dels för att det är onödiga kostnader men också för att det bidrar till en ökad inflyttning till Åland. På kort sikt
ska vi arbeta med detta genom att lyfta upp gränshindren på den samnordiska nivån, precis som ltl Valve redogjorde för.
Vi i Ålands Framtid är inte rädda för att tänka framåt och fundera över hur
vi i framtiden kan lösa det här på ett betydligt enklare sätt. Vi tror att ramlagen är det absolut viktigaste verktyget som vi måste ta fram för att vi själva ska
kunna lösa gränshindren och slippa gå till Helsingfors när vi har gränshinderproblem som vi vill ta tag i och som vi t.ex. lyfter upp idag. Då kan vi
också, på ett helt annat sätt, se till att nya gränshinder inte skapas, vilket
självstyrelsepolitiska nämnden efterfrågar.
Vi får förhoppningsvis också möjligheten att styra över våra egna skatter
och styra över den lagstiftning som reglerar skattegränsen, momslagstiftningen, vilket är ett av de områden som självstyrelsepolitiska nämnden lyfter
upp.
Vi får också möjligheten att bestämma över källskatten. Vi kan göra om
den utan att gå till Helsingfors.
Visst ska vi jobba på kort sikt för att diskutera det här på en samnordisk
nivå, men vi måste komma ihåg att det är ramlagsarbetet som är den absolut
viktigaste hörnpelaren för att lösa framtidens gränshinder. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! När den här frågan blev aktuell i lagtinget så läste jag ett uttalande av Ole Norrback som leder det här arbetet. Han är ordförande för
gränshindersforum. Han sade så här; "gränshinder skapas i snabbare takt
än vi hinner lösa dem”. Då tyckte jag att det här arbetet minst sagt verkar lite
tröstlöst, sisyfosaktigt, dvs. personen som skuffar upp en sten för en höjd och
varje gång han kommer upp så rullar stenen ner igen.
Min enda åstundan i det här arbetet var att få till stånd den skrivning som
finns på sidan 2, andra stycket: ”Det borde införas en nordisk gränshindersprövning i samband med beredning av ny lagstiftning i Norden”, och det
lyckades väl. Det var mycket uppmuntrande att höra nordiska samarbetsministern här informera om att detta har gått vidare från de här diskussionerna
i de nordiska parlamenten. Jag antar att det är flera som har kommit på den
här idén, för annars känns det här nog ganska meningslöst.
Fru talman! Jag var lite lat i den här debatten. Jag tyckte att utskottet och
nämnden kanske inte riktigt talade om nordiska gränshinder. Det var med
ungdomlig entusiasm som man tog sig an det ena och det andra och det är
säkert bra. Men skattegränsproblematiken och hur man minskar kostnaderna
på grund av skattegränsen är ju en EU-fråga. Dessutom tycker jag att det
kanske är litet enkelriktat att säga att alla gränser bara kostar och är till besvär. Vad vore Åland utan skattegränsen? Vi har nästan alltid levt på gränser
och det har gett oss ganska stora möjligheter under årens lopp. Vi ligger geopolitiskt där vi ligger och vi har en gräns som vi kan dra nytta av. Kanske den
där analysen är lite enkelspårig.
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Däremot kostar det säkert. Tidigare utredningar har visat på att vi tjänar
mera på skattegränsen än vad vi förlorar. Vissa tjänar mera och andra förlorar mera. Men där har företagen, och kanske andra också, varit med och hittat praktiska lösningar.
De exempel som man har gett här om rent bilaterala lösningar, TV-kort
och SVT PLAY, så om man vill betala så får vi det där. Det handlar om upphovsrätter. Nu tror man, åtminstone har man gjort det tidigare, att Sveriges
Radio och TV av någon anledning ska ge ålänningarna detta avgiftsfritt. Jag
önskar lycka till. Jag tror inte att tiden är sådan i den här branschen att man
kanske kan få det. Jag tittar gärna på SVT PLAY på min dator.
Källskatten är ju en finsk fråga helt och hållet. Det finns lite olika meningar
om hur besvärligt detta är. Jag var med i nämnden när vi hörde representanter från Posten och de tyckte inte att det var något problem överhuvudtaget.
Sedan finns det säkert andra som tycker att det är problematiskt och skulle se
att det förändras.
Norden har varit föregångare när det gäller en gemensam arbetsmarknad.
I och med i EU-inträdet har arbetsmarknaden vidgats ytterligare. Men trots
att vi haft en gemensam arbetsmarknad, och det är allt flera i Norden som
pendlar mellan de olika grannländerna, så är arbetsskyddet svagt harmoniserat, t.ex. om man blir arbetslös eller sjuk och behöver rehabilitering och ersättningar av olika slag för att klara sin försörjning. Jag ångrar lite att jag inte
var så aktiv i den frågan. Den frågan är generell och den gäller hela Europa.
Ska ålänningar kunna jobba överallt i Norden och tvärtom att nordbor ska
kunna jobba på Åland så borde de här frågorna lösas. Tack, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är precis såsom ltl Sundbacks säger. Som jag sade i mitt
anförande så har det också uppstått många gränsmöjligheter. Ålänningarna har varit duktiga att ta till vara de gränsmöjligheterna. Det gäller
allt från skatteundantagets möjligheter att sälja taxfree, Postens verksamhet till tidigare handel över gränserna där man har utnyttjat att man
är en anhalt på vägen. Det är viktigt att påpeka. Men för den skull ska vi
försöka undvika det negativa och de hinder som fortfarande finns kvar.
Jag ser inte den här avgränsningen så att det uttryckligen måste vara
nordiska gränshinder. Meddelandet som ligger till grund tar också upp
typiska bilaterala gränshinder. Det kan t.o.m. vara gränshinder mot Finland för självstyrelsen har också en gräns. Det är däremot viktigt att veta
i vilket forum man tar upp de här gränshindren och hur man försöker få
dem lösta, vilket jag också tog upp i mitt anförande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Inte är det väl något hinder att man diskuterar vilka hinder
som helst. Men för mig känns det lite fladdrigt att vi plockar de frågor
som vi av någon anledning tycker att är viktiga, antagligen ganska
mycket av personliga skäl. Det är ju de gränshindren som har kommit
med här. Men nog är det i första hand med anledning av någon slags jubileum inom det nordiska samarbete som den här frågan kom till alla
parlament samtidigt och man skulle visa sin nordism genom att hålla
sådana här diskussioner. Det är väl bara att konstatera att inte ett enda
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av dessa konkreta exempel, som nämnden lyfter fram, är ett rent nordiskt ärende. Men för den skull behöver det inte vara något fel på det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det här är exempel på tre av gränshindren. Ofta finns
gränshinder över den närmaste gränsen, mot Finland eller Sverige. I betänkandet konstateras också att det inte är vår egen lagstiftning som är
ett hinder utan det är någon annans regelverk och därför måste man
välja i vilket sammanhang man tar upp det här gränshindret. Ministern
redogjorde för ett bra exempel, på en ganska abstrakt nivå i Nordiska
rådet talar man om det och samtidigt gör man det konkret i ministerrådsarbetet. Då är en styrka hur vi väljer rätt arena, vi samverkar och så
får man ämbetsmännen i lagministerrådet att ta åt sig. Med små resurser och konkreta arbetsinsatser får man en lösning på just det problemet. Genom att uppmärksamma gränshinder i de nordiska parlamenten
kan det få stora följder när det gäller att undvika framtida gränshinder.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Man kan säkert resonera så, det är väl inte något större fel.
Fokus för vilka hinder som man tycker att är viktiga är sådant som har
att göra med den bofasta befolkningen på Åland, inte den nordiska arbetsmarknaden där alla, löntagare och företagare, ska ha möjlighet att
röra sig. Perspektivet kanske är lite väl lokalt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Lagtinget Sundback nämner ord som tröstlöst, meningslöst och drar paralleller till den grekiska mytologin med Sisyfos som knuffar upp en sten
för berget och kommer tillbaka. När jag hörde det fick jag lust att utbrista: ”Yes, we can”. Visserligen är det här en stor fråga med anekdotiska element, men jag vill inte utdöma det här arbetet på något sätt. När
jag tittar på gränshinder så ser jag gränshinder som hämmar tillväxt och
krånglar till det för medborgare i Norden. Jag ser att vi kan bygga ett
bättre Norden med att riva gränshinder, ett föredöme inom Europa. Om
det sedan är ett uttryck för ungdomlig entusiasm eller annan försvårande omständighet låter jag vara osagt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror inte att jag sade meningslöst. Jag sade att det var tröstlöst att
Ole Norrback som leder det här arbete uppfattar att det tillkommer fler
hinder än vad man kan avvärja. Då måste man ju fråga sig om man jobbar på rätt sätt. Man ska riva hindren där de har uppkommit istället för
att förhindra att de överhuvudtaget uppkommer. Det är det som har varit min tanke i det här arbetet och det har tydligen flera tänkt på. Jag
tycker inte att det är så otroligt genialiskt. Det är väl ganska enkelt att
komma fram till den slutsatsen att det inte bara räcker att försöka riva
hinder utan det gäller att se till att gränshindren inte uppkommer.
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Wille Valve, replik

I sak håller jag med ltl Sundback till delen att det är viktigt att stärka det
lagberedande arbetet i Norden och därigenom riva gränshinder. När
man tittar närmare på gränshinder så ser man att det handlar mycket
om nationella särdrag, man tänker mycket på att så här har vi alltid gjort
och vi kan inte tänka om. Här finns otvetydigt en ideologisk utmaning
också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är en intressant fråga varför de nordiska länderna beter sig så här?
Är det omedvetet, okunskap eller är det avsiktligt? Är avsikten att på något vis skydda sina egna marknader eller något sådant?
Jag tror nog att problemet ligger i att den nordiska gemensamma politiken har försvagats eftersom alla är så inriktade på EU och det är där
som de stora pengarna finns, åtminstone tillsvidare. Jag vill inte att det
ska vara så här. Jag tror att man måste vara lite mera analytisk i den här
diskussionen än att det här är ett hinderlopp som vi ska igenom och sedan har vi rivit allt och gått i mål. Det handlar både om politik och om
strukturer som borde ses över.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! I denna debatts flämtande sista sekunder vill jag ändå glädja
både landskapsregeringen och lagtinget att det hinder, som vi diskuterar här
och som landskapsregeringen också har nämnt, är mindre än den information vi har fått och är mindre än den kunskap vi har om hindret.
Landskapsregeringen skriver på sista sidan i bilagan; ”källskatten innebär
en skattesats på 35 % för inkomsttagare från utlandet som tillfälligt arbetar
på Åland, under högst sex månader”.
Självstyrelsepolitiska nämnden har tagit upp den kastade handsken och
skriver för sin del att; ”källskatten är 35 % och därmed relativt hög, särskilt
om den månadslön som erhålls för det utförda arbetet är låg.”
I finans- och näringsutskottet, som jag hade nöjet att delta i igår, behandlades en motion i detta ärende av ltl Axel Jonsson med flera. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har ställt en skriftlig fråga i riksdagen i anledning av
den här problematiken. Det är inte riktigt så här som verkligheten är. Bruttoskatteprocenten är 35 procent, helt korrekt. Men effekterna i lagstiftningen är
minskade. Därför skulle det vara skäl att vi och våra arbetsgivare inte skulle
försvåra möjligheterna för alla att komma hit och ta korttidsjobb. Särskilt
under sommaren är det viktigt, men året runt har ÅHS behov av korttidsjobbare. Då är det illa att vi inte ger fullständig information om detta, som vare
sig landskapsregeringen eller lagtinget nu har gjort här.
Det visade sig igår när vi inledde behandlingen av motionen att sanningen
är den att man från månadsinkomsten får dra av 510 euro som grundbelopp.
Det betyder att om man har 2 500 euro i månadslön, vilket är en bra lön för
korta jobb, så hamnar man på en källskatteprocent som är 27 procent. Är
man studerande och har betydligt sämre lön på 1 500 euro så hamnar man
under 20 procent i skatt. När det gäller skatten på 2 500 så är det normalt att
betala 27 procent i skatt för en vanlig arbetstagare. Det är till och med lite
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smått förmånligt, kan man säga. Skatten på 1 500 euro är däremot hög och då
har man möjlighet att använda sig av studerande korrigeringen, som ltl Petri
Carlsson tog upp här i en replik. Men nackdelen med detta är att det är en efterhandsjustering som görs följande år, därför är det inte så intressant.
Jag tror att det är viktigt att man är medveten om att effekten av 35 procenten är klart lägre och därför bör vi informera på ett rätt sätt så att vi ger
möjlighet till att få arbetskraften hit och jobba enklare.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som en komplettering till det som vtm Jansson sade har jag
bra information till både lagtinget och allmänheten. Eftersom det finns
ett överträdelseförfarande från kommissionen gentemot Finland när det
gäller källskattelagstiftningen så pågår det en genomgång och översyn.
En förändring kommer högst troligen att ske till år 2014. Det kan också
ge öppningar för förbättringar när det gäller korttidsarbete. Man kan få
en mer normal beskattning än vad som nu föreligger. Det finns hopp
också här.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för den informationen. Vi fick också höra om det
igår i utskottsbehandlingen. Det är värdefullt att det görs. Personligen
tycker jag att det viktigaste vore att se över gruppen som är de riktiga låginkomsttagarna, ofta de studerande, om de är bosatta på Åland eller i
vårt land så är de egentligen nolltaxerarare normalt på grund av sina
låga löner och att de är studerande. Årsinkomsten blir så låg så det inte
blir någon skatt på deras löner. Det borde vara samma princip som
skulle gälla för dem som kommer in och jobbar utifrån. Det kommer
många till jordbruket, hälso- och sjukvården och turismbranschen och
då borde man eftersträva det.
Det är rikslagstiftning och vi kan bara indirekt försöka påverka det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
8

Förändrade studiestödsförmåner
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.11.2012.

9

Ny polislag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.11.2012.

10

Budget för landskapet Åland 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.11.2012.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 12.11.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Fortsatt diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Mycket sades häromdagen då frågan var upp till behandling
första gången. Det finns någon sak till som jag vill komplettera och precisera
för den liberala lagtingsgruppens del. För det första, essensen i det vtm Eriksson förde fram senast var att vi inte är emot en översyn och stränggering av
lagen om sjukdomskostnadsavdraget. Vi vill ha det så att man fortfarande
kan ge ett avdrag till 100 procent, enligt det som har varit tidigare, till folk
som verkligen har drabbats av sjukdomar och i och med det får stora kostnader och kan få stora problem att försörja sig själv och sin familj och sina närstående. Däremot kan vi gott tänka oss att man inte i framtiden ska få göra
avdrag för ingrepp som görs av läkare men där själva ingreppet inte är för att
bota en sjukdom utan det är för att åtgärda något annat. Jag tänker på skönhetsingrepp som exempel. Det tycker vi inte att man ska få göra avdrag för eftersom rubriken för själva verktyget just är ett sjukdomskostnadsavdrag.
Därigenom förespråkar vi inte modellen som landskapsregeringen nu föreslår att man delar upp förmånstagare genom avdrag så att gränsen ligger vid
15 000 euro. Vi vill lyfta upp ett exempel som pekar på bristerna på det förslag som landskapsregeringen har gett. Vi ska alla komma ihåg att det här avdraget är ett familjeavdrag där man kan göra avdrag mellan familjemedlemmarna, mellan förvärvsinkomsttagare inom familjen. Det betyder att om båda
medlemmarna, försörjarna i familjen, tjänar just över 15 000 euro per person
blir avdragsförmånen annorlunda. Det blir då en sämre förmån när man kan
göra bara ett 50 procents avdrag i motsats till om vi har en situation där den
ena kanske förtjänar 100 000 euro eller vad som helst, medan den andra förtjänar under 15 000 euro. Då kan man föra över avdragsmöjligheterna till
den som tjänar under gränsen och göra ett 100 procentigt avdrag. Jag ber att
utskottet tänker på att avdragsmöjligheten beviljas familjevis.
För övrigt som jag sade tidigare framfördes det mesta gällande själva verktygets funktion under remissdebatten tidigare.
En sak som jag ytterligare vill poängtera är att jag vill att det noteras det
som jag sade i en replikväxling, att den föreslagna kompensationen till kommunerna om 750 000 euro inte är finansierad i budgetförslaget för 2013.
Landskapsregeringen säger att de ska ta upp anslag för det 2014. Med det kan
man åtminstone så här sakligt sett konstatera att underskottet för 2013 med
tanke på de kostnader som uppstår 2013 är högre än de 12,3 miljoner euro
som den röda boken anger. Bara som ett förtydliggörande.
Kompensationen ska också vara bara för ett år, säger landskapsregeringen.
Under 2013 ska man få en lag i kraft som upphäver kompensationsredskapet,
eller kompensationsmöjligheterna till kommunerna överlag. Därutöver säger
man också att den nu föreslagna modellen sannolikt bara ska gälla ett år. Till
2014 ska man överväga att införa en annan modell, ingen vet hur, men förmodligen för att kunna ge förmåner till de personer som drabbas av sjukdomar. Ingen vet idag hur den modellen ska se ut.
Där tycker liberalerna givetvis att det är den modellen som vi borde och
kunde ha fått diskutera här idag. Det hade varit mycket bättre, landskapsregeringen har ända sedan i våras aviserat en förändring om detta så då hade vi
kunnat komma till den slutliga modellen. Detta bland annat på grund av det
faktum att denna förändring sannolikt leder till en kostnadsökning av admi-
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nistrationen. Jag är rätt säker på att skattemyndigheten vill ha betalt för att
göra den förändringen. Det är en systemändring redan nu, det krävs faktiskt
fysiskt arbete att ändra idag på systemen, och nästa år får vi förmodligen en
ny ändring som i sin tur kan leda till en utökad kostnad. Vi hade hellre sett att
man kan rikta pengarna till de personer som verkligen behöver förmånen
istället för att rikta den till kostnader för byråkrati.
Kort, eftersom frågan hör ihop med budgetförslaget, kan vi ytterligare konstatera att avgifterna vid ÅHS föreslås höjas 2013 med en miljon euro. Budgetförslaget säger inte hur dessa höjda avgifter ska tas in, men vi ser också
genom budgetförslaget, att vi kommer att få en kostnadsökning för människor som drabbas av sjukdomar. Kostnadstrycket ökar alltså för individerna.
Finansministern, det är bra att finansministern är på plats, sade senast att
den modell, och nu pratar vi om helheten, överföringar mellan landskapet
och kommunerna, som landskapsregeringen förespråkar, nu kommer jag inte
ihåg den exakta formuleringen, men finansministern sade att den här modellen torde vara en lottovinst för kommunerna i förhållande till det som den
förra regeringen föreslog för budgetförslaget för 2012. Finansministern får
rätta mig om min citering är felaktig, men det torde den inte vara.
Då var det en diskussion om vilka ändringar den föregående majoriteten
med liberal ledning, skulle ha gjort i finansieringen av den kommunala verksamheten i förhållande till den helhet som landskapsregeringen nu föreslår.
Där vill jag tydligt och klart säga att liberalerna var inne för en minskning av
finansiering av den kommunala verksamheten totalt sett, men däremot föreslog vi väldigt tydligt att kommunerna skulle få tillbaka delar av de pengarna
via samarbetsunderstöd.
I budgetförslaget stod det att lagen om samarbetsstöd skulle ändras så att
det verktyget skulle bli effektivare i och med morotsregeln att få kommunerna att samarbeta mera. Kommunerna skulle få pengar för kostnader i övergångsskedet. Övergångar, omställningar, kostar ofta pengar, vi förespråkade
en sådan modell.
Lottovinst för kommunerna? Vad händer nu? Landskapsregeringen har
inte hört kommunerna ifråga om det man kallar för omställningar, man har
inte pratat med kommunerna varken ifråga om resekostnadsavdraget eller
sjukdomskostnadsavdraget, även om det inte är så mycket en kommunal
fråga utom ifråga om finansieringen av själva avdraget.
Man har pratat med kommunförbundet, säger man. Enligt min åsikt har
inte den diskussionen varit så mycket en fråga om dialog, inte så mycket som
någonting som slutar i en överenskommelse. Det torde vara korrekt att då
landskapsregeringen gav sitt sista förslag, vilket avvek i hög grad från det som
hade diskuterats tidigare, så presenterade man det som skulle bli landskapsregeringens förslag vid ett bestämt klockslag för kommunförbundets ledning
och en halv timme senare hade man bokat en presskonferens för att informera allmänheten om resultatet av förhandlingarna. Rätta mig om jag har fel
på den punkten, men jag tror inte att jag har det. Bilden av att landskapsregeringen går in i samhällsreformen, går in i finansieringsmodellen, tillsammans
med kommunerna brister en hel del i det agerande som landskapsregeringen
har haft de senaste veckorna.
Därutöver ser vi nu, kanske inte bara som ett resultat av detta, risken att
kommunförbundet kommer att upplösas helt och hållet och ännu som möjligen ett resultat av den diskussion som försiggår inom den kommunala sek77

torn, så har finansministern också valt att läxa upp en kommundirektör via
tidningarna. Landskapsregeringen bör anstränga sig om att återskapa en situation där man verkligen kan föra de här diskussionerna framåt på allvar.
Jag är säker på att målsättningen finns, men det måste visas i verkligheten att
man når den situationen, annars kommer arbetet med samhällsreformen att
försvåras ytterligare, men å andra sidan så har landskapsregeringen sagt att
den frågan ska skjutas över nästa val.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Periodiskt var det ett riktigt intressant anförande, men
när det kom till att det var regeringens fel att Ålands kommunförbund
ska upplösas då tyckte jag att det spårade ur ganska rejält. Liberalernas
syn på sjukdomskostnadsavdraget förstår jag att man vill ha kvar som
det har varit, till 100 procent ska man få dra av kostnaderna. Det betyder att det åtminstone rent teoretiskt är betydligt dyrare än det som regeringen föreslår. Tidigare har liberalerna föreslagit att kommunerna
ska finansiera avdragen i framtiden. Är det faktiskt en hållbar modell,
att kommunerna ska åläggas finansieringsansvaret och de här avdragen
får i princip bli hur stora som helst?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tyckte att jag var tydlig på den punkten att vi vill vara
med i en diskussion om att stränggera, strama upp, sjukdomskostnadsavdraget så att avdragsmöjligheten till 100 procent skulle rikta sig till de
personer som blir sjuka och får problem med sin försörjning därigenom,
medan däremot sjukhus- och sjukdomsliknande ingrepp, som ändå inte
är ingrepp för att bota verkliga sjukdomar, kunde vara någonting som
man inte får göra avdrag för överhuvudtaget. Vi ska komma ihåg att den
nuvarande regeringen föreslår att man kan göra antingen ett 100 procentigt avdrag eller ett 50 procentigt avdrag också för dessa ingrepp. Vi
har inte beredningsresurser för att räkna ut exakt vad vår modell skulle
kosta i förhållande till landskapsregeringens modell. Vi ska också
komma ihåg att det finns stora brister i landskapsregeringens modell eftersom man inte vet vad byråkratin kommer att kosta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Tack för det svaret. Det är väldigt lätt att ha en moraliserande inställning att alla skönhetsoperationer ska man inte ta hänsyn
till. Nu är inte gränsdragningen så väldigt enkel att göra, i det här skedet
är det kanske bäst att vara lite försiktig med det. Vissa av dessa operationer kan ha psykologisk betydelse för patienterna och vara väldigt viktiga för deras välbefinnande. Jag ser mycket fram emot att man från liberalt håll preciserar vad man menar med de här operationerna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den diskussionen är just den som vi skulle vilja föra. Vi har
inte beredningsresurser att hitta alla aspekter som borde vägas in i en
sådan här diskussion. Vi hade hoppats att en sådan diskussion skulle föras nu i samband med det här lagförslaget, men så blev det inte. Landskapsregeringen säger själv att det förslag som har lagts inte är tillfyllest
utan man funderar på något annat inför framtiden, vad det nu är. Vi
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ställer upp när som helst och för den diskussionen på det principiella
planet. Vi vill via kommunalskattelagen, via avdragsmöjligheten, nå de
personer som blir sjuka och får allvarliga problem med försörjningen av
sig själv och sin familj via sin sjukdom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa har helt rätt i en sak, nämligen att sjukdomskostnadsavdraget finansieras i 2014 års budget. Orsaken till det är
att det är först då man kan veta den exakta storleken på beloppen. Vi vill
vara så korrekta som möjligt. Vinsten för de åländska kommunerna är
att vi istället i 2013 års budget tar upp full kompensation för resekostnadsavdragen och de övriga avdragen, alltså 915 000 euro till, mera än
vad den förra finansministern var beredd att ge till de åländska kommunerna. Dessutom har vi ett belopp upptaget för samhällsservicereformen, för digitala agendan osv., konkreta saker. Samarbetsunderstödspengarna har det de facto inte, förvånansvärt nog, varit så stor efterfrågan på, därför går vi in på konkreta projekt och arbetar tillsammans
med kommunerna för att åstadkomma ett samarbete.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Förra regeringen föreslog betydligt mera anslag för samarbetsunderstöd och föreslog också en ändring av lagstiftningen just med
tanke på det faktum att den nu gällande lagstiftningen var så pass stram
till sin utformning, den var ett resultat av den landskapsandelsreform
som kom i kraft 2008. Vi ville ändra på detta. En stor del av de pengar
som vi föreslog att inte mera skulle kompenseras till kommunerna skulle
överföras till detta och vår målsättning var den, nu pratar vi egentligen
historia, men jag vill försöka förklara hur vi tänkte, att vi genom morotspengar i omställning kunde skapa några positiva effekter i servicefinansiering mellan kommuner och landskapet så att man totalt sett
skulle man ha haft en lägre kostnad 2015.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om jag får återgå till ltl Perämaas huvudanförande tog han
också upp samarbetet med kommunförbundet. Det är en lite felaktig
bild som ges, jag upplevde att vi hade ett ärligt försök att tillsammans
med Ålands kommunförbund och dess ledning hitta en lösning. Vi har
flera personer här, Tony Asumaa och Runar Karlsson, som faktiskt satt
och räknade och lade ner ganska många timmar på att försöka hitta en
gemensam lösning. Jag sade för min del och från landskapsregeringens
sida att vi inte har någon prestige i vilken lösning det blir, vi vill hitta en
lösning där vi kan få största möjliga samförstånd runt om på Åland. Sedan visade det sig efter många timmars arbete och mycket tankearbete
att det var svårt. Därför kom modellen istället att vi fördelar det helt enkelt enligt medborgare. Det blev en förlösande lösning. Jag uppfattar att
vi nådde samförstånd kring den frågan, för vi hade tyvärr inte hittat någon bättre lösning.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är säker på att landskapsregeringen hade som målsättning att hitta en bra lösning. Jag vill inte ta det från den här landskapsregeringen att man inte har haft det som målsättning att försöka hitta en
samförståndslösning mellan kommunerna och landskapsregeringen.
Det har säkert varenda finansminister och varenda lantråd och regering.
Ett faktum är dock att det sista förslaget, där resekostnadsavdraget tas
med som inte har tagits tidigare, presenterades för kommunerna i ett
hastigt påkallat möte, där man inte hade skickat ut beredningsunderlag
tidigare, vid ett visst klockslag och där man redan hade bokat en presskonferens till en halv timme senare. Att sedan säga att man diskuterade
och att man nått samförstånd är för mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Ett principiellt resonemang kring olika avdrag och kompensationer till kommunerna har vi fört i landskapsregeringen, det som
ltl Mats Perämaa nu efterfrågar. Speciellt när det gäller sjukdomskostnadsavdraget är det väldigt svårt, det är svårt att få en objektiv bedömning av när bidraget ska utgå och när det inte ska utgå. Det som ltl
Perämaa efterlyser. Jag vill till och med påskina, med den kunskap jag
har inom området, att det är en omöjlig ekvation att få till stånd. Det
som är nödvändigt kanske psykiskt för en individ, behöver inte vara det
för en annan. Det jag vill säga vad gäller avdraget för sjukdomskostnader är att det här är en kompromiss som vi har gjort. Vi vill i en ekonomisk svår tid styra avdragsmöjligheten till dem som har minst pengar
att röra sig med.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Skattepolitik är komplicerade frågor, det kräver en bred
kunskap, det kräver en tjänstemannakompetens, tillräckliga personalresurser. När jag under den förra mandatperioden i den regering som
leddes av vtm Viveka Eriksson, hade förmånen att få lägga ett lagförslag
till lagtinget, som sedermera omfattades där de åländska avdragen
skulle finnas i en egen lagstiftning, hade vi den ambitionen att vi skulle
skapa oss kompetens på området för att klara av att utreda vilka avdrag
som är bra för ålänningarna, hur ska de kunna verkställas och genomföras så att de gynnar människorna som bor på Åland. Min ambition är att
den här debatten ska leda till att den utvecklingen fortgår.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Vi insåg också i landskapsregeringen ganska omgående att
om vi skulle följa det resonemang som liberalerna förde krävs det ett
otroligt kontrollsystem. Det hade därtill krävts en alldeles ny, troligtvis
övertung, administration för att kunna särskilja, jag talar fortsättningsvis om sjukdomskostnadsavdraget, vem som skulle vara berättigad och
vem som inte skulle vara berättigad. Det är så när det är lite tuffare läge,
att man väljer var man lägger fokus. Vi har valt att lägga fokus på dem
som vi bedömer att har det svårast att klara sig i samhället just nu, alltså
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de som har den lägsta inkomsten, helt enkelt. I andra goda ekonomiska
tider kan man gärna utveckla det här och försöka skapa bättre möjligheter för alla invånare, men i dagsläget är det dem som fokus ligger på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det torde vara klart via det som jag tidigare anförde om att
vi inte heller vill sätta pengar på administration, vi vill rikta dem till de
behövande, i det här fallet till människor som drabbas av sjukdomar. I
en situation där valet antingen kan vara att betala mera för en byråkratisk skatteadministration i förhållande till att skapa en egen kompetens
på skatteområdet här i förvaltningen så då skulle jag våga säga att vi förespråkar det senare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Angående sjukdomskostnadsavdraget, det finns en
enighet, alla vill ge det på ett eller annat sätt, frågan är var det ska finansieras från. Jag blev lite nyfiken när ltl Perämaa diskuterade morotspengarna för det kommunala samarbetet. Är det något nytt från den
förra regeringen? Jag har för mig att de här pengarna har funnits sedan
långt tidigare, men det kanske inte är så lätt för kommunerna att använda det för det skulle vara mot kostnadsökningar i samband med att
man går in i ett kommunsamarbete. Är det något nytt från den förra regeringen eller är det någonting som har funnits sedan ännu tidigare?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är en bra fråga för det ger mig möjligheten att förklara
hur den förra regeringen tänkte. Sedan 2008 har det funnits då den nya
landskapsandelsreformen genomfördes, ett visst belopp för samarbetsunderstöd och ett särskilt understöd, som Sottunga kommun nekades
härom sistens. I budgetförslaget för 2012, som den förra regeringen lade
fram, fördes en del av de pengar som togs in, genom att kommunerna
inte kompenserades lika mycket, till momentet så att det blev betydligt
större. Det går att läsa i den gula boken. Samtidigt sade vi att vi skulle
ändra lagstiftningen så att det skulle ge ett bredare utrymme för kommunerna att utnyttja dessa pengar.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! För tydligheten, ltl Perämaa, som jag ser det är det egentligen mest att göra om, att få det lättare. Vi ser i gula boken att det fanns
budgeterat för 2012 375 000 euro för just kommunala samarbeten, men
som jag ser det så var det mera att sätta dit en summa för det är ändå
svårt för kommunerna att ändra fokus och faktiskt lura bort lite och säga
att man vill kompensera det man tappar bort i sjukdomskostnadsavdraget, dvs. att säga att man får det i kommunsamarbetet. Det är inte riktigt
jämförbart anser jag.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är min brist att jag inte kommer exakt ihåg hur summorna var lagda. Man kan inte komma ihåg varenda siffra, men jag tror
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att jag har rätt när jag säger att det nu i röda boken finns ett anslag om
100 000 för både särskilt understöd och samarbetsunderstöd. I den
jämförelsen så är någonting mellan 300 000 – 400 000 ganska mycket
pengar. Vi får komma ihåg att det som liberalerna förespråkade i samma
modell är att man nu i den pågående diskussionen om samhällsreformen ändå kunde ha gått via kommunala samarbeten och skapa inbesparingar fram till 2014-2015 via övergångspengar till kommunerna. Vi
tycker att det här är en modell, som kunde ha gett en större ekonomisk
effekt till slutet av den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Jag sitter själv i Ålands kommunförbunds styrelse och
också i förhandlingsgruppen och jag känner överhuvudtaget inte igen
problematiken som ltl Perämaa försöker måla upp. Ålands kommunförbund har blivit hörda och när landskapsregeringen väljer att ha sina
presskonferenser är väl upp till dem. Att dessutom påstå att kommunförbundet löses upp på grund av sjukdomskostnadsavdraget anser jag
att är helt orimliga påståenden. Jag skulle gärna vilja ha ett klargörande
på vad ledamoten menar med det här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Då måste det vara ett missförstånd, jag har inte sagt att
kommunförbundet skulle upplösas på grund av sjukdomskostnadsavdraget. Jag sade inte heller att det upplöses enbart på grund av den diskussion som landskapsregeringen, det som man kallar förhandling, har
fört med kommunerna, men det kanske har bidragit till den ganska infekterade diskussion som finns i vissa kommuner. Håll med mig om att
landskapsregeringen som förhandlingspart vid en jämn timme kommer
för att berätta om vilket förslag man har, men på förhand har bokat in
en presskonferens till en halvtimme senare för att redogöra för förhandlingsresultatet. Då har det de facto inte funnits så särdeles mycket utrymme för en riktig förhandling.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Jag skulle vilja klargöra att vi nog hade förhandlat flera
gånger, det var ingen överraskning för Ålands kommunförbund. (Mikrofonen ej på.)
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Jag kommer kort med några reflektioner från det förra anförandet om det kommunala samarbetet, som är en intressant fråga och verkligen
aktuell och som den här regeringen har tagit i på ett otroligt bra sätt. I det
kommunala samarbetet är inte stödpengarna de viktiga. Det är mer hur det
fungerar operativt och framför allt hur det politiskt fungerar mellan kommunerna. Här tror jag att landskapsregeringen istället har en större roll som en
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tredje part som är med och diskuterar med kommunerna om vilka samarbeten som ska göras eller hur det ska se ut.
Fru talman, sjukdomskostnadsavdraget har alla behov av, men det är av
extra betydelse för personer med små inkomster medan det för personer med
högre årsinkomster är en välkommen summa att få, men inte alls av lika stor
betydelse som för dem med låg förvärvsinkomst. Jag kan erkänna att när det
pratades om att ta bort sjukdomskostnadsavdraget så kändes det inte alls bra.
Även om man samtidigt sa att man skulle hitta en annan lösning för dem som
verkligen behövde sjukdomskostnadsavdraget. Min fråga var då, hittar man
ett vettigt system som ger rätt hjälp till rätt målgrupp. Jag anser också att
man behöver göra om det, men hur är inte lika lätt.
Fru talman! När man sedan satte sig mer in i det här så såg man att någonting måste göras. Enligt de uppgifter som jag fått från skattebyrån, som gäller
2010, så drar de personer med 15 000 eller mindre i årsinkomst av 1 360 000
i sjukdomskostnadsavdrag medan personer med 35 000 eller mer i årsinkomst drar av 3,3 miljoner.
Fru talman! Det är stora siffror som vi pratar om när vi pratar om att dra
av, men för de personerna med 15 000 eller mindre i nettoårsinkomst måste
vi se att vi inte försämrar. Vi anser att klyftorna ökar idag i vårt samhälle och
vi måste se hur vi hjälper dem som är mycket sjuka eller de som har en låg
förvärvsinkomst. Genom kommunernas allt sämre ekonomi finns det också
en viss risk för avgiftshöjningar.
För att kunna bibehålla den service kommunerna har idag är ett sätt att
hjälpa kommuninvånarna och kommunerna att kompensera kommunerna
för deras inkomstbortfall. Det är totalt 1,5 miljoner i inkomstbortfall för de
åländska kommunerna.
Med det här föreslagna lagförslaget blir sjukdomskostnadsavdraget för de
med nettoförvärvsinkomst 15 000 euro oförändrat, men för dem som förtjänar mer så halveras avdraget. Visst kan man sitta och fundera om 15 000 är
rätt summa eller borde det vara en annan. Tyvärr är det så att oberoende var
man sätter summan så kommer någon att känna att de hamnar precis på fel
sida om strecket. Jag kan nog erkänna att jag gärna skulle sätta summan
20 000 som ett exempel, men det ska finansieras också. Samtidigt kompenseras kommunerna för inkomstbortfallet och med det hoppas jag att kommunerna ska kunna bibehålla så låga avgifter som möjligt.
Till sist fru talman, vill jag gå in på resekostnadsavdraget. Visst, är det en
försämring för dem som pendlar, med att höja självriskbeloppet från 340 till
600 euro, men samtidigt är jag glad för att vi kan ha det kvar idag. Visst kan
man vara mer progressiv att främja ännu mer åkning med kollektivtrafiken,
men man får inte glömma bort att det har sina begränsningar för dem som
bor på landsbygden idag genom att kollektivtrafiken kan ha mer frekventa åkturer än vad de har idag. Jag kan köpa för att öka självriskbeloppet för summan är ändå på en rimlig nivå. Jag tror inte att det gör kommuner som Geta,
Lumparland och Sund som exempel mindre attraktiva på grund av den marginella försämringen, istället kan det bidra till att kommunerna fortsättningsvis kan ha en bra kommunal service, vilket jag är övertygad om att man ser
mer på än vad resekostnadsavdragets självriskbelopp är.
Jag vill avslutningsvis tacka regeringen för att de ändå på ett ödmjukt sätt
sätter undan prestigen och kan se att det bästa nu är att man går tillbaka till
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sjukdomskostnadsavdraget och där gör det som är bäst för våra invånare och
kommunen.
Ursäkta, jag har lite kvar. Jag hade liksom många andra sett en optimal
lösning och jag hoppas att regeringen fortsättningsvis ser på avdraget eftersom det längre fram kommer fram resultat på vad som verkligen är sjukdomskostnadsavdrag och vad som är skönhetsvård. Det är mycket att titta på
innan dess så det behöver man verkligen grunna på. Man märkte i en tidigare
replik vad det är som är sjukdomskostnadsavdrag och vad som är skönhetsvård.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! För liberalernas del är sjukdomskostnadsavdraget viktigt
för väldigt många grupper i samhället, för pensionärer, för flerhandikappade som är sjuka, dyrare mediciner, för alla som går till tandläkare.
Därför försvårar det med det här sjukdomskostnadsavdraget. Det är bra
när man har gjort ändringen för personerna med låg inkomst, men jag
anser att låginkomsttagare är också den som förtjänar 17 250 euro. De
grupperna som kommer över 15 000 får minskad möjlighet att göra avdrag. Det är någonting som vi inte förstår, hur man har yxat till gränsen
på 15 000.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Jag vill poängtera att summan 15 000 är nettoförvärvsinkomst. Vad bruttolönen ligger på kan jag inte svara på, det har jag inte
tittat på. Jag håller med vtm Eriksson om att man alltid kan säga en
högre summa, men någonstans ska det också finansieras. Nu har den
här regeringen och vi valt att också kompensera kommunerna för det
här. Det är inte lätt att säga var summan ska vara, men vi måste också se
vad vi har för pengar idag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen har backat i
frågan. Det har man gjort för det var en massiv kritik, en helt berättigad
massiv kritik mot förslaget. Man har backat, men dessvärre har man
bara backat så att man fortfarande har tagit bara ett steg tillbaka i den
här frågan. Man backar två steg och nu har man tagit ett steg fram och
det betyder att befolkningen fortsättningsvis ser att det är en försämring
för stora grupper av människor, igen de som särskilt behöver det, pensionärer, människor som är mycket sjuka, dyra mediciner, multihandikappade. Det är grupper som har protesterat väldigt mycket mot den här
åtgärden.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Om man backar måste man ta ett steg tillbaka för det
är så att det inte går att backa och gå framåt heller. Det är en viktig sak
att tänka på. Däremot behöver vi nog se på vad det här leder till. Vi fick
hålla kvar det här, vi hjälper kommunerna. I ett tidigare anförande var
det otroligt hur illojal man har varit mot kommunerna. Här försöker vi
nu hitta ett sätt att kompensera kommuninvånarna genom att man försöker se lite på kommunernas ekonomi. Vi försöker göra det. Var summan ska vara, ska den ligga på 15 000 eller 20 000 är jättesvårt. Vi
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måste komma ihåg att det inte är borttaget, jo det är en liten försämring,
men det finns fortfarande kvar för dem som ligger under 15 000.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! I princip är jag nöjd med sjukdomskostnadsavdraget. Gärna
skulle jag ha höjt gränsen till 20 000 personligen. Då skulle 2 200 personer fler ha kunnat ta del av avdraget. Vi måste komma ihåg att detta
är ett familjeavdrag och genom inkomstgränsen görs det här problematiskt. Har vi en hemmafru med 10 000 euro eller noll och en man i förvärvsarbete med 100 000 eller 150 000 euro i året får den familjen göra
ett fullt avdrag. Hur ser ledamot Winé på det? Den här gränsen kan slå
verkligen fel också.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Visst är det så att man kan leta efter fällor i allt som kommer fram. Vi var inte heller nöjda med förra regeringen, men den här
regeringen har kommit fram till det här förslaget. Jag tycker att det är
ett bra förslag och jag stöder det.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Är det rätt uppfattat att inkomstgränsen på 15 000 är okey
och att det är okey för familjer som har personer som har över 100 000
och kan dra av hela avdraget till 100 procent om det bara är någon i familjen som förtjänar under 15 000. Är det så vi ska uppfatta det?
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Som det sades tidigare kommer man att se framåt. Man
kommer med förändringar och man kommer att förbättra det. Ta det
här, se att vi försöker göra att det slår så bra ut som möjligt, men ändå
att vi ska klara av detta. Det har sinat i skattkistan, pengarna börjar ta
slut och vi jobbar mot en budget i balans. Då måste vi se på allt vad vi
kan göra. Det är en massa obekväma beslut som vi måste ta nu, som tyvärr kanske skulle ha tagits lite tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Ledamot Winé sade att det förra förslaget inte kändes
bra när man funderade på att skrota hela sjukdomskostnadsavdraget,
att det här var en kompensation och att man hade gjort det bättre nu.
Jag tolkar det som så att den förra framställningen inte var riktigt beredd. Man hade inte tagit reda på effekterna på hur ett sjukdomskostnadsavdrag slår när man skrotar det. Nu påstår ledamot Winé att man
har gjort det. Vi från Ålands framtid var kritiska när man lägger fram
förslag som inte är beredda ordentligt utan man ändrar i efterhand när
opinion och opposition kritiserar, då backar man och så börjar man
ändra för att man inte klarar av att stå emot. Det är ingen bra typ av
framställningar när man gör så.
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Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! När vi hade den första debatten förra veckan nämnde vicelantrådet och flera centerledamöter att när man gjorde de tidigare beslutet ville man kompensera dem som hade låg inkomst och de som var
mycket sjuka på ett eller annat sätt. Den planen slog inte så rätt som
man trodde. Då är det storsynt att man i alla fall ser att här tänkte vi fel,
här ångrar vi oss och här behöver vi mer tid för att göra det hundraprocentigt. Om man vill göra en liten förändring ser jag inte det som ett
stort steg, man släpper prestigen och så tar man beslutet och går tillbaka
till ett system som påminner om det tidigare.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Backningen som landskapsregeringen har gjort när det gäller sjukdomskostnadsavdraget beror helt och hållet på den opinion som
väcktes både från allmänheten, dem som blir drabbade och dessutom
från oppositionen, inte är det någon annan orsak. Annars hade man inte
lagt fram det första förslaget om man hade klart utrett hur det slår. Det
är det jag är kritisk mot, man har i flera andra fall också kastat fram förslag där man har backat tillbaka på grund av att man har fått kritik och
för att man inte har utrett konsekvenserna hur det slår gentemot den
enskilde.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Nog har jag lite roligt åt oppositionen ibland. Ena dagen
står man och ropar att det ingenting händer från regeringen, andra dagen får man kritik för att man kommer med oberedda förslag. Man har
rätt att gå tillbaka och se vad det är och man har rätt att ta del av fakta.
Vi får inte glömma att det också är konsekvenser av vad förra regeringen
kom med, finansieringen av sjukdomskostnadsavdraget, som gjorde att
man valde så. Jag anser inte att det är backat på det sättet för det är
ändå en hel del omändringar som har gjorts i lagförslaget jämfört med
tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Jag vill tacka vicelantrådet för revideringen av sjukdomskostnadsavdraget. Enligt de informella uppgifter jag har så var det vicelantrådet
som drev den här frågan. Jag hade, fru talman, en sakändring i framställningen. Det visade sig att det hade varit ganska bråttom när det under Denna
lag träder i kraft på sista sidan står ”skatteåret 2013 orsakas av det i 10 § avsedda sjukdomskostnadsavdraget”. 10 § är resekostnadsavdraget så där behöver det göras en rättelse.
Sjukdomskostnadsavdraget är en mycket, mycket intressant diskussion
och det visar hur knepigt och svårt det är. När vi diskuterade omställningsbudgeten framkom det att det till stor del var ett lyxavdrag och att man kunde
köpa ett tiotal glasögon, att man kunde utföra vissa skönhetsoperationer. Så
är det. Jag delar den uppfattning som ltl Sundback har att vissa s.k. skönhetsoperationer är viktiga för en del människor för att man ska må psykiskt
bra, men samtidigt som ÅHS har stora, stora sparbeting och säger att man
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ska sluta med vissa sådana operationer, bukplastik, bröstplastik och sådana
saker, så kanske det också har konsekvenser på medborgarna.
När man diskuterar skönhetsoperationer kan man prata om åderbråck,
ögonlock, ansiktslyft och sådana saker. Det jag tycker att är intressant i debatten och som medlemmar av landskapsregeringen sade, är att det är svårt
att diskutera gränsdragningen. Att man inte var så intresserad av att göra det
gör mig lite konfunderad. Precis det står det i framställningen istället för att
låta avdraget bli kvar för de skattskyldiga, som kan betraktas som låginkomsttagare medan det halveras för de övriga skattskyldiga.
Förslaget ska ses som en tillfällig lösning som är avsedd att tillämpas under skatteåret 2013 eftersom det finns behov av att se över avdraget på ett
mer genomgripande sätt. Exempelvis är avsikten att närmare avgränsa vilka
sjukdomskostnader som ska vara avdragsgilla. Där ger liberalerna mandat till
landskapsregeringen att se över det. Se över det, kom med ett nytt förslag! Vi
vill gärna se hur det ska se ut, men till dess vill vi ha sjukdomskostnadsavdraget kvar. Man säger att man ska ha alternativa åtgärder. Vi har inte fått reda
på vad alternativa åtgärder ska vara i debatten. Kan vi få en fingervisning, en
hint. Vad planerar landskapsregeringen för nästa år? Please, snälla, kan vi få
det?
I framställningen framkom under senaste debatten att landskapsregeringen själv skriver att sjukdomskostnadsavdraget görs av fler kvinnor än män.
Inkomstgränsen på 15 000 är svårbedömd och fler kvinnor än män är låginkomsttagare. Som påpekats är det ett familjeavdrag. I en familj där kvinnan
tjänar 70 000 euro i året och mannen är föräldraledig, hemma med barn och
har blygsamma inkomster får man göra ett hundraprocentigt avdrag. En
kvinna som är låginkomsttagare och kanske ensamförsörjare som har 16 000
euro i året får göra ett femtioprocentigt avdrag. Är det mera rättvist än vad
det var tidigare. Det slår direkt mot dem som har det sämre. Det är dålig socialpolitik!
Kontentan blir, liberalerna vill att sjukdomskostnadsavdraget ska vara
kvar men vi ger mandat till landskapsregeringen att komma med alternativ
förslag, att vi kan begränsa det. Tack!
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det var just det som jag tänkte att jag skulle begära ett förtydligande från Katrin Sjögren i samband med hennes anförande. Vad
vill då liberalerna ha istället? Det var först ett ursprungsförslag som man
tittade på, gjorde om, gjorde bättre och nu kommer man med ett nytt
förslag, men nu är inte det heller bra. Därför vill jag veta vad liberalerna
vill ha istället?
Talmannen
Talmannen påminner om titulaturen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har fått ett lagförslag på vårt bord som vi har haft i en vecka,
knappt. När vi gräver i det här och försöker ta in alla parametrar ser vi
att lagförslaget haltar. Det vi har sagt är att vi vill ha sjukdomskostnadsavdraget kvar tills man har en fullgod lösning. Ltl Mika Nordberg, vad
kommer 2014? Kan vi få en fingervisning? Vad är det för alternativa saker som man tänker göra? Vad har man diskuterat för sjukdomsgrupper
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och åtgärder som man ska inskränka avdraget med? Kan vi få en fingervisning.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Ltl Katrin Sjögren säger nu att man vill ha det här kvar som
det har varit förut. Då undrar jag vad man ska göra för att få ekonomin
och budgeten i balans. Det är faktiskt det som är den här landskapsregeringens mål, att få budgeten i balans. Vi har sagt att alla stenar bör vändas på och nu har vi vänt på den här stenen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst ska man vända på alla stenar. När det gäller att få landskapets ekonomi i balans lär vi få återkomma till det i budgetdiskussionen nästa vecka. Där har det framkommit att liberalerna har en annan
linje när det gäller att stimulera kommunalt samarbete och när det gäller att se över landskapsandelarna som inte är majoritetens linje. Det får
liberalerna återkomma till i budgetdebatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Det var många kommandon i det här inlägget. Landskapsregeringen får mandat av ledamot Katrin Sjögren och majoriteten
och regeringen avkrävs fingervisningar för 2014. I ett tidigare inlägg fick
vi höra från liberalerna ett litet annat tonläge. Man ställer gärna upp för
diskussioner om det framtida avdraget. Det spricker lite här i liberalernas sätt att förhålla sig till sitt deltagande i att utveckla det här avdraget.
Det här mandatet behöver inte ges. Det skulle vara viktigare att ledamot
Katrin Sjögren säger vad hon tycker att skulle vara ett bra avdrag eftersom hon har haft en inflytelserik position i förra regeringen och anser
sig vara väl insatt i socialpolitiken.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är fullständigt medveten om att landskapsregeringen och
majoriteten inte behöver något mandat. Det är fullständigt glasklart,
men man kan väl inte vara så kortsiktig att man bara ser till ett enda år
och kanske betalar byråkratiska kostnader för att ändra skattesystemet
som sedan äter upp det man kunde ha gett till medborgarna. Det har vi
inte heller fått svar på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Om man upprepar mandat två gånger och anser att det är
fullständigt klart att det inte behövs något mandat verkar det som ett litet cirkelresonemang. Det har också kommit svar på frågan om byråkratiska kostnader. Det svarade vicelantrådet på tidigare i debatten. Det
återstår att se, men enligt regeringens bedömningar skulle det här inte
innebära några merkostnader. Kom gärna med konkreta förslag. Det var
intressant med diskussionen om att det här är ett familjeavdrag och hur
det kan påverkas av den här lagstiftningen. Sådant är värdefullt i debatten. Domderandet klarar vi oss utan.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle uppskatta om ltl Barbro Sundback inte alltid i var
och varannan replik använder sig av härskartekniken. När det gäller avdraget kan jag ha missat någonting, men vad jag har läst i budgetförslaget för 2013 vet man inte vad kostnaderna blir. Det finns en öppen frågeställning under finansavdelningen vad omförhandlingarna kommer
att kosta. Det är väl en större omförhandling när det gäller skattelagstiftning för Ålands del, men jag har inte fått ett glasklart svar. Kan någon tala om vad det kostar så uppskattar jag det. Jag får väl kasta tillbaka bollen till ltl Barbro Sundback om det är rättvist att en ensamförsörjande mamma får dra av 50 procent medan en familj med höginkomsttagare får dra av 100 procent. Det är inte generell välfärdspolitik
som socialdemokraterna har hävdat förut. Det är precis åt andra hållet.
Talmannen
Replikskiftena till ltl Katrin Sjögrens anförande är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Det har varit en ganska lång debatt och diskussion om sjukdomskostnadsavdraget och jag tänkte att jag skulle klargöra en sak som verkar vara väldigt komplicerat för en del här i salen. Det är frågan om nettoförvärvsinkomst. I lagförslaget står det att de som har en nettoförvärvsinkomst
som överstiger 15 000 euro får 50 procent av sjukdomskostnaderna avdraget.
Vad innebär det? Det betyder att man tittar på förvärvsinkomsten och så
drar man av de naturliga avdragen, dvs. avdragen för inkomstens förvärvande. I dem ingår bl.a. resekostnadsavdraget, avdrag för arbetsrum, är man
skogshuggare får man motorsågsavdrag, är man med i någon fackförening får
man dra av de avgifterna. När alla de här olika sorternas avdrag är borta ser
man på skattemyndigheten om nettoförvärvsinkomsten är 15 000 eller över
eller under. Det betyder att man kan ha en förvärvsinkomst som kan gå upp
emot 20 000 euro beroende på hur många övriga avdrag man har. Därför kan
vi inte säga att den här summan är ett absolut belopp.
I övrigt vill jag säga att det är det här förslaget som vi kommer med för
2013, men att under nästa år måste vi se på helheten. Vad innebär att vi har
kvar sjukdomskostnadsavdraget delvis, vad innebär det här när det gäller en
eventuell höjning av högkostnadsskyddet vid ÅHS, vad innebär det om avgifterna vid ÅHS kommer att höjas, vad innebär det om FPA-ersättningen
kommer att sänkas. Vi måste försöka få en övergripande bild över hur de
olika sjukdomskostnaderna, hur de här skydden och avdragen slår mot olika
grupper i samhället. Hela regeringen har varit enig om och står bakom att vi
inte ska försämra situationen för dem som är sjuka och de som har ekonomiskt små inkomster.
Efter att vi gjorde analysen under hösten valde vi att hålla kvar sjukdomskostnadsavdraget till 100 procent för dem som har en nettoförvärvsinkomst
under 15 000 och till 50 procent för dem som har en inkomst över. Vi är de
första att säga att det finns behov av att se över lagförslaget så att det blir mer
rättvist och att man inför ett tak osv. Det ska vi göra under nästa år, men vi
måste få helhetsbilden klar för oss. Liberalerna vill ha en fingervisning på
vilka åtgärder som ska ersätta det här. Det kommer att komma alternativ,
men först ska vi alltså fortsätta att få hela bilden klar för oss.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tror inte att det är vanligt att t.ex. en ensamförsörjande
mamma gör motorsågsavdrag. Man kommer också att göra förändringar
i resekostnadsavdraget. Vi konstaterar att gränsen är densamma som i
riket, 15 000, när vi vet att vi har högre mat- och boendekostnader på
Åland. Jag måste fråga socialministern om det inte hade varit smart att
vänta ett år, förrän man har hela bilden klart för sig. Nu riskerar man att
det blir samma sak igen som det blev med sjukdomskostnadsavdraget,
man får backa för att man inte har hela bilden klar.
Landskapsregeringen aviserar att man ska höja ÅHS-avgifterna
ganska rejält, upp till 30 procent. Jag vet att det inte är så lätt att få alla
grupperna på plats. Det skulle ha varit smart att vänta.
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Ja, det är det som man ser att den tidigare regeringen gjorde,
man väntade och väntade och utgifterna skenade iväg. Nu har vi verkligen piskan på ryggen, att få budgeten i balans till 2015. Det här var ett av
förslagen som lades, att man skulle ta bort det här. Nu har vi sett att det
inte är möjligt att göra det under 2013 utan vi kommer att jobba vidare
med det här. Hur ska vi t.ex. nå de grupper som är ensamförsörjare, det
är sådant vi måste ha med oss i bilden. Kan vi göra något åt det, kan vi
t.ex. ha avgiftsfria besök för barnfamiljer? Det är sådant vi får väga in i
frågan. Beträffande ensamförsörjarna har de också gett utlåtande tidigare till finansutskottet. De menar att det här inte alltid är något som
berör dem eftersom de inte alltid kan dra av.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu är det så att det är nuvarande landskapsregering som regerar, inte den förra. Jag minns också att det var ett evigt protesterande
från t.ex. socialdemokraterna när vi gjorde förändringar i barnomsorgslagen för att t.ex. finansiera handikappstödsverksamheten. Det är bara
att kavla upp ärmarna. Tycker socialdemokraterna att det är rättvist att
man får göra ett familjeavdrag till 100 procent där det finns höginkomsttagare medan t.ex. en ensamförsörjare med låga inkomster just
över 15 000 får dra av bara 50 procent. Är det rättvist?
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Oj, vad det biter hårt när man säger att den förra landskapsregeringen inte gjorde så väldigt mycket. Nå, vi har kavlat upp ärmarna
och vi tittar på det här. Är det verkligen så att vara ensamförsörjare på
Åland idag? Det är en svår situation att vara ensamförsörjare, men vi
behöver inte dra alla ensamförsörjare över en kam och säga att man ska
kunna göra avdragen eftersom man inte kan gå till tandläkare överhuvudtaget. Vi måste se på helheten och se var vi kan göra insatser så att vi
får en socialpolitisk fördelning som är rättvist.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Alla är vi eniga om att det krävs fortsatt arbete för att få budgeten i balans. Nu är det samtidigt så att när det gäller inkomsterna så har
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de också skenat iväg och stigit betydligt mycket under de senaste åren.
Det betyder att man har lite mer pengar att röra sig med. Det betyder
också att när man gör vissa åtgärder för att dra ner på kostnaderna
måste man göra väldigt noggranna prioriteringar. Det som liberalerna
förespråkar är att prioriteringarna ska göras på ett sådant sätt att de inte
drabbar vissa grupper särskilt hårt, ensamförsörjande kvinnor har ltl
Sjögren flera gånger lyft upp. Det är självklart att ensamförsörjande
kvinnor kommer att få bära en hel del av den här inbesparande åtgärden. Är det rättvist?
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! En stor del av de ensamförsörjande kvinnorna är pensionärer
som faktiskt kommer att dra nytta av förslaget som ligger nu eftersom
man kommer att kunna dra av ett hundraprocentigt sjukdomskostnadsavdrag. Det är väl rättvist och bra?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den pensionär som tjänar 16 250 kommer inte att kunna dra
nytta av det här förslaget. Ursprungligen var det så att socialdemokraterna och regeringen föreslog att hela sjukdomskostnadsavdraget skulle
tas bort. Nu har man backat och det tycker vi att är bra, men vi tycker
inte att det är tillräckligt bra. Man antyder att man under kommande år
ska gå igenom hela sjukdomskostnadsavdraget, alltså man ska sätta det
här i kraft för ett år och sedan ska man komma med ytterligare förändringar. Varför inte då göra hela analysen klar, göra bedömningarna klara
förrän man kommer med åtgärden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack fru talman! Det skulle vara väldigt intressant att höra vad liberalernas vtm Viveka Eriksson har för förslag, hur vi skulle ha kunnat göra
det här på ett annat sätt än vad vi gör det nu. Vi har inte haft tiden på
oss, det krävs verkligen långa analyser och utredningar för att få allting
att stämma. Det här är så långt vi har kommit nu, vi fortsätter arbetet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Det frågas varför man kommer med en tillfällig lösning. Det
handlar förstås om att ta ansvar för ekonomin och för att man från regeringsblocket har lyssnat på att det finns bekymmer med det första förslaget. Finans- och näringsutskottet tog också upp det i sitt betänkande, vilket torde ge
en fingervisning om vad man bör titta på. Finans- och näringsutskottet säger
enhälligt att det här drabbar multisjuka personer och personer med långvarig
sjukdom. Det var det man erfor i finans- och näringsutskottet.
Det har visat sig att det här drabbar familjer där barnen oftare är sjuka,
särskilt dem med multisjuka barn eller utvecklingsstörda, ofta där den ena
parten i familjen inte kan jobba för fullt, man ställer upp och är hemma.
Handikappade och ofta multisjuka går på dyra mediciner, fotvård är vanligt
och annat som man behöver. Man har dyra kostnader som kommer att
drabba dem.
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Högkostnadsskyddet som finns täcker inte allt. Det finns dyra mediciner
som inte finns med i de bitarna. Det här är också någonting som vi i utskottet
har erfarit och det tror jag är någonting som landskapsregeringen behöver
jobba med, ta till sig och fundera kring, hur man kan lindra effekterna för
dessa grupper. En del har kommit redan nu. Man har föreslagit att 100 procent är möjligt att dra av för dem med en viss inkomst och 50 procent för dem
med övriga inkomstgränser. Det lindrar effekterna också för den gruppen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Då skulle jag vilja ha ett klargörande från ltl Petri Carlsson
också. Tar man de familjer som har ett multisjukt barn blir det också
snett på det viset att det är ett familjeavdrag, man sätter avdraget på den
personen som kanske är föräldraledig eller annars är hemma medan det
finns en partner som är höginkomsttagare. Då får man dra av 100 procent medan den som är ensamförsörjare och har ett multisjukt barn och
har 20 000 i inkomst får dra av 50 procent. Är det rättvist?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Det är en frågeställning som man kommer att titta på
närmare. Det här förslaget kommer att gå till utskottet, det här är en
lösning för 2013. Om det är rättvist kan jag väl inte säga, men man säger
att det är rättvist också att de med lägre inkomst får dra av mer.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I alla lagförslag, i all skattelagstiftning, i alla avdrag försöker
man minska marginaleffekterna. Det här blir en sådan marginaleffekt
att de som har låga inkomster och som är ensamförsörjare, där du har
en förälder som försörjer sin familj, kommer att drabbas. Det är ingen
vidare marginaleffekt när man försöker ha en samlad socialpolitik. Vi
tycker inte att det här är rättvist, det slår snett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Det handlar alltså om en remissdebatt utskottet till vägledning.
Jag vill bidra med två kommentarer. Det första gäller oviljan mot ettåriga
skattelagar. Till och med regeringsformen i Finland ändrades 1987 för att
man uttryckligen skulle komma från ettåriga skattelagar. Jag går inte in på
tekniken bakom det här, men det följer av det naturliga behovet i alla samhällen att särskilt inom skatterättens områden är de tre mest framträdande
kraven på all lagstiftning mycket stort
-

Förutsebart

-

Rimligt

-

Rättvist
All ekonomisk aktivitet för enskilda familjer naturligtvis, men ännu mer
och särskilt för näringslivet, är förutsebarhet och uthållighet viktiga frågor.
Därför lägger jag märke till hur man från regeringssidan upprepade gånger
säger att detta är ett tillfälligt arrangemang för 2013 för att bringa någonting i
balans. För all del, men jag är notorisk motståndare till kortvariga och ofta
oförutsebara skattelagar. Jag tycker inte att vi ska införa ett system i lagtinget
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med ettåriga skattelagar, när övriga Finland och mer eller mindre EU har
lämnat det fenomenet. Det bådar inte gott för en utvidgad självstyrelsediskussion heller om vi nu börjar göra sådant som man för mer än 20 år sedan
lämnade på annat håll.
Även om jag förstår argumenten är jag inte säker på att argumenten rättfärdigar åtgärderna. Det här är inget ställningstagande för eller mot fenomenet ifråga utan det är en principiell inställning till medborgarnas och framför
allt näringslivets rätt till något som är så förutsägbara och uthålliga som möjligt, regler för ekonomisk verksamhet. Nu talar vi om ett socialt avdrag för
familjer, men förutsägbarheten borde också utsträckas till enskilda människor i vårt samhälle.
Avdragets natur är min andra kommentar, som jag hoppas att utskottet lite
närmare fördjupar sig i. Jag uppfattade riktigt som minister Carina Aaltonen
beskrev om avdragen i beskattningen, alltså de naturliga avdragen för inkomstens förvärvarande osv. osv. men det här är inget naturligt avdrag, det
här är ett socialt avdrag. Det är tveksamt, om jag uttrycker mig försiktigt, om
en socialdemokratiskt ledd regering inleder med att ge sig på sociala avdrag i
beskattningen.
Man katalogiserar också avdragen, som nämndes, först naturliga och sedan
sociala, för att bl.a. uppnå förutom de effekter jag tidigare nämnde, också beskattningens inkomstutjämnande effekter. Det är för det som de sociala avdragen är till för medan naturliga har delvis andra ändamål. Jag tror att utskottet här får orsak att fundera lite närmare på fenomenet, ska Ålands lagting verkligen gå in för ettåriga skattelagar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Gunnar Jansson frågar om Ålands lagting faktiskt
ska gå in för ettåriga skattelagar. Jag vet inte om man ska uppfatta det
som en verklig fråga. Jag tror inte att ens ledamot Gunnar Jansson tror
att det är regeringens politik, men nu befinner vi oss i en omställningsprocess där den här regeringen och majoriteten vill få budgeten i balans.
Det försvåras av att det den förra perioden gjordes för små omstruktureringar. Man kan inte förvänta sig att den här regeringen ska ha allting
klart på den här korta tiden som man har jobbat. Man har åstadkommit
redan mycket.
Det här med ettåriga skattelagar är nog delvis en följd av den förra regeringens arbete. Det hände också då att man gav ettåriga förmåner som
den här miljöbilspremien. Den var inte någon större rättvisefråga när
det gäller medborgarnas möjligheter att nyttja den.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Jo, men just när den här frågan vi nu debatterar, dvs.
det sociala avdraget, sjukdomskostnadsavdraget, skiljer sig ganska
mycket från det naturliga, resekostnadsavdraget ingår i samma paket,
finner jag det påkallat att lite djupare gå in i skatterättens problematik.
Säkerligen har det förekommit problem, men ännu i april sade landskapsregeringen i omställningsbudgeten att sjukdomskostnadsavdraget
ska bort, jag kommer inte ihåg att det skulle vara ett år utan det skulle
väck, om jag minns rätt. I oktober när vi fick framställningen var det
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inte på det sättet. Någonting har hänt. Den bristen på förutsebarhet är
inte bra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! Ja, i den bästa av världar skulle det vara som ledamot Gunnar
Jansson sade. Ytterligare sade ledamot Gunnar Jansson att det ska vara
rimligt, det ska vara förutsägbart och det ska vara rättvist. Miljöbilspremien var inte rimlig, den var inte förutsägbar att den skulle tas bort efter
ett år och den var verkligen inte rättvis. Det gäller nog också att se sig
själv lite i spegeln.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Ja, jag tror inte att talmannen tillåter mig att debattera miljöbilspremien.
Talmannen
Nej, verkligen inte. 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
2

Förändrade studiestödsförmåner
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! I omställningsbudgeten som lades i våras så aviserade landskapsregeringen att det skulle komma förändringar när
det gäller de studiestöd och de stöd överlag för att bedriva studier som finns i
dagsläget. Framför er nu ligger ett förslag som innehåller tre olika delar. Den
första är en temporär förändring av 6 a § i landskapslagen om studiestöd. Det
är det som var den huvudsakliga vägkosten från regeringen i omställningsbudgeten, dvs. att man under de tre kommande åren inte kommer att göra en
indexjustering av studiestödsbeloppen. Det här betyder i runda slängar, om vi
tittar på det index som vi använder oss av, att det ser ut som om det detta år
skulle ha berättigat till en ökning om ungefär 2,8 procent när man tittar på
läget just nu. Tar man 2,8 procent på en högskolestuderande som får 329
euro så kommer de att gå miste om 9,20 i månaden nästa år.
Det var det här vi pratade om i omställningsbudgeten, det inte är någonting som vi skulle vilja göra, men samtidigt måste vi hålla tillbaka kostnaderna. Vi kan samtidigt konstatera att för dem som drabbas av det här är det inte
några oöverkomliga summor som det handlar om. Räknar man också med att
vi inte justerar bostadsbidragets del med motsvarande 2,8 procent är det en
total summa, om man lyfter maximalt bostadsstöd, om ungefär 15 euro. Det
är konsekvensen per månad med detta lagförslag.
Jag lovade också i det sammanhanget, fru talman, att vi skulle titta på möjligheterna att se över övriga möjligheter för de studerande, att kunna ordna
sitt uppehälle under studietiden. Det har vi gjort i det här förslaget. Vi före94

slår två förändringar som ska ha mera långsiktig karaktär. Det första är att vi
föreslår höjda belopp på studielån med landskapsborgen. De höjer vi ganska
rejält i det här sammanhanget. Under debatten i lagtinget var det flera som
mycket riktigt lyfte fram att ser vi på omkringliggande områden har man betydligt större möjligheter att lyfta studielån om man behöver. Till saken hör
samtidigt att åländska studerande har varit ganska försiktiga att lyfta studielån. Det beror dels på att vi ligger högre när det gäller stöddelen och dels
också att vi har och kommer att ha fördelaktigt regelverk att också kunna
jobba vid sidan om.
Landskapsregeringen tycker ändå att det är viktigt att vi följer med det som
händer runt omkring och ger grundläggande förutsättningar för studerande
att bedriva studier på ett bra sätt. En höjning för en 18-åring från 360 till 533
euro är det som föreslås i det här lagförslaget.
Den tredje biten som vi föreslår är de studerandes inkomsters inverkan på
studiestödet och hur det ska se ut. Där har vi sedan länge tillbaka haft en stor
fördel för de åländska studerande så att vi tittar på möjligheterna att jobba på
ett helt annat sätt än både Sverige och Finland. De inkomster man har under
sommarmånaderna, dvs. de månader som man inte lyfter stöd, räknas överhuvudtaget inte in i när man sätter gränser för vem som får lyfta studiestöd.
Det är bra, det uppmuntrar ungdomarna till sommarjobb och det ger också
möjligheter att skaffa sig en god grundplåt för studier under terminen. Utöver
det så har vi också haft nivåer som är 760 euro per stödmånad om man studerar på heltid och 1 100 euro om man studerar på halvtid.
I det lagförslag som lades till grund för den lagstiftning som nu gäller och
betänkandet kring det, skrev lagtingets kulturutskott och det godkändes senare av plenum, att när man nästa gång öppnade studiestödslagen skulle man
titta på hur utvecklingen har varit när det gäller lönenivåer och kostnadsutvecklingen, eftersom man inte valde i det lagförslaget att indexjustera de nivåer som vi har på vad man har fått tjäna. Vi kan nu konstatera att det är ungefär 12 procent i ökning på kostnadssidan. Utvecklingen på lönesidan är svårare att se rakt över, men vi kan i alla fall konstatera att även där har skett
förändringar. Därför föreslår nu landskapsregeringen att vi höjer gränsen för
vad man kan få tjäna utan att det ska påverka studiestödet. Från 760 till 949
för en som studerar på heltid och från 1 100 till 1 358 för den som studerar på
halvtid.
Med de här åtgärderna kan vi från landskapsregeringens sida konstatera
att vi fortsättningsvis har väldigt goda förutsättningar för åländska studerande att bedriva studier. De ekonomiska förutsättningarna borde inte i
dagsläget vara ett problem för att göra det här. Samtidigt vill jag i det här
skedet redan nu öppna upp för att i slutet av den här perioden på nytt ta en
funderare över hur studiestödssystemet ska se ut. Runt omkring oss händer
en hel del på det området just nu.
För ett tag sedan träffade jag min grönländska kollega, som sitter ungefär i
samma situation som vi här på Åland, dvs. många ungdomar åker från Grönland till Köpenhamn och övriga delar av Danmark. De har motsvarande utmaningar som vi har på att locka hem ungdomar. De funderar på ett sådant
studiestödssystem, som skulle utformas så att man skulle ges någon typ av
rabatt eller premie för att vända hemåt efter studierna. Det här är intressant
och vi bör följa upp det vidare.
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Vi vet också att vuxenstudiestödet är någonting som inte har följt med övriga delar runt omkring oss. Vi ligger ganska dåligt till där om man jämför
med vilka möjligheter som man på förkortade studier kan erbjuda för vuxna
runt omkring oss. Även det har vi sagt i regeringsprogrammet att i slutet av
perioden, när vi kan se att vi har sanerat upp vår ekonomi, då ska vi också gå
in och göra någonting åt det här.
Den sista saken som jag vill nämna i det här sammanhanget är att vi också
behöver fundera kring hur själva stödansökan kan hanteras på ett smidigare
sätt. Jag tänker dels på att vi i en betydligt högre utsträckning än idag använder oss av elektroniska ansökningsförfaranden, men också tittar på möjligheterna om det är nödvändigt att hålla kvar någon av gränserna för vad man
tjänar. Det är också någonting som vi får ta i den omgången.
Vårt förslag innehåller som jag inledde med de här tre delarna och det är
dem som vi hoppas att lagtinget nu ska kunna anta för att vi ska kunna följa
upp det vi skrev i omställningsbudgeten.
Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att förslaget inte har varit på remiss, vi gör bedömningen att de åtgärder som nu vidtas har varit mycket väl
kända. Man har kunnat framföra åsikterna kring de här frågorna och vi ser
också att framför allt indexjusteringsbiten hör samman med budgeten och
behöver därför köras fram nu. Tack, fru talman!
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår i sitt lagförslag att landskapslagen
om studiestödet ändras så att indexjusteringen av stödet slopas temporärt
fram till 2016. Motiveringen är att detta är ett led i utgiftsbesparingarna i
landskapsfinanserna och ett sätt att få landskapets budget i balans fram till år
2015.
I regeringens tilläggsbudget för 2012 räknade man även upp andra saker
som skulle hjälpa till att balansera landskapets kommande budgeter, bl.a.
minskad avbytarservice och slopat sjukdomskostnadsavdrag. I förslaget till
2013 års budget för landskapet Åland finns avbytarservicen med oförändrad
och sjukdomskostnadsavdraget med till hälften. De enda av de tre åtgärderna
som nämndes i tilläggsbudgeten 2012 som är med fullt ut och hjälper till att
balansera landskapets finanser, är de åländska studerandena genom att indexjusteringen av studiestödet slopas. De åländska studerandena bidrar
därmed 94 000 euro till landskapets kassa för år 2013.
Enligt landskapslagen om studiestöd kan studiestödet beviljas studerande
som är i behov av stödet för att kunna studera. Ett behov av indexjustering av
studiestödet som följer konsumentprisindexet tycks inte finnas. Med andra
ord så kommer de åländska studerandena att få ca tre procent, här nämndes
2,8 procent, mindre i studiestöd varje månad. Idag är stödet 329 euro per
månad.
En indexjustering av studiestödet är mycket relevant genom att det enligt
lagen om studiestöd beviljas bara dem som är i behov av det. Vi kan i detta
sammanhang dra paralleller till utkomststödet. Det är också ett stöd som
bara beviljas personer som är i behov av det. För en tid sedan höjdes stödet
till 411,09 euro per månad för personer över 17 år. Utkomststödet justeras årligen.
Fru talman! I stället för att investera i våra ungdomar och i framtiden och
indexjustera studiestödet även framöver, signalerar nu vår regering till våra
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ungdomar att man hellre ser att de skuldsätter sig genom att lyfta mera studielån på den fria marknaden i tider av ekonomisk osäkerhet.
Studielånsbeloppet för de åländska studerandena höjs med 48 procent från
360 euro per månad till 533 euro per månad. Det betyder ca 1 700 euro mera
i skulder varje år för våra studerande som lyfter lånet. Med andra ord så
minskar studiestödet med tre procent varje år och landskapet säger att man
förtjänar ca 190 000 på detta varje år. Samtidigt uppmuntrar regeringen de
studerande att ta lån på den fria marknaden och skuldsätta sig 48 procent
mera varje år.
Av de åländska ungdomar som studerade på högskolenivå utanför Åland så
var majoriteten kvinnor. Denna lagändring kommer att påverka negativ flera
kvinnor än män. Det har landskapsregeringen också mycket riktigt påpekat. I
dessa tider då vi alla ständigt jobbar för jämställdhet känns det en aning
märkligt att vår regering vill göra förutsättningarna sämre för våra kvinnliga
studerande gentemot de manliga studerande.
Regeringen vill genom lagförslaget också uppmuntra våra studerande som
studerar på heltid att jobba mera vid sidan av studierna och den vägen finansiera sina studier, genom att höja gränsen för vad man får förtjäna från dagens 760 euro till 939 euro. Tanken i sig är helt bra, men i tider av uppsägningar till höger och vänster och en ungdomsarbetslöshet på 7,7 procent så
frågar man sig var våra studerande ska titta dessa jobb?
Fru talman! Landskapet skriver att man påbörjat ett arbete med att få ner
driftskostnaderna för att skapa en balans mellan inkomster och utgifter i
landskapets budget. Jag har full förståelse för att vi behöver se över vart
pengarna går. Inget tvivel om det. Är det verkligen våra ungdomar och vår
framtid som ska balansera detta? Skulle landskapsregeringen sänka sina egna
kostnader med tre procent skulle allt detta vara finansierat för budgetåret
2013.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller förslaget om förändrat studiestöd så var det
ganska redan långt gjort när vi lade förslaget. Vi hade en god bild över
vad effekterna blir. Vi räknade med att indexjusteringen skulle bli
någonting mellan 2 – 3 procent. Vi gjorde bedömningen att visst, detta
är inget som är det ultimata och någonting som vi skulle vilja göra, men
i en tid där vi måste välja åtgärder utgående från hur de slår kunde vi
konstatera att någonting mellan 10 – 15 euro i månaden som man skulle
ha fått till, inte kommer att betyda skillnad mellan att man klarar sig eller inte klarar sig, vilket t.ex. sjukdomskostnadsavdraget har visat. Där
behövde vi göra ett om fall så att det inte skulle slå på fel sätt.
När det gäller balansen mellan att själv vara med och betala för sin
utbildning och att kunna få stöd för den direkt tycker jag att vi har gjort
en väl gjord avvägning här och valfriheten finns för den studerande väldigt, väldigt långt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag vill säga som så att utbildningsminister Johan Ehn
själv inte tycker att 15 euro är så mycket. Säkert inte om man sitter på en
ministerlön, men för en studerande som inte har andra inkomster tror
jag att 10 – 15 euro är hyfsat mycket pengar. Det är 20 år sedan jag stu-
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derade själv och då räknade vi i mark. Det blir ungefär 100 mk. Jag tror
att man åt en vecka för de pengarna på den tiden så jag tror nog att
varenda euro som studerande kan få är värdefulla. För oss som sitter här
känns de rätt futtiga, men jag är garanterat säker på att varenda studerande är överlycklig för varenda euro som man kan få för att studera
på heltid.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Naturligtvis är det så att varenda euro för de studerande är
viktig, men man måste också hela tiden ställa relationen till det som ltl
Asumaa redan under debatten om omställningsbudget påpekade, dvs.
den totala möjligheten att kunna finansiera sina studier. Jag minns
mycket väl hur ltl Asumaa beskrev behovet av att höja lånedelen eftersom det såg så besvärligt ut i förhållande till det som finns i Sverige.
Den totala möjligheten för de studerande att nu finansiera sina studier är bättre än vad det var tidigare. Vi fick en möjlighet att tillsammans, genom att lyssna till vad oppositionen hade att säga, att ta med
det förslag som regeringen hade kunde vi skapa ett förslag som är riktigt, riktigt bra. Naturligtvis är det så att i den bästa av världar skulle jag
vilja stöda betydligt mycket mera. Förslaget som nu ligger är väl balanserat och ger möjligheter till fortsatt goda studier och vi ska komma ihåg
att det inte är bara på det här området som landskapsregeringen har
gjort inbesparingar utan det finns på många, många andra områden. För
utbildningens del handlar det om minus en procent.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Vad gäller studielånsdelen, möjligtvis, kanhända att jag
så sagt, men oberoende att finansiera sina studier med lån, tja. Som
gammal studerande vet jag, att alla lån som går att lyfta kommer studerande att lyfta. Det oroar mig mer, studielånsdelen kommer att öka,
det blir ungefär 1 700 euro varje månad. Vi vet också bankernas inställning till första bostad, hur finansinspektionen kommer att få möjlighet
att kräva att 20 procent av den första bostaden ska vara självfinansierad.
Hur är då ställningen för den studerande som har högt studielån på
kanske 20 000 – 25 000, hur ska han eller hon kunna finansiera sitt
första bostadsköp. Det är det som nu oroar mig mer än kanske vad det
gjorde i våras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Jag tycker att man ska sätta det här i rätt perspektiv, vilket otroligt land vi bor i, Finland och Åland, att alla ges förmånen att utbilda sig och
studera, varenda en. Från vilket hem och från vilken bakgrund man än kommer har man möjligheter att bli vad som helst. Vi till och med finansierar det
genom att understöda studenter för att gå ut och studera. Vi ska komma ihåg
att det faktiskt inte kostar någonting att ha en högskoleplats, om vi jämför
med Europa och till och med USA, där folk tar enorma lån, samlar pengar
ända sedan barnen föds för att kunna garantera dem en utbildning. Det är
någonting som vi ger våra unga och våra barn. Det ska vi vara stolta över, den
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nordiska modellen, den här välfärden. Det vi nu diskuterar är egentligen
småsaker.
Vi diskuterar två förändringar som jag vill ta upp. Den ena är indexjusteringen och det andra är att beloppet för att ta studielån blir mycket, mycket
större. Indexjusteringen är en temporär lösning sade ministern och det tror
jag på och det är för att få budgeten i balans. Därför kan vi socialdemokrater
acceptera att den här åtgärden tas. Jag vill också påminna och det har ministern fört fram flera gånger i tidigare framföranden, att vi idag har mycket,
mycket bättre förmåner än i riket. I dag får de åländska studenterna bättre
grundstudiestöd. Det måste vi tänka på, den här indexjusteringen jämfört
med klasskamraterna och skolkamraterna i riket kommer att vara marginell.
Efter de här nedskärningarna kommer de ändå att ha ett högre studiestödsbelopp. Det kommer att återupptas, som ministern här sade, 2016. Då hoppas
även vi socialdemokrater att det ekonomiska läget är bättre och att vi kan
kompensera dem för det bortfall som har varit. Det är något som ska ses över
och diskuteras och i den diskussionen är vi socialdemokrater gärna med och
diskuterar.
Det att man nu får ta mera lån, upp till 48 procent mer i lån, är en bra debatt och det kan vi diskutera. Är det meningen att samhället ska finansiera totalt studerandena eller ska man satsa privat. Det är en diskussion som vi i
ekonomiskt svåra tider måste diskutera. Att ta ett lån betyder också att man
måste ta ett eget ansvar. Man blir skyldig att betala pengarna. Det ger också
de studerande en morot att snabbare bli klara, snabbare komma ut i arbetslivet. Det är också en morot att leva lite sparsammare när man lever på sina
egna pengar, sådana pengar man någon gång måste betala tillbaka. Ingen tar
ett lån utan att tänka efter. Att bara höja bidragen i all oändlighet leder inte
till samma sak. Det här är en diskussion lagtinget kunde utveckla lite mer.
Som sagt nämnde jag tidigare att studera är kanske inte endast en samhällsinvestering utan även en privat investering, man investerar i sin egen
framtid, man investerar för att få ett arbete med att utveckla välfärden. Här
har utbildning också i framtiden, högskoleutbildning men också andra utbildningar, en viktigare roll. I framtiden är det ett krav att få ett arbete, att du
har en form av slutbetyg, annars är det en risk att du hamnar i utanförskap
som i slutändan kan leda till ungdomsarbetslösheten, som jag vill påpeka inte
är enorm på Åland. Det är något som ministern jobbar hårt med och som vi
stöder från socialdemokraternas sida.
Att man höjer inkomstgränserna, att man får jobba på sommaren trots att
man studerar är en jättebra lösning. Det är dyrt att bo och studera i Stockholm och Helsingfors, det är mycket högre hyror, man kanske ska resa hem
på helgerna och då har man mera kostnader, också kronans kurs påverkar
detta. Det är bra. Precis som det kom fram i tidigare anförande så om man
lyckas samla ihop bra under sommaren så klarar man av att studera effektivt
utan att ta lån, man lär sig också att ta hand om sin egen ekonomi. Det är en
lärdom för livet.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det var många kloka ord som ltl
Kemetter yttrade här om hur ungdomar tänker. Jag ser på samma sätt på de
unga medborgarna och på det sätt som man ska se på hur saker och ting ska
finansieras. Hur bra vi har det i vår del av världen, sett ur deras perspektiv,
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när det är mer eller mindre gratis att gå i skolor medan man på andra håll i
världen får spara i generationer så att man har råd att sätta sina barn i skolan. Det är ett helt annat tänk. De här förändringarna som vi föreslås göra nu
innebär de facto en förbättring av de studerandes ekonomi eftersom man kan
jobba mer.
Man kan, om man behöver, om inte ens besparing eller den hjälp man får
från andra och studiestödet inte räcker till, låna ytterligare. Totalt sett är det
en förbättring av de studerandes ekonomi.
Den enda, isolerat sett, försämringen är att studiestödet inte ska indexjusteras. Det kan man leva med, det är ingenting som man skulle vilja göra om vi
inte skulle vara tvungna för att spara pengar. Vi skulle kasta det i papperskorgen om det inte skulle vara underskott i landskapets finanser, alla partier,
det är jag säker på. Nu väljer vi att påföra en liten inbesparing på de studerande, men totalt sett ökar vi deras möjligheter att finansiera deras utbildning.
Man kan fråga sig varför jag tycker att man ska göra så här, jag som har
drivit indexjusteringen som kulturutskottets ordförande, vilket en vaken oppositionsledamot tidigare påpekade. Jag tror att om man frågar medeltalet av
de studerande om de får välja mellan att när de har studerat klart får komma
hem till ett landskap som är skuldsatt, de får en kollektiv skuld i sitt knä eftersom politikerna inte har lyckats få budgeten i balans, om de får välja på det
eller det andra alternativet att landskapets ekonomi är balans, de får ingen
kollektiv skuldbörda och istället inte få sitt studiestöd indexjusterat i tre år så
tror jag att de väljer den här lösningen. Det är jag övertygad om att de flesta
vill. De vill också se en framtid för Åland utan skuldsättning, där man driver
Åland med lånade pengar. Det vill nog inte åländsk ungdom att man ska göra.
Jag tror att det finns stort stöd för den här framställningen. Totalt sett ökar
finansieringsmöjligheterna för de studerande.
När det gäller inkomstgränserna så för mig skulle de gärna få höja dem ytterligare, kanske ta bort dem, det viktiga är att man ställer krav på studieprestationer. Studiestöd ger man till dem som studerar och då ska man göra tillräckligt med prestationer och det gör man redan idag annars är man inte berättigad till studiestöd. För min del får gränserna gärna tas bort. Är det så att
någon kan studera framgångsrikt och jobba samtidigt tycker jag att man kan
få göra det. Det är upp till var och en hur mycket kapacitet man har och hur
duktig man är helt enkelt. Vi har ingenting emot att duktiga människor premieras, att systemet spårar också dem.
När det gäller lånet så tror jag att de allra flesta ungdomar, särskilt högskolestuderande, har klart för sig att lånar man pengar ska de betalas tillbaka
och att man förstår att det är en investering man gör och man finansierar delvis med lån. Skaffar man sig en utbildning är det kanske livets största finansiering utom möjligtvis när man skaffar barn. Jag har inte den attityden till
ungdomar att de inte skulle förstå utan bara bränna alla pengar som de
kommer över. Så känner jag inte de åländska ungdomarna, man är mycket
klok och förstår mycket väl vilka åtgärder man vidtar och vilka konsekvenser
det har och att det en vacker dag ska betalas tillbaka. Jag ser inte någon sådan risk med att höja landskapsborgen.
Det här är en mycket bra framställning och många bäckar små gör en stor
å och det gör att vi får budgeten i balans tillsammans och också med de studerande. Tack!
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Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar synen som ledamoten Danne Sundman har när
det gäller inkomstgränsen. Jag tror att de idag ställer till en hel del byråkrati. Problemet var att vi till den här framställningen inte hade möjligheten att tillräckligt noggrant analysera de ekonomiska konsekvenserna
av att helt och hållet slopa det. Vi ska komma ihåg att i grunden ligger
ett behov att spara precis som ledamoten Sundman var inne på. När vi
ser framåt och när vi ser till nästa revidering är det här en fråga som
måste finnas med. Det man kan spara i administration så kan sedan användas till att i högre utsträckning kunna stöda från samhället sida.
Detsamma gäller när vi diskuterar studerandes vilja och kunskap
kring att låna. Det är faktiskt så att tittar man på statistiken så visar det
på att de åländska studerande är väldigt försiktiga med att ta lån så jag
är inte det minsta oroad över att ge den här möjligheten för dem som
eventuellt kan behöva det här. Det är också de som ska ha möjligheten
att lyfta lån. Vi delar också där åsikten, ledamoten Sundman och jag.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag är tillfreds med det att man har tankarna kring nästa
revidering, funderar på inkomstgränsen. Jag förstår också att man
måste ha överblick över de ekonomiska konsekvenserna, så att det ena
inte tar ut det andra i dessa bistra ekonomiska tider. Det kanske är svårt
att exakt räkna ut det beteende som kommer av att man tar bort inkomstgränserna helt och hållet, det är framför allt ungdomar som är så
lyckligt lottade som i någon mån börjar lyfta studiestöd och då är det
svårt att veta och uppskatta den mängden. Jag förstår att man har valt
den här vägen, vilket jag understöder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag vill börja med att gratulera regeringen. Det förslag som vi har
på bordet idag går ganska långt i linje med de tankar Ålands framtid förde
fram i samband med omställningsbudgeten vad gäller studiestödet. Vi hade
egentligen tre krav för att vi skulle godta slopandet av indexjusteringen av
studiestödet. Det första var att man skulle slopa inkomstgränserna, det andra
var att man skulle höja lånedelen och det tredje var att man skulle göra stödet
mera resultatinriktat.
Vad gäller inkomstgränserna har de höjts betydligt och det är positivt, men
i likhet med ledamot Sundman anser vi fortfarande att vi borde titta på att
slopa dem helt och hållet. Det argument som vi får emot oss är vilka ekonomiska konsekvenser det innebär om man slopar dem helt. När jag läste framställningen hade jag svårt att hitta de ekonomiska konsekvenser höjningen av
slopandet av inkomstgränserna förorsakar. Jag hittar ingen kalkyl på det och
det är väl någonting som oroar mig att man har det här perspektivet på inkomstgränserna, men man väljer att inte göra en beräkning på vad det kostar.
Jag förstår givetvis att vi ska ha ett stödsystem som är smart och att inkomstgränserna inte får bli alldeles för dyra, eller utnyttjas på ett onödigt sätt, men
principiellt så borde lagstiftningen vara enkel och inkomstgränserna borde
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inte finnas eftersom det trots allt är studierna som ska belönas och inkomstgränserna hindrar detta.
Vad gäller lånedelen är det en reell höjning och det är någonting som vi ser
som mycket positivt. Precis som ltl Kemetter sade tidigare att investera i studier är också en personlig investering. Hur ska samhället motiveras att investera i en studerandes studier om inte en studerande själv kan investera i sina
egna studier. Det är en intressant frågeställning.
Det som gäller mer resultatinriktat så har regeringen, som vi ser det, en del
kvar att jobba på. Det var intressant det som ministern tog upp, hemvändningsbonusen, eller vilket namn man ska sätta på det, ett extra stöd för att
komma tillbaka till Åland och skaffa sig ett jobb eller fortsätta att studera eller vad man väljer att studera. Man bör också föra en aktiv dialog med Grönland som är inne på dessa tankar och inte bara avvakta vad som händer där
utan också vara med och se, kanske vi kan vara först med ett sådant här system.
Det jag tog upp i omställningsdebatten om resultatinriktningen var inspirerat av det norska systemet, där man har möjligheten att omvandla en del av
studielånet till ett studiestöd när man får ut sin examen. Det tycker jag att är
ett ganska smart system i grund och botten. Tänk om vi kunde skapa ett sådant system på Åland, att man får en sådan här bonus om man avslutar sina
studier t.ex. inom en viss tid för att motivera sina studerande att snabbare
göra klart sina studier. Vad vore bättre än det?
Summa summarum, bra jobbat regeringen i den här frågan, men fortfarande finns det lite kvar att göra förrän vi från Ålands framtid ska vara helt
nöjda. Vi hoppas att regeringen också har en sådan ambition. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag får tacka för berömmet. Det är inte så att man är så speciellt van vid det i den här salen. När det gäller att vara nöjd med någonting, nej jag är inte heller hundraprocentigt nöjd. Det finns alltid något
att göra när det gäller vårt samhälle, när det gäller att bygga vidare på
det, även så när det gäller studiestödsfrågan. Ltl Axel Jonsson lyfter
också en mycket intressant bit när det gäller den framtida översynen.
Genom att premiera snabbhet i studier och också kunna fundera på om
lån kunde omvandlas till stöd. Det är faktiskt så att grönlänningarna
funderar på samma sak. Jag har hört tanken och tycker att den är intressant och vill gärna titta vidare på den.
När det gäller inkomstgränserna och de ekonomiska konsekvenserna
är de väldigt svåröverblickbara. Vi vet ungefär utfallet nu och vi ser att
det här är en aning upp, det gör att vi gör bedömningen är det inte är så
speciellt mycket, men skulle man slopa dem helt och hållet vet man inte
vad kapitalinkomsterna skulle göra. Det vill jag ha mer tid på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Vi i centern lovordar också det här lagförslaget. Vi tycker att det
är riktigt bra. Man kan med tre ord konkret säga vad lagförslaget går ut på,
oförändrade bidrag, högre lån och mera arbete. Det är en liten strukturförändring om något när man försöker att dels tygla bidragen och istället för det
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går in för lån samt försöker förmå ungdomarna att arbeta mera. Det fanns
vissa farhågor att det inte finns så mycket jobb åt ungdomarna, men sommartid finns det brist på arbetskraft på Åland. Det är ändå oftast sommartid som
de studerande jobbar och därför är det ett bra förslag.
Vi delar också åsikten som delvis ledamot Danne Sundman, hade att man i
framtiden kunde se om det gick att ta bort inkomstgränserna. Det återstår att
se längre fram när man har fått jobba lite mera med det här. Som det är nu är
det riktigt bra. Det är också som regeringen skriver, en del av besparingen,
man försöker dra åt lite grann. Det blir ju inte så stora umbäranden för de
studerande, vi ser på sidan 7 där budgeten för det här 2009 var 5,8 miljoner
och nu är det 7,1 miljoner. Jag vet inte om de studerande har ökat, men i
varje fall var det en riktigt bra utveckling när det gäller inkomsterna för de
studerande.
Att bidragen inte indexjusteras kan också betyda att köpkraften ökar. Vi
vet vad som sker med dagens samhälle, det är stramt överlag. Det är t.o.m. så
att bolag sänker lönerna för sina anställda och på andra sätt är konkurrensen
ytterst knivskarp på många områden, vilket kan betyda att varor och tjänster
som de här studerande anlitar, kan sjunka. Det betyder att det blir mera köpkraft. Det är mycket troligt att det går så.
Med dessa korta ord vill centern konstatera att det här är ett enkelt och
konkret lagförslag som vi till fullo kan stöda.
Ltl Barbro Sundback

Talman! Här i debatten har flera uttryckt sin åsikt om att man inte skulle ha
något tak för skattepliktig inkomst för de studerande. Om man ser tillbaka på
den diskussion vi just hade om sjukdomskostnadsavdraget så gör vi begränsningar i det för att framför allt uppnå budget i balans. Ett av problemen med
det avdraget är att det inte har något tak. Vi kan alltså inte riktigt uppskatta
hur stort det blir.
Jag skulle också vilja höja ett varningens finger för den här, lite lättvindiga
diskussionen, genom att säga att de studerande kunde förtjäna, jag vet inte
hur man har tänkt det, men jag uppfattade det som obegränsat både förvärvsinkomster och kapitalinkomster, men ändå vara berättigad till studieförmåner. Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Det är inte så att alla studerande har samma ekonomiska situation. Det finns barn som är rätt så förmögna redan i sig själva, de kommer från förmögna hem, de flesta kommer
väl från medelklassfamiljer och sedan finns det en grupp som säkert har det
ganska ekonomiskt tight, men det här systemet möjliggör då för de flesta, för
att inte säga alla, som vill studera, att klara av studier med hjälp av samhällets stöd. Sedan kan man plussa på med egna inkomster på sommaren.
Det är också fel signal man skickar till ungdomar att de inte skulle betala
skatt. Det är faktiskt en skyldighet, som jag ser det, som man har. När man
tjänar pengar så är man med och betalar skatt för att upprätthålla bl.a. studiestödssystemet. Förslaget är, om jag får säga, kanske lite så att man gör sig
till för de studerande.
Jag har många gånger under årens lopp hört vad politiker har lovat väldigt
unga människor när man har haft debatter före valen. Det har varit allt från
att studiestöden skulle räknas i svenska kronor till att de ska vara indexjusterade i all evighet, man ska lyfta bort lånen osv. Det är helt fel att göra ungdomarna till någon slags priviligierad grupp, som ska ha särskilda ekonomiska
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förmåner. De är ju unga och friska de allra flesta. Vi ska lära dem att jobba,
javisst, men till det hör att betala skatt och ta ett ansvar för hela samhället.
Sedan har jag svårt att se vad det ur samhällets förmåner skulle vara att
inte betala skatt på tydligen hur stora inkomster som helst, förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Det är att beröva kommuner och samhället från sådana skatteinkomster som många andra får betala. Det är sant att både studietiden och pensionstiden är en tid i livet där man har det ganska bra om man
klarar sig på pension och studiestöd. Det är fantastiskt om vi kan ha ett sådant samhälle, men det är nästan att undergräva systemet att komma med
sådana här lättvindiga förslag.
För min del och jag tror att jag kan tala för hela gruppen, det här löftet avger inte socialdemokraterna in blanco, inte med tanke på den offentliga sektorns krav på åtstramningar och balans i ekonomin. Tack fru talman!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande när jag lade fram förslaget till
den ändring som det nu gäller, kräver det betydligt mera analys innan
man kan plocka bort, om man ska göra det. Analyser över vad som händer om man plockar bort inkomstgränsen. Man måste se studiestödssystemet som en helhet och gör man vissa förändringar i det så kan det
hända att man måste göra förändringar när det gäller de här gränserna.
När det gäller skattebetalning är det helt självklart, jag har inte hört någon här i salen som har ifrågasatt det, självklart ska det betalas skatt på
både lönen du förtjänar och det stöd du får. Ser man till det här så är
man med och betalar mer skatt om man förtjänar lite mer, som förslaget
ligger nu.
Ledamot Sundback har helt och hållet rätt i att före man kan gå in och
göra den här typen av stora förändringar måste man ha analysen väldigt
klar. Det var jag också väldigt tydlig med i mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ungdomar ska inte privilegieras säger ledamot Sundback
och ungdomar också ska vara med och betala skatt. Jag tror att ledamot
Sundback kanske borde läsa på lite om lagstiftningen och det lagförslag
vi har framför oss. Man betalar de facto skatt även på studiestöd och
studiepenningen. Man betalar också skatt på den inkomst man tjänar
precis som alla andra gör. Ur Ålands framtids sätt att se det ska det löna
sig att arbeta. Därför ska man privilegieras om man arbetar och då tycker vi att det är ett konstigt sätt att man ska frias från skatt, nej självklart
inte och det gör man inte heller. Jag förstår inte varför ledamot Sundback målar upp en problematik som inte existerar, det är precis lika för
alla.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Jonsson har säkert rätt att jag behöver läsa på
mer, men som jag förstod förslaget skulle man fortsättningsvis få uppbära stöden oberoende hur mycket man tjänar. Ett av Ålands framtids
paradnummer har varit att man inte ska vara bidragsberoende. Att man
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ska vara bidragsberoende oberoende hur mycket man tjänar låter ännu
konstigare. Vi bör nog diskutera det här grundligt. Man kan inte både
äta kakan och ha den kvar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ålands framtid har alltid jobbat för ett jämlikt samhälle och
där premieras också de studier som tjänar lite mer än andra. Det är det
vi från samhällets sida ska vara med och stötta, att ungdomarna ska studera, lära sig mera, det vinner vi alla, samhällsekonomiskt på. Att vara
bidragsberoende handlar det inte alls om utan det handlar om att de
som har lägre inkomster eller inte några alls, deras studier är också viktiga, men också studier som bedrivs av dem som har kapacitet att arbeta
vid sidan om sina studier.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo, visst kan man resonera så, men tanken med stöden är ju
att man inte har inkomster utan man ska kunna syssla med heltidsstudier för att de ska vara effektiva och att det ska vara lika för alla, därför
får man stödet. Om det ska vara helt oberoende av hur mycket man tjänar så blir det inte mera jämlikt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Ny polislag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
Talmannens förslag är att detta ärende ska remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Under förra mandatperioden anförde finansutskottet ett flertal
gånger och vid flertal tillfällen att det fanns behov att stärka polisernas verksamhet. Man påtalade att det fanns behov om en ny lag och tillämpningsanvisningar till den, en modernare och framför allt tydligare organisation och
om ett nytt hus, ett modernare hus, en modernare lokalitet för polisverksamheten.
Allt det här som framfördes från finansutskottet då har vi nu satt i rullning.
Vi har en plan för det nya tilltänkta huset, en utbyggnad av nuvarande polishus norröver som ännu i år är föremål för stadsplanenämnden, får vi hoppas. Det krävs en stadsplaneändring på den tomten.
Lagen debatterar vi idag i lagtinget. Till den ska det skrivas tillämpningsanvisningar och den medger en alltmer modernare och tydligare organisation
och struktur inom polismyndigheten. Sedan har vi också lite till utöver det
här och den debatten får vi ta i den debatt som kommer här inom kort vad
beträffar budgeten för 2013.
Polislagen som vi kanske nämner den generellt, är egentligen två olika delar av polismyndighetens regleringar och ramar. Det ena är polislagen, alltså
den som egentligen har sin härstamning från den delen som vi har behörighet
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på, egentligen genom överenskommelseförordning delegerad. Vi har den på
det sättet här på Åland och vi har lagen om polismyndighetens verksamhet
som är vår egen behörighet. De här två lagarna har vi då i en och samma lag,
men vi skulle önska att man så snabbt som möjligt tar sig an och gör det möjligt att den delen som hanterar polismyndighetens verksamhet kan i kraftträda så snabbt som möjligt för det har med strukturen och organisationen,
med den nya ledningen inom polismyndigheten att göra, medan polislagen
som har sin härstamning egentligen från det var finsk behörighet, kan vänta
till också den blir ikraftträdande i Finland, alltså 1.1.2014.
Den nu gällande polislagen trädde i kraft 2000. Det finns förstås behov av
förändringar och det träder en ny polislag i kraft i riket 2014 och de delar som
alltså är finsk behörighet behöver vi se till att vi också har en egen lag om det
på Åland. Utövningen av det sker genom en överenskommelseförordning.
Skulle vi inte ha den egna lagen skulle man använda sig av den finska lagen.
Skulle vi inte ha en överenskommelseförordning skulle vi ha en finsk polismyndighet som kanske också skulle ha ett eget hus, egna bilar, egna uniformer, egen lag som de skulle följa, eget språk antagligen också till största delen. Det är viktigt att vi tänker på det varje gång när vi har med finsk behörighet att göra.
Det vi själva har behörighet att bestämma om är ordning och säkerhet. Det
är åländsk behörighet. Det är väldigt noga att poängtera att Åland som autonomi har den behörigheten för det är ingen annan autonomi som har det. Det
är alltid så att den egna nationen ser till att man har det. Det är en väldigt viktig del av polisens verksamhet.
Nå, genom en överenskommelseförordning, vilket man avser att fortsätta
med, så har man de här för att få en enhetlig och praktisk verksamhet för den
åländska polisen, sedan påförs man också förundersökningen och tvångsmedel genom överenskommelseförordningen. Det är de två delarna som bl.a.
ändrar i riket.
Avsikten med hela lagreformen är att uppdatera och komplettera polislagens bestämmelser så att de ska bli entydiga. Målsättningarna är att understryka de grundläggande mänskliga rättigheterna och för att man på ett heltäckande och tydligt sätt reglerar myndighetsbefogenheterna med beaktande
av kraven på en effektiv brottsbekämpning samt att precisera lagstiftningen i
sakligt och språkligt hänseende.
En gemensam målsättning, en förändring av polislagen och tvångsmedelslagen har varit att så långt som möjligt förenhetliga och samordna regleringen av hemliga tvångsmedel respektive polisens metoder för inhämtande av
information som det föreskrivs i polislagen. Vidare har revideringen av polislagstiftningen särskilt inriktats på att avlägsna de tillämpnings- och tolkningsproblem som den högsta lagligheten, övervakarna, påtalade i nu gällande lagstiftning.
En ny åländsk polislag är samlat de viktigaste bestämmelserna om polisens
uppgifter. De allmänna principerna som polisen ska iaktta i sin verksamhet,
målen med verksamheten, polisens befogenheter och medborgarnas skyldigheter mot polisen. Det här är egentligen ramarna för den nya polislagen och
för den som har med myndighetsutövningen att göra.
Vi har sedan ändringen av organisationen för Ålands polismyndighet. Vi
föreslår en styrelse med begränsat ansvar. Polismyndigheten leds av polismästaren, men han eller hon kommer vid sin sida att ha en styrelse med be106

gränsat ansvar. Polismästaren kommer fortsättningsvis att utnämnas av
landskapsregeringen. Polisstyrelsen kommer att ha som huvuduppgift att
uppgöra budgetförslag och verksamhetsmål, att fatta beslut om myndighetens egen organisation och verksamhetsplanering och att framför allt driva
verksamheten. Den ska inte blanda sig i den polisoperativa verksamheten
utan det är en ledande nivå.
Genom det här förslaget som vi nu avlämnar till lagtinget delegeras regleringen av myndighetens interna organisation till myndigheten själv, dvs. att
den här myndigheten och dess styrelse har möjlighet att anta och förändra
också reglementet som idag är på landskapsregeringens bord. Det är för att
det ska vara mer flexibelt och anpassningsbart till olika behov och förutsättningar. Det är egentligen det som är själva innehållet och anledningen till de
förändringar som vi föreslår inför lagtinget.
Som sagt var, vi hoppas att utskottet ser den här möjligheten att man separerar ikraftträdandet av de här lagarna så att den ena kan komma i kraft så
snabbt som möjligt för att man också ska ha ett lagstöd för de organisationsförändringar som man nu planerar och som man arbetar med inom organisationen medan den som har med maktmedel, tvångsmedel och förundersökning att göra, som är finsk behörighet, kan träda i kraft när den också gör
det i riket, dvs. 1.1.2014. Jag hoppas att om det blir mera direkta frågeställningar, ni har säkert alla läst lagen så på det sättet kommer jag inte att gå
igenom lagens paragrafer var för sig, men jag svarar på frågor i den mån det
finns sådana. Jag finns förstås tillgänglig för utskottet för vidare genomgång
av lagen. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det är knappast någon hemlighet att jag inte omfattar den
här lagstiftningstekniken. Jag har varit den som tycker att det skulle ha
varit en blankettlagstiftning för att ha en uppdaterad lagstiftning på det
här området. Vis av erfarenheten eftersom jag själv var polis tidigare,
när rikslagstiftningen trädde i kraft 2000 så tog det ända till december
2005 innan vi fick den klar här i Ålands lagstiftning. Då var det många
centrala paragrafer om okonventionella spaningsmetoder osv. Det här
var ett problem för de åländska medborgarna och för polisen, vilka lagar
gällde, man hänvisade till att den delen Finland har lagstiftningsbehörighet så gäller det omedelbart det träder i kraft i riket också här på
Åland. Då var förslaget bara en revidering av rikslagstiftningen, nu
kommer det en ny polislag, nu har man haft möjligheten att byta fot. Det
sade man att det gör vi nästa gång, men det har man inte gjort i alla fall.
Kommer man att försäkra sig om att det här fungerar?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den här landskapsregeringen har valt väg och vi tror också att
det finns andra partier från oppositionens sida som föredrar att man har
en åländsk variant av den här lagen. Det förstås för att det är mer förenhetligat, mer lättillgängligt. Det stämmer naturligtvis, det blir ett stort
ansvar på myndigheten, men också på den personen som jobbar inom
rättsenhetsservicen här på landskapsregeringens förvaltning, att hålla
sig uppdaterad med de förändringar som är på gång. Det gäller också
vår riksdagsledamot och för andra som rör sig i de korridorerna, att all-

107

tid vara uppmärksam på det här området. Vi har också inom sociala
verksamheter samma förfaringssätt. Det gäller att alltid leva i nutiden.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det var det jag ville ha en försäkran om. Det är alltid
bättre att man försöker hålla lagstiftningen betydligt bättre uppdaterad.
Det är man nu, man är i god tid inför att lagstiftningen ska träda i kraft i
riket. Det finns inte bara inom andra partier, jag kan konstatera att det
även i mitt parti finns delade åsikter. Jag skulle ha haft betydligt högre
svansföring i den här frågan, men ensam är inte stark här i lagtinget.
Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! I presentationen sade minister Lindholm i ett tidigt skede
att utan överenskommelseförordning för polisförvaltningen för Åland
skulle Finland kunna ha en egen polis på Åland, med egen uniformering,
med egen utrustning och med t.ex. finska som ämbetsspråk. Jag har
problem med det sista. Jag läser högt ur självstyrelselagen 36 § ”Landskapet är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och
kommunalförvaltningen är svenska”. Jag ser inga möjligheter att Finland skulle kunna inrätta en statlig polis på Åland och där skulle självstyrelselagen inte gälla. Nu är det någonting som inte stämmer.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag ser åtminstone ur den synvinkeln att vi skulle ha mycket,
mycket svårare än vad vi har idag att föra den diskussionen om ämbetsspråket. Vi har svårt ändå idag fastän vi har överenskommelseförordningen att få Finland att fungera på svenska gentemot Åland. Där har vi
en stark skrivning ifrån självstyrelselagens sida, men har vi inte överenskommelseförordningen är den betydligt svagare, för då är det en
verksamhet som fungerar på Åland som är finsk behörighet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Det var inte riktigt det som frågan gällde, utan min oro
gällde allmän laglydnad. Att tänka sig att staten Finland skulle inrätta
ett polisväsende på Åland vars huvudsakliga uppgift är att förebygga och
beivra brott, dvs. att man inte ska bryta mot lagen och så skulle den egna
polisens verksamhet vara ett lagbrott. Det är någonting som inte stämmer.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Fru talman! Nu är det tur att vi har överenskommelseförordningen så är
vi av med det bekymret. Jag anser inte att vi ska ändra på det och jag
hoppas att inte heller någon annan gör det. Jag vill förtydliga det genom
den här beskrivningen att vi har väldigt lite att säga till om vad beträffar
de här två rättsområdena eftersom det är finsk behörighet, medan det
på ordning och säkerhet är vår egen behörighet. Det är väldigt bra att vi
har det, det ligger oftast under nationernas behörighet. Att vi har det
inom vår autonomi ska vi vara väldigt stolta över och vi ska värna om
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det. Jag ville beskriva det så att om vi inte skulle ha en överenskommelseförordning skulle det se ut på ett annat sätt än vad det gör idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Det här var ett ganska omfattande paket och ministern
gled väldigt elegant runt frågan om polisnärvaron i skärgården. Betyder
det här när det andra momentet i lagen upphävs att skärgården blir ett
laglöst land eller är närvaron av poliser i skärgården tryggad i alla fall?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tror att vi delar uppfattningen att så inte har varit fallet nu
heller, att man har haft en så särskild stark bevakning eller närvaro i
skärgården. Det finns all orsak att arbeta med den frågan och det har vi
också varit väldigt noga med i den kommande budgeten för nästa år. Vi
har dock inte kunnat se möjligheten att köpa en egen polisbåt till polisen, utan istället får man dela den som vi köper in till trafikavdelningen
för att man ska kunna ha sin närvaro i skärgården mycket mer frekvent
än vad vi har idag. Idag vet vi hur det fungerar, när polisen kommer ut
till skärgårdskommunerna går djungeltelegrafen och alla vet om det. Vi
ska förstärka närvaron i skärgården på alla sätt och vis. Jag tror inte att
skrivningen i lagen, som ledamoten Sundblom syftar på, har med den
saken att göra.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag tackar för det och konstaterar att ministern lovar att polisnärvaron i skärgården ska fortsätta i en tillräckligt stor omfattning
och förbättras rent av.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ministern kan försäkra även ledamot Sundblom om att hon arbetar för att stärka polisens närvaro ute i samhället och att ha ett mer
förebyggande arbete även i skärgården. Det har ingen betydelse var på
Åland man bor så ska man känna sig trygg och veta att man har en poliskår som faktiskt också kommer när det behövs. Det har fungerat, men
det ska också bli bättre hoppas jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Jag får börja med att tacka kansliministern för en väl genomförd
presentation och gratulera till att ha fått den här framställningen fram till lagtinget. Det är inte lätt att slåss om lagstiftningsresurserna. För oss som satt
med i lagutskottet även under förra perioden, kan vi konstatera att vi ånyo
har fått tillbaka i stort sett samma förslag som då, bara det att nu känns det
som om det är mer genomarbetat. Vi kan dra en direkt parallell till den lagstiftning om oberoende landskapsrevision som lag- och kulturutskottet sitter
med som bäst, även där precis som nya polislagen och åtföljande lagar.
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Nu har två regeringar fått fundera och dryfta de här frågorna så nog skulle
det vara tusan om vi inte tillsammans skulle kunna föra de här frågorna i
hamn, både vad gäller landskapsrevisionen och polismyndigheten och befogenheterna. Det är som kansliministern redan uttryckte, unikt med att hela
autonomin sitter på polisiära befogenheter i princip fullt ut. Det replikskifte
som vi fick till livs här för en stund sedan med ledamot Gunnar Jansson och
kansliminister Gun-Mari Lindholm visar att det fortfarande finns lite begreppsförvirring för var gränserna går för det autonoma Ålands befogenheter
på det här området, eller behörighet. Det är kanske något som lag- och kulturutskottet kan fördjupa sig i. Jag förväntar mig nog att vi ska ha ett omfattande hörande trots allt i utskottet där jag själv kommer att ta del.
Det är trots allt ett oerhört centralt lagstiftningspaket som vi har på bordet.
Utmaningarna som väntar oavsett val av lagstiftningsteknik är ett rättsområde i ständig rörelse och vi kunde notera att i framställningen aviseras redan
via det finska ministeriet en ny framställning i samma ärende. Det visar att
det är ett område som alltid rör på sig. Här kan vi tangera ledamot Åke
Mattssons farhågor om vad det här kommer att innebära för det polisiära arbetet. Blir det luckor i lagstiftningsarbetet blir det problem på nytt för vår poliskår.
Det besök som det förra lagutskottet gjorde hos polisen år 2010 var väl en
ögonöppnare för oss alla som parlamentariker. Vi hade inte då före besöket
kunnat förstå den frustration, den ilska, den rädsla, den argsinthet i vissa fall
som då präglade poliskårens syn på det politiska arbetet, dvs. att vi till den
dagen inte hade förmått leverera tillbaka till poliserna operativa instrument,
som ser till att man kan upprätthålla sitt uppdrag i enlighet med lag och ordning och inte minst det som står i framställningen vad gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna etc., därför tror jag att polisen säkert kommer
att välkomna lagpaketet.
Vad som är intressant är förstås att vi nu får en lag som i mycket hög grad
bygger på rikslagstiftning. Vi har 19 § i självstyrelselagen som ger oss rätt att
blanda Finlands och Ålands lagstiftningar. Det ska bli intressant att se om ÅD
eller i värsta fall HD kommer att ha synpunkter på var gränsen egentligen går
att i våra egna lagar ta in finsk lagstiftning. Finns det en nedre gräns när vår
egen behörighet börjar bli sekundär. Det tangeras lite i ett replikskifte som
redan nämndes.
Själv intresserar jag mig av naturliga skäl en hel del för den kommande polisstyrelsen och välkomnar naturligtvis igen att vi nu skulle få en ny, mer operativ funktion mellan landskapsregeringen och poliskåren. Här hoppas jag
och tror att vi får det kontaktforum som kanske behövs just för att det inte
ska uppstå den lucka som ledamot Åke Mattsson uttryckte farhågor om här
tidigare. Det är oerhört viktigt att polisstyrelsen för fram till landskapsregeringen när det uppstår situationer där vår egen poliskår börjar sväva i osäkerhet.
När det gäller polisstyrelsen kan jag meddela att jag redan i inledningsskedet av framställningen har haft vissa synpunkter på landshövdingens frånvaro av aktör i det åländska polisväsendet. Jag förstår att vi på ett principiellt
plan väljer att lämna landshövdingen som en aktör i det åländska polissystemet. Vi vet att landshövdingen redan är med och tillsätter indirekt polismästaren, den som leder vår polismyndighet. Vi vet att det är landshövdingen
som har den högsta tillsynen över den del av polisverksamheten som sker en110

ligt finsk lagstiftning och förvaltning. Min fråga till kansliministern, som kan
besvaras nu eller kan komma i ett senare skede i utskottsarbetet, är om man
på något sätt kunde involvera landshövdingen i det löpande arbetet inom polisen just för att undvika den typen av luckor eller missförstånd som också
kan uppstå när vi har två skilda polisenheter som opererar tillsammans? Det
är mycket möjligt att man kunde lösa det här mycket smidigt t.ex. genom att i
det kommande reglementet, som ska antas av den nya polisstyrelsen, ger
landshövdingen en möjlighet att närvara vid polisstyrelsens sammanträden.
Vi skulle vinna på det och även vinna på juridisk sakkunskap i det fortlöpande arbetet.
Ett stort tack till landskapsregeringen, centergruppen välkomnar framställningen och ser fram emot behandlingen i utskottet. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Om man känner till vilken lagstiftning som är i kraft eller
inte är inget problem för polisen. Det här gäller bevisprovokation, telefonavlyssning, spårning av person via telefonen, kameraövervakning,
täckinformation, informatörshantering, kontrollerande av leveranser,
gripande av personer, hantering av skjutvapen, visitering, man ger order
och uppmaningar ganska långt gående. Som polis var det ganska intressant. Nu kan jag på grund av tystnadsplikt inte gå in på vilka vi använde
oss av. Vi kunde via domstol använda en hel del av det här. Ålänningarna tittade och undrade vad det här ska betyda, har polisen rätt, det står
ingenting i den blå boken. Det strider mot grundlagen, det är en rättsvillfarelse att man inte har klart för sig vad som gäller. Därför vill jag
driva den här frågan ganska stort, det är inte för polisens sak som jag för
talan för här utan det är för de åländska medborgarna. De måste veta
vilket regelverk som gäller här på Åland.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack fru talman! Jo, ltl Åke Mattsson har helt rätt, så är fallet. Jag ser
det som en helhet, nog är det vårt ansvar, vi måste ta ett helhetsgrepp
och då är det inte bra om någon part inte har fullständig information om
vad som gäller. Med det system som landskapsregeringen nu har valt
ska vi ändra polislagen. Sedan finns det den här grå zonen när och om
rikslagstiftningen träder i kraft oavsett vad som står i vår egen lag. Det
här ska också bli intressant med tanke på lagstiftningskontrollen. Vi har
faktiskt en grå zon när det gäller lagstiftningssidan här.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Som sagt var det är inte så att jag är emot lagen på något vis i det här skedet heller, jag har tagit den här lagstiftningsformen,
men det är viktigt att man lyfter frågan i den här salen, att man är medveten om att det kan få konsekvenser. Det här med landshövdingen var
ett bra initiativ att man tänker på den biten också. Det kan vara en poäng att han har närvarorätt i det här sammanhanget i och med att han
har en så central del i det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den här diskussionen har vi haft i landskapsregeringen vad beträffar att bemyndiga eller samråda i fler ärenden avseende polisverksamheten på Åland än vad det redan är med landshövdingen. En enhetlig linje som vi har hållit är att vi har försökt ha statsmakten så lite involverad i den åländska polismyndighetens verksamhet förutom det som
lagen redan reglerar, dvs. i utnämnandet av polismästare där man ska
samråda. Man ska också samråda med landshövdingen vad beträffar
uniformeringen. Det kan också ha med tjänstetecknen, som på något
sätt kännetecknar vilken hierarkisk ordning man har på tjänstemännen.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Jo, jag förstår landskapsregeringens principiella inställning,
men jag tror nog med tanke på vår småskalighet och våra bristande resurser gäller det att från åländsk sida alltid se pragmatiskt på saker och
ting. Genom självstyrelselagen vet vi alla att vi inte behöver hysa oro att
landshövdingen i framtiden kommer att sakna åländsk koppling helt och
hållet. Med tanke på de krav som ställs för ämbetet ifråga kan vi lita på
att den personen kommer att ha en god utbildning och god erfarenhet av
samhällsfrågor. På det viset är det synd om vi inte tar tillvara den resurs
som vi kunde få via landshövdingeämbetet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag är lite förvånad att det just är ltl Harry Jansson som vill ha
ett större engagemang från statsmaktens sida i den åländska myndighetens arbete. Vi har valt den här vägen. Vi ser också att det finns redan
idag en etablerad struktur för den här typen av ärenden. Det är samrådsdelegationen för polisärenden, som relativt frekvent samlas för att
dryfta de ärenden som kan hänföras till fördelningsområdena, men
också de framtida frågorna.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Kansliminister Gun-Mari Lindholm, jag tycker inte att ministern behöver vara förvånad. Man bör se praktiskt på de här frågorna
och samrådsdelegationen i all ära, men det är stor skillnad på den typen
av mötesfora och att vara med vid behov, märk väl man kan varken eller
vill varken sätta det som tvång med närvaro i polisstyrelsens sammanträden, men däremot ha möjlighet vid behov. Det räcker mycket väl med
att det bara skulle ha stått ”Landshövdingen kan, med tanke på dennes
centrala roll i det åländska polissystemet, närvara vid behov vid polisstyrelsens möten”. Vi får se vad utskottsbehandlingen ger vid handen i
den frågan.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag ska på den liberala lagtingsgruppens vägnar bedöma detta
lagförslag utifrån dess förtjänster och beröra eventuella brister med förslag
till synande i utskott. Jag indelar mitt anförande, som dessvärre inte ryms
inom sju minuter, i en allmän del och en särskild del. Den allmänna delen innehåller fem avsnitt.
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Jag börjar med polisrätten som rättsområde och lagstiftningsbehörigheterna. För att mjuka upp det hela kan man säga att detta välkomna lagförslag
ganska väl också beskriver polisrättens utveckling från en kommunal ordningsmannafunktion till värnare av mänskliga rättigheter i denna cybermiljö
vari vi lever. Det är remarkabel utveckling på kortare tid än 100 år, värderade
kolleger. Naturligtvis är det här en följd av samhällsutvecklingen, ingenting
lever i ett vakuum, allra minst polisen, den deltar i daglig verksamhet på den
mest människonära nivån. Människors ökade rörlighet och av alla de skäl
som vi känner har naturligtvis också ställt helt nya krav på polisens mobilitet,
operativitet och taktik. Sedan har vi den elektroniska utveckling, vi har internationaliseringen, globaliseringen, Schengen-fördrag m.m.
Vi har alltså en utveckling efter den nuvarande polislagens tillkomst år
2000, samma år som grundlagen, där de mänskliga rättigheterna nu betonas
på ett tidigare icke skådat sätt. Det är naturligtvis bra, det är en utmanande
uppgift för polisen som det framgår i framställningen. Sedan kräver det här
insatser i utbildning, fortbildning etc. etc., men jag tror att polisen som sådan
välkomnar denna människonära syn. Det handlar inte om att ta fast den och
den och inta till häkte och befordra vederbörande till åtal som det hette förr i
världen eller ännu bättre, ni kommer säkert ihåg den berömda länsmannen i
Delsbo, visserligen för mer än 100 år sedan, men han delade in hela befolkningen i två grupper, de häktade och de ännu inte häktade. De har alltså en
ny miljö vari vi lever.
Jag är glad över denna framställning, minister Lindholm, det är gott och
väl. Men ännu inom detta område, polisrätten och lagstiftningsbehörigheten.
Jag har två invändningar. På sidan nio är det riktigt framfört polisrättens utveckling som en egen disciplin och hänvisas till bl.a. Poliisin toimivallan
määrä. Det här kan ändå inte betyda att regeringen vill att utskottet ska fördjupa sig i den här typen av text. Det finns god polisrättslig text också på
svenska språket. Klaus Helminen, vår vän i Ålandsdelegationen, är en, men
det finns flera. Med det här vill jag säga att Kari Sinisalo, som studerade ungefär samtidigt som jag, var nog den som öppnade för en polisrättslig juridisk
utveckling i Finland. De tankar som däri framgår är viktiga, de är det definitivt. På det hela taget, det som här återges och den utveckling som anförs är
korrekt.
Den andra delen gäller behörigheten. Där är regeringen onödigt defensiv,
på sidan tio, i replikskifte här, det var väl kollegan Harry Jansson som redan
påpekade att vi kan vara mer offensiva än det som står i första hela stycket
som börjar med ”trots”.
Första självstyrelselagen, för 92 år sedan, hade ju sin goda residualprincip
där polisväsendet inte förbehölls riksdagen, alltså var det en landskaplig angelägenhet. I enumerationen i följande lag 1952 anges uttryckligen ordning
och säkerhet och beivrande av brott som ett rättsområde förbehållet landstinget och i nuvarande självstyrelselag förhåller det sig på samma sätt. Det
här är en hävdvunnen ordning som vi naturligtvis ska slå vakt om. Därför ber
jag utskottet titta lite närmare på stycket som utgör en mening på sidan tio
som slutar med: ”varför antagandet av en ny polislag enligt detta lagförslag
är möjlig enligt självstyrelselagen”. Så är det inte.
Självstyrelselagen ställer inte några problem här, utan problemen kan
komma den vägen som kollegan Harry Jansson nämnde, dvs. hur långt räcker självstyrelselagen 19 3, dvs. som kollegan nämnde, hur lågt kan man gå för
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att vinna överskådlighet och enhetlighet. Det är en praktisk fråga som inte direkt har att göra med behörighetsfördelningen. Den kommer säkert utskottet
att reda ut.
Det är alltid svårt med delade rättsområden som detta. Här vill jag göra
den lilla utvikningen att när vi berättar om självstyrelsens räckvidd och
gränsdragningen till den delade makten, som vi har i förhållande till riksdagen, så är åtminstone min erfarenhet den att det kanske mest sensationella i
lagtingets behörighet upplever åhörarna när vi kommer till polislagstiftningen, att är det möjligt. Det är ganska ovanligt, de facto, att det förhåller sig på
det sättet. Det finns undantag, men då är det federationer vi talar om, t.ex.
Förbundsrepubliken Tyskland har ingen federal polis, medan igen federationen i USA minsann har en Rambo-lik federal polis. Vi ska vara stolta över
behörigheten, vi ska inte ifrågasätta den utan vi ska bygga ut den.
Nu kommer jag till avdelning två, lagstiftningstekniken. Den är definitivt
problematisk och kanske när regeringen i framställningen också under nästan var eviga paragraf i polislagen anvisar läsaren att gå till regeringens proposition nr 224 A 2010 och förvaltningsutskottets betänkande i riksdagen eller grundlagsutskottets yttrande osv. så är det en problematisk teknik även
om syftet är vällovligt, att ha en fulltextlag. Jag ser inte problemet riktigt på
samma sätt som kollegan Åke Mattsson att fulltexten i sig är problematisk,
utan uppföljningen. Detta illustreras alldeles särskilt i sammanhanget som vi
redan hörde.
Innan rikslagen träder i kraft 1.1.2014 så kommer den underliggande lagen
att undergå ändring. Sedan har vi motsvarande att vänta också under nästa år
här i lagtinget innan detta paket kan träda i kraft hos oss. Jag ser egentligen
inte några andra möjligheter att reda sig ur den här situationen om man fortsätter på den föreslagna linjen. Trots kollegan Katrin Sjögrens livliga inhopp
tror jag att den liberala lagtingsgruppen kan omfatta den här fulltexttekniken.
Kollegan Sjögren hann ju stöda ltl Åke Mattsson i en formfri uppgörelse. I utskottet tror jag att det finns utrymme att titta lite närmare på det där. När jag
ser det på det sättet, och jag har funderat mycket på det i tidigare sammanhang, att polisstyrelsen som den nu kommer att bli, skall ordna det så att den
får en uppföljning minst var sjätte månad om lagstiftningsreformer inom
detta rättsområde i riket, gärna börjande på kommittébetänkandenivå. Naturligtvis allra senast ska klockarna blinka röda när det kommer proposition i
ämnet.
En sådan här kontrollstation kunde polisstyrelsen utan vidare vara och
därmed tror jag också att vi här i lagtinget kan ha lite bättre framförhållning
för de ändringar, som behöver göras och jag ansluter mig till tidigare talare.
Vi har att göra med blandat rättsområde där en myndighet tillämpar regelverk i ett mycket vidsträckt område, som i allra flesta fall berör oss alla i en
eller annan situation mer eller mindre dagligen. Polisen är vår vän, polisen
ska hjälpa och skydda. Därför är det inte riktigt tänkbart ens att i en sådan
förvaltning ha luckor i det regelverk som gäller just därför att vi rör vid så
nära mänskliga rättigheter som jag nyss nämnde. Det om tekniken. Så här
långt är jag för den teknik som föreslås i lagframställningen, medveten om
dubierna, men som sagt vakthållningen kunde här lösa en del av problemen.
Nu går jag till de mer detaljerade sakerna som ministern hoppade över,
och som man kanske kan göra. Första kapitlet i polislagen är åtminstone för
mig, som är intresserad av mänskliga rättigheter, så pass tung att jag har ett
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behov av att säga vad jag tycker. För det första 1 § Polisens uppgifter, 2 § Respekt för de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Man avser troligen de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna men det är semantik. 3 § Grundpelaren i ett demokratiskt samhälle,
iakttagande av proportionalitetsprincipen. Ingen åtgärd varken från polisen
eller från någon annan får stå över den, det är syftet med den. Väldigt viktig
och naturligtvis bra på allt sätt. Principen om minsta olägenhet låter kanske
enkelt, men polismannen som i ett tumult på Nygatan har det här i ryggmärgen i den tillspetsade situation som naturligtvis någon gång uppkommer,
kommer att göra ett bra jobb. Sedan övriga principer, här kanske ändamålsbundenheten osv. Oerhört viktiga principer och nödvändigt att de är på
lagnivå och ytterst välkomna.
Fru talman! Nu går jag vidare till resurser, utbildning och fortbildning. Jag
gillar polismyndighetens deklaration, åtminstone till oss i liberala lagtingsgruppen, jag kände igen mig för 40 år sedan när jag sysslade med samma saker. Det är inte polisen som har åsikter om sina egna resurser, det är politikerna som bestämmer nivån på resurserna. Sedan producerar polisen enligt
de resurser som polisen har. Polisen kan inte låta sin egen produktion påverka vad de tycker om sina egna resurser. Jag säger det här därför att det föreslås en liten teknisk justering på den här punkten. Vi vet att vi har poliser i
vårt samhälle dygnet runt, på min tid räckte det med fyra vakter, men nu
kanske det behövs sex, beroende på ändrade arbetstidsförhållanden, ledigheter, frånvaro, utbildning, fortbildning och annat. Det betyder att även om
vakterna i sig kan vara begränsade i dygnets timmar så finns det resurser. Ni
som följde med dramat i Göteborg såg vad som kunde åstadkommas när det
behövdes. Det är samma här.
I nuvarande polislagen har vi en föreskrift om att använda de resurser som
behövs i en given situation. Nu förs den in i myndighetslagen i 5 b §, det är
gott och väl, och det här har också alla poliser i ryggmärgen, när en tillräckligt
påkallande händelse inträffar då är du på jobb, du kan vara på semester, det
kan vara natt eller dag eller det kan vara vad du vill, men då är hela styrkan
tillgänglig och då kan man tala om resurser. Jag ser naturligtvis tydligt skillnaden mellan resursen i vakten, resursen i kansliet, men jag ser också att det
vid behov finns och det är gott att veta. I det sammanhanget brukar man
också säga att när det gäller att använda sig av resurser är det naturligtvis bra
att använda så lite som möjligt för att administrera sig själv och så mycket
som möjligt för att producera service. Ett sådant tänk genomsyrar säkert vår
poliskår, det är min bild av den i alla fall.
Ett sådant här stort lagpaket ska igenom, det finns stort kunnande på
många håll om dess innehåll och betydelse i praktiken. Här anser jag att det
är befogat att tillämpa den metod man brukar göra i sådana här sammanhang, dvs. man ger utbildning för att få fortbildning. Det kan hända att man
inte kan få alla 65 på skolbänken med en gång, det bara inte går, utan istället
har man en riktad utbildning till personer som i sig i organisationen står för
fortbildningen. Det här brukar lyckas hyggligt så jag ser inte några problem i
det här sammanhanget.
Fru talman! Nu går jag till avdelning nr 5 och det handlar om polisstyrelsen. Den liberala lagtingsgruppen välkomnar förslaget, vi har erfarenhet av
det här sättet att tänka från förra perioden. Låt mig bara konstatera att polisstyrelsen blir så dålig som dess medlemmar gör den. Styrelsen i sig är en by115

råkratisk konstruktion, ett abstrakt fenomen och det är medlemmarna däri
som skapar dess innehåll.
Jag har egentligen tre bekymmer och här är bekymren lite större än tidigare. Genomgående i framställningen talar man om en polisstyrelse med begränsat ansvar. Vi brukar inte i vår jurisdiktion tala om begränsat ansvar. Antingen har man ansvar eller så har man inte ansvar. Man talar om begränsade
befogenheter, men det är en annan sak än ansvar. Den som utövar offentlig
makt inom ramen för befogenheterna har ansvar fullt ut för vad man gör eller
underlåter att göra. Om det är ett fel sätt att tänka eller en felskrivning vet jag
inte, men redan på första sidan och genomgående när man resonerar här så
talar man om polisstyrelsens begränsade ansvar.
Det utmärkande för den offentliga maktutövningen på Åland är att man
har ett personligt ansvar i motsats till exempel vad som gäller i Sverige där
man inte har något individuellt ansvar. Befogenheterna måste definieras i lag,
grundlagen 80 §, självstyrelselagen 21 §, allt det är reglerat.
Jag tror nog att man här ska tala om befogenheter och det gör man på
några andra ställen när det gäller detaljmotiveringen och paragrafer. Jag ber
att utskottet tittar på det här, vad har hänt och varför talar man om begränsat
ansvar, när man antagligen menar något helt annat. I 1 c § på sidan 89 läser
jag att styrelsens ansvar och uppgifter inskränker sig till att vara ett rådgivande organ, att biträda polismästaren, att utveckla myndigheten, att leverera
olika saker och att se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska.
Ingen beslutsmakt, ingen övervakningsrätt, hur går det med penningspelet,
vem ska övervaka dem, vad är polisstyrelsens roll i räddningsverksamheten
där landshövdingen för övrigt ska engageras. Jag ser problem här.
Om avsikten är att det här som kallas begränsat ansvar ska vara en rådgivningsfunktion, ser jag inte någon större skillnad till nuvarande polisdelegation, men om man vill att polisstyrelsen ska styra så menar jag att man kunde
ha givit lite större befogenheter och inte alls diskuterat något ansvar utan gett
lite större befogenheter. Här är jag inte främmande för tanken att åtminstone
diskutera huruvida man kunde ge polisstyrelsen övervakande uppgifter eller
åtminstone rätt att övervaka att det som ska göras blir gjort. Då menar jag
inte den polisiära operativa verksamheten som polismästaren som chef sköter, utan mera uthålliga, kanske, ja ta nu penningspel.
Om polisstyrelsen ska ha någon uppgift i det sammanhanget, vilket jag är
en anhängare av, inte minst i ljuset av senare tiders händelser, kommer den
här paragrafen att räcka till. Det här går tillbaka till diskussionen vi hade i
juni om åtgärdsmotionen i ämnet och där utlovades åtgärder som vi fortfarande väntar på. Här går linjen, skall polisstyrelsen vara ett rådgivande organ
eller ska det vara ett organ som faktiskt har befogenheter och som kan ordnas
så att det som beordras också blir gjort. Nå, det finns för mig som jurist utvägar uppenbarligen ur alla situation, vill jag tro, men det kanske är mer en tro
än ett vetande.
Nu går jag in på enskildheter och försöker förstå 11 § på sidan 91 i myndighetslagen. Jag går inte in på första stycket om reglemente och sådant, den
diskussionen avslutades med ÅHS och jag förlorade och som demokrat finner
jag mig i det. Jag måste ändå som jurist upprepa att reglementet blir ett internt papper utan normativ effekt, men det är ju meningen och det ska jag
inte längre tjata om.
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Följande stycke kan jag möjligen uppfatta som trösterikt eller problematiskt: ”Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen
inom landskapets behörighet meddela polisen närmare föreskrifter och anvisningar om de åtgärder som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser ska vidtas av polisen.” Det blir ganska svårt det här, här
ska man först avgränsa området för lag och sedan ska det vara ett område för
polisen och sedan ska det utfärdas föreskrifter och anvisningar som uppenbarligen får ha normativ effekt. Om det är så, så ser jag det som möjligt att
t.ex. polisen eller kanske polisstyrelsen kunde ha en roll i övervakningen av
räddningsväsendets göranden och låtanden eller penningspelsverksamheten
eller vilken aktivitet det nu vara månde i vårt samhälle.
Så kommer jag till problemet, var är då polisstyrelsen i förhållande till
detta moment. Är det så att landskapsregeringen kan utfärda föreskrifter och
anvisningar direkt till myndigheten och hoppa över polisstyrelsen. Om det är
så, så må det vara, men jag tror inte att det skapar ett gott klimat i myndigheten.
Det andra problemet finner jag i polislagens kapitel 9 11 § på sidan 87,
längst ner i 11 § finns det samma stycke, samma bestämmelse som jag nyss
läste ur styrelselagen. Så länge de har samma innehåll må det vara, men jag
vet inte varför det ska vara på två ställen. Gäller det någon speciell norm till
polisen som polis och någon annan polis till polisstyrelsen så, ja det har jag
inte kunnat utläsa ur framställningen. Är det så måste polisstyrelsen involveras åtminstone när det gäller utfärdande av anvisningar och föreskrifter av
det här som i det senare fallet, 11 §.
Ärade kollegor ni hör att det här blir lite krångligt, men utskottet ska ju
inte slippa för enkelt undan heller. Konkret kan man säga om 1 c § ännu,
denna rådgivande paragraf på sidan 89, att den här typen av deklaratoriska
bestämmelser är problematiska.
Självstyrelselagen ska, som jag nämnde i en replik, reglera språkbruket
inom det offentliga Åland och här ska polisstyrelsen tillse att alla delar av
verksamheten fungerar på svenska. Det är ett nytt sätt att formulera sig. I
barnomsorgslagen har man en bestämmelse som säger att verksamhetsspråket ska vara svenska. Avser man samma här, kunde man använda samma
term? Avser man något annat skulle det vara bra om det framgick, det finns
en gräns här som man egentligen inte bör överskrida. Det går till folkrätten
och konstaterar att den mest grundläggande rättigheten är att leva och den
näst viktigaste är att inte sitta inburad. Om någon berövas sin frihet har man
trångt, men man har omedelbar rätt att veta varför.
Om vi då har en person som ska sättas i arresten och som inte förstår
svenska måste det här betyda någonting. Nå, nu löses det i praktiken, det vet
alla, men det vore bra för polismännen att veta hur de gör när de umgås med
folk som inte behärskar svenska. Det måste lösas eftersom polisverksamheten
och förundersökningen är en del av processen. Alla människor har rätt att få
sin sak prövad på ett språk som de förstår. Jag ska inte förstora frågan, jag
bara pekar på den här effekten.
Den andra effekten är den som kallas lagstiftningens reflexiva verkan, dvs.
hur är det då i sådan förvaltningslag där den här bestämmelsen inte finns,
vilken språkpolicy gäller där. Man har en motsatsvis tolkning i juridiken, ”e
contrario” som det kallas, jag har ansett att självstyrelselagen ska räcka som
generalnorm och att det här kan skapa förvirring om den inte är tillräckligt
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tydlig. Det här kunde vara tydligare. Jag är en anhängare av barnomsorgslagens formulering, om det är det som avses.
Fru talman! Jag vet att jag har sprängt alla gränser, men liberalerna stöder
lagförslaget. Det här är ingen kritik utan det är ett försök till diskussion.
Varav hjärtat är fullt talar läpparna. Jag har en viss erfarenhet av sådan här
verksamhet och jag vet att vår poliskår är betjänt av nya moderna och goda
regler för sin verksamhet. Tack!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Jag värderar väldigt högt det anförande ltl Gunnar Jansson har haft. Tusen tack för det! Tillsynsmyndigheten vad beträffar PAF
är under lupp och ska ha sitt arbete färdigt senare i år, innan årsskiftet,
sedan tar vi åtgärder efter att det arbetet är gjort. Det måste bli på ett
annat sätt än vad det är idag, det är vi helt överens om. Ledamot Gunnar
Jansson problematiserade en del av styrelsens befogenheter och det
finns säkert anledning att göra det.
När det gäller den motsatsvisa tolkningen, efterlevnaden av både
barnomsorgslagen och den här regleringen, har det upplevts problem av
efterlevnaden av svenska språket och att det skulle vara styrelsens roll.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Enligt den här motsatsvisa tolkningsteorin är det väl
om utskottet vill titta på det här. Jag har nämligen en förnimmelse av,
utan att riktigt minnas, att det också finns i någon annan landskapslagstiftning ett resonemang i det här avsnittet. Vad innebär det att man tar
in en bestämmelse som upprepar självstyrelselagen kontra vad kan det
innebära att man inte gör det. Ta ÅHS som en stor organisation, vilken
policy ska gälla där? Kunde en rätt hemvist i så fall för en sådan här reglering vara en allmän förvaltningslag eller något motsvarande. Tack för
de vänliga orden, minister Lindholm. Jag är övertygad om att utskottet
tar sig an de här frågorna.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vi fastnade för den här formuleringen vad beträffar tillsynen,
efterlevnaden av självstyrelsens anda och mening, att också polismyndigheten har den skyldigheten. Att man sedan ska serva de drabbade på
det modersmål som den personen talar har vi också diskuterat. Det är
självfallet att man försöker göra det. Det lyder också under annan lagstiftning. Det har varit problem och det är problem för finska staten att
serva Åland på svenska till den åländska polismyndigheten. Det är det
här som vi vill trycka på, att man på alla nivåer ska se till att den polismyndigheten har möjlighet att verka på svenska.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Utmärkt! Då befinner vi oss i en situation där polisstyrelsen enligt självstyrelselagen är en myndighet under landskapsregeringen. Det är bara det vi kan bestämma om här i lagtinget enligt självstyrelselagen medan igen den åländska polisen i hög utsträckning ska
tillämpa rikslagstiftning. Det är en blandförvaltning. Det som ministern
säger håller jag med om, men det kan finnas områden som kan vara
problematiska. Det är rätt när självstyrelselagen ska upprätthållas och
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respekteras, ja, men det kan leda till problem när det i framställningen
står att det är en deklaratorisk bestämmelse som är till för att undanröja
problem. Yes, men en deklaratorisk bestämmelse är mera som ett önskemål än en norm. Här råder oenighet men jag förstår precis vad som
avses. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Tack ledamot Gunnar Jansson för mycket intressanta
synpunkter kring polislagen och dess utformning. Ledamot Gunnar
Jansson sade att utskottet inte ska få det för lätt. Det tackar jag för, utskottet tycker om att jobba, vi känner oss ärofulla i vårt uppdrag. Nu till
min fundering. Ledamot Jansson sade att styrelsen borde få uppdatering om lagstiftningar var sjätte månad över det som sker i riket. Ledamoten menade väl då inte att styrelsen ska börja lagstiftningsarbetet för
det sker väl ändå på tjänsten som jurist med ansvar för polisärenden
under kansliavdelningen. Det är därför viktigt att landskapsregeringen
får den uppdateringen. Jag håller med om att det är jätteviktigt att man
följer med, men det är ändå viktigt att det är den personen som har den
uppgiften, att man inte blandar ihop det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Jag menar precis det som kollegan Winé anför, styrelsen har rätt att få, men därmed har styrelsen också tagit på sig ett ansvar
att tillse att det kommer. Det kommer, får vi hoppas, kanske från lagberedningen, kanske från polisförvaltningsenheten vid kansliavdelningen,
så länge den nu finns kvar, jag har hört att den möjligen ska slopas, men
i alla händelser ärendena ska skötas. Den principen jag ville framföra
här och som skulle ingå i polisstyrelsens uppgifter och befogenheter
kunde vara någonting att peka på, enligt det här ska vi nu ha det, var så
goda och då får man.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag hade också lite diskussion med ledamot Jansson efter
ett gott anförande. Man brukar tala om bakgården, men jag tror att vi
t.o.m. var i vardagsrummet, han behärskar det här. Det gäller också anvisningar och direktiv. Egentligen är det så att man inte ska operativt,
man ser polisstyrelsen som visionär, framåtsyftande, den ska titta på
budgetfördelning osv. Ska det då verkligen ingå i polisstyrelsens arbete
att ta del av det här, det kan gälla ministeriets beslut om hantering av
skjutvapen, stoppa bilar, direktiven som kan komma är ofta av operativ
karaktär och då ska de inte vara i polisstyrelsens hand.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Ja, men då går det till 11 § i 9 kapitlet som säger vad
landskapsregeringen genom förordning kan göra och samtidigt kompletteras den paragrafen med vad som gäller i övrigt, statsrådets och inri-
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kesministeriets förordningar och närmare bestämmelser om oss, så
kommer hela förteckningen, skall alltså som sådana gälla. Vad jag
närmast tänkte på var sådana ur landskapslagstiftningen härflytande
omständigheter som behöver tillsyn, kanske inte hembygdsrätt direkt,
men jordförvärvsfrågor definitivt, näringsrättsfrågor alldeles säkert, och
andra aktiviteter under vår behörighet. Vi har fört en diskussion om
penningspel, det har vi fört i självstyrelsepolitiska nämnden. Det var sådant vi tänkte på.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Från moderaternas sida är vi nöjda med den nya polislagstiftningen i stort. Inledningsvis tänkte jag beröra polislagen och sedan tar jag en
del synpunkter kring landskapslagen. Personligen anser jag att polislagen
borde vara en blankettlag, men eftersom jag har varit ganska ensam om den
uppfattningen både i den egna gruppen och också här i salen står jag nu helt
bakom regeringens framställning att det får bli en fulltextlag.
Tittar vi på polislagen är den bra genomarbetad. Den är bra sammanhållen, den är likadan i princip som rikslagstiftningen, den är lätt att tillämpa
och man kan gå in och läsa kring propositionen och på det sättet få information på lagstiftarens andemening bakom paragrafen. Den är lätt och överskådlig.
Avsikten är att polislagen skall träda i kraft 2014 samtidigt med den nya
förundersökningslagen och tvångsmedelslagen. Dessa tre lagar reglerar i detalj polisens befogenheter, de allmänna principer som polisen skall iaktta
samt målen för polisen, men också medborgarnas skyldigheter gentemot polisen. De här lagarna är i dagens utformning svåra att överblicka, det har
kommit många delreformer, särskilt efter bestämmelserna om hemliga
tvångsmedel i tvångsmedelslagen som kom runt 2000. Det här gäller inhämtning av information och täckoperationer i polislagen.
Lagstiftningspaketet innebär i sig inte stora revolutionerande förändringar
i sak i polisens rättigheter eller arbetsmetoder. Ser man tillsammans med den
stora förändringen är det en genomgripande reform av stora mått. Ser man
på propositionerna i sammanhanget är det mer än 700 sidor text som producerats i samband med lagarna plus alla annan text som finns bakom det här.
Man har gjort ett väldigt stort arbete för att få fram det här. All lagstiftning
ska ju vara tydlig, förutsägbar och genomskinlig och det kommer jag in på
längre fram. Vi har tagit ett jättekliv framåt i den här frågan. Polislagens
struktur blir tydligare och begripligare för dem som ska använda den. Det är
bra.
I bestämmelserna om hemliga metoder för att inhämta bevis och information har man i mån av möjlighet beaktat både rättssäkerheten och brottsbekämpningens effektivitet, men rättssäkerheten framför allt. Båda sidor har
man tittat på. Det är viktigt för polisens säkerhet att man också vet vad som
gäller, att man är tydlig på det området så att de vet vad man får göra och inte
göra. Man vill inte från polisen heller gå hur långt som helst, man vill ha tydliga regelverk, det här får vi göra och det här får vi inte göra. Så är det faktiskt
idag, det är väldigt klart och tydligt.
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Från moderaternas sida är vi nöjda med att polislagen överlåtits till lagtinget i god tid så man får möjlighet att anpassa till tidigare lagstiftning. I riket var det krav på att lagen skulle träda i kraft tidigast ett år efter att den antagits. Den antogs redan 2010 så man har haft gott om tid. Vi kanske inte ska
hålla den i ett år, men åtminstone vet man redan nu hur den åländska polislagen kommer att se ut. Man har möjlighet att uppdatera vår lagsamling
med rikslagar som trätt i kraft osv. Problemet som var tidigare var att när det
kom ny polislag har det tagit 3-4 år innan den trätt i kraft på Åland. Det har
varit en rättsosäkerhet, men nu har det tagit ett stort steg framåt. Vi ska hoppas att det fortsätter så här.
Varför ska man vara ute i tid? Det gäller utbildning, framtagande av direktiv, dokument som skall omarbetas och komma på svenska och det ska anpassas till annan lagstiftning också. Tittar man på datasystemen är det viktigt
att man får datasystemen anpassade till den nya lagstiftningen. Där finns ett
problem som man måste vara uppmärksammad på. Det är polisens datasystem. Enligt de uppgifter jag fått är flera av polisens riksövergripande datasystem och register bara på finska. Det är angeläget att polisens information
finns att tillgå även på svenska. Det här gör också att de åländska poliserna
blir litet av ett B-lag om man bara har svenska som modersmål. Man sätter
sig inte in i alltihopa, man får inte samma information som de övriga och
man har lite mindre kunskap och man blir lite bakom. Därför skulle det vara
viktigt att man jobbar på den här frågan.
På finska sidan jobbar de på ett projekt, VITJA, som är ett myndighetsövergripande system för dokumenthanteringen mellan domstolarna och åklagarämbetet. Alla parter som har rätt till dokumentet ska kunna få dem via systemet. Det är svårt att i efterhand komma in och få det översatt, det skulle
vara viktigt att från början vara uppmärksam när det händer sådana här saker att det finns att tillgå både på svenska och på finska så att man kommer
framåt.
Fru talman, för att övergå till polislagen så skriver man i förarbetet till rikets lagstiftning: ”Översynen av lagstiftningen om förundersökning,
tvångsmedel och polislagen är en mycket viktig reform både för myndigheternas verksamhet och för medborgarnas rättssäkerhet. Det kommer att behövas personella resurser och utbildning och detta kräver noggranna förberedelser. Reformen kommer att kräva utbildning av förundersökningsmyndigheterna, åklagarna och domstolspersonalen. Det måste reserveras tillräckligt med tid och ekonomiska resurser för att planera och genomföra utbildningen.” Det här är också någonting som man bör titta på, har man resurser till det. Där kan vi ge en eloge för där har man faktiskt följt rikslagstiftningen. Vi kan åka snålskjuts ganska långt på de förarbeten och det informationsmaterial, som finns i riket. Man behöver inte ta fram nya, som sagt det
finns 600-700 sidor i propositionsarbetet, det finns också förarbeten i grundlagsutskottet, i lagutskottet och i förvaltningsutskottet.
Värt att notera då vi berör rikets polis är att en arbetsgrupp nämnd PORA
III har tillsatts för att se över hela polisverksamheten. Det innebär att administrativa enheter inom den lokala polisen kommer att minska från 24 till 11.
Antalet enheter som lyder under polisstyrelsen minskar från 29 till 14 eller 15.
Det här betyder att bland annat rörliga trafikpolisen försvinner. Alla polismyndigheter, som finns kvar nu, har ålagts sparkrav för att klara budgetramar till 2016. Detta gäller även centralkriminalpolisen och polisyrkesskolan.
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Centralkriminalpolisen har det flaggats om att enheten skulle dras in på
Åland. Det är viktigt att vi bevakar att vi har den kvar. Vi borde ha en lagstiftning som gör att den finns kvar.
Det kan bli en utmaning för Åland att bibehålla och förbättra den svenska
polisutbildningen. Beträffande grundutbildningen finns det inte så mycket att
klaga på idag, det är ett föredömligt arbete som har gjorts på det här området
och från tidigare polismästaren bland annat. Man kommer nu med regelbundna grundkurser för poliserna.
Det borde kanske också i det här sammanhanget framgå att Åland skulle
ha bättre förutsättningar att välja vilka som skall jobba här på Åland. För min
personliga del betyder det mera vem som är i uniformen än hur uniformen
ser ut. Nu är det på den finska sidan som man väljer vem man tycker att ska
jobba som polis på Åland. Man kan bli kuggad om man inte tycker att man
passar in i skolan. Det borde man titta på.
Sedan har vi en sak som är ett betydligt större hot. Det är tillgången till vidareutbildning för poliserna, underbefäls- och befälsutbildning. När jag var
polis runt 2000 och var på teknikutbildning så gick ungefär hälften av föreläsningarna på den svenska utbildningen på finska. Man frågade hur många
här i rummet är det som inte kan finska. Jag och någon till räcker upp handen, men så säger de att vi tar det på finska, det är mycket lättare. Det kan
vara en väldigt bruten och svår svenska ibland. Kräver man och för liv om att
det absolut ska vara på svenska så är det ett problem. Man kan så dålig
svenska så ingen tillgodoser informationen. Där påstår man att det tilltar,
man kanske inte ens ordnar utbildningar i det här sammanhanget. Hur ska
man hantera den biten när det dessutom är sparkrav på skolan? Det blir ett
problem och det gäller också att man ska hålla kompetens uppe på föreläsningarna så att det inte blir en delutbildning för att det inte finns rätta lärarna osv.
När det gäller teknikkursen kan jag konstatera att jag avbröt utbildningen
på fastlandssidan och fick åka till Sverige istället till väldigt dyra kostnader
som gav avtryck i polisens budget. I mindre omfattning kan det vara ett alternativ, men i längden blir det väldigt dyrt om vi ska utbilda poliserna i Sverige.
De har ett annat system. Distriktet betalar själva hela utbildningen, uppehälle
och inkvarteringen. I det här sammanhanget kan man konstatera att man
borde ha en fördelning.
När man pratar om polisens hemliga operationer så kanske man kunde ta
upp det här med polisens öppna operationer också, kameraövervakningen i
Mariehamn. Jag är själv väldigt starkt för kameraövervakning. Jag nämnde
tidigare vad polisen kan göra när det bland annat gäller bevisfrågor, telefonavlösning, kameraövervakning täckoperationer, informatörshantering. Allt
det här händer inte i Mariehamn, men kameraövervakning är inte speciellt
ovanligt.
Att man håller på med det hemligt kan man acceptera, när domstolen gett
tillstånd, men att man ska ha en öppen kamera med skyltar på att det är kameraövervakning för allmänhetens trygghet har man svårt att få igenom här.
Det har två effekter, dels underlättar man för polisen i brottsutredningar. Någon kan attackera kameran 20 minuter före man gör brottet, man kan backa
tillbaka och titta på det. Framför allt är brottslingarna också lite rädda för det
här. Det är någonting man kan titta på när man pratar om polisfrågor, om
man kan få en allmän reglering med allmän kameraövervakning.
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Okey, jag går vidare och tittar på landskapslagen om Ålands polismyndighet. Det är bra att man tagit bort att polismyndighetens interna organisation
ska slås fast i lag. Det blir en smidigare byråkrati. Därav får man ett starkt
verktyg mot bakåtsträvare inom myndigheten att cementera gamla strukturer. Nu får man lättare att få en organisation som anpassar sig efter omgivningen.
Det är bra för man har redan tagit beslut som ifrågasatts, som att lägga ner
Godbystationen och anta ett nytt reglemente, som kan tolkas att inte helt följer den tidigare lagen. Nu har man konstaterat att det ligger inom gränsen.
Det finns en viss otydlighet, men det är bra att man tar polislagen så snabbt
som möjligt.
Sedan, fru talman, ser det ut som om polisen skulle få den styrelse som jag
talat mig varm för sedan jag kom till lagtinget för snart tio år sedan. Det
kanske inte är exakt den polisstyrelse, som jag har tänkt mig, men man har
kommit en god bit på väg. Man har fått en stor förändring istället för polisdelegationen. Jag tror att ingen som suttit där tycker att den har varit speciellt
effektiv och fungerande.
Jag tror på modellen av medborgarinflytande genom politisk styrning. Det
handlar även om medinflytande från polisernas sida, så att det blir en växelverkan. Det är inte bara så att man ska komma och styra upp polisen. De har
också en plattform här att framföra och ventilera sina olika åsikter på, om vad
man tycker. Det kan bli en tendens att man istället ventilerar sin frustration i
massmedia, som kanske inte är fel i sig, men på sikt kan det skada förtroendet för poliserna om man lägger fram att saker och ting inte fungerar.
Sedan kommer vi in på namnet polisstyrelsen. Tidigare när vi ventilerat
detta tyckte jag att polisförvaltningsstyrelse skulle vara ett lämpligare namn.
Det kan bli missförstånd i och med att vi har en polisstyrelse i riket. Tittar vi
på Ålands författningssamling 2010/33 så har vi bl.a. överenskommelseförordningen. Där finns i 4 § skrivet ”I händelse av en polisiärt särskilt krävande situation kan förmannen för landskapets polis omedelbart underrättas. Polisstyrelsen kan då ge order om att tillsätta ledningsförhållanden på
det sätt som situationen kräver”. Det här kan ge missförstånd. Polisen kan
kanske det, men lagstiftningen ska vara tydlig och genomskinlig. Det är den
inte i det här fallet.
När man skrev landskapslagen så borde man varit lite tydligare, det står
inte direkt polisstyrelse, det finns bara på ett ställe som jag sett den långa
formuleringen Styrelsen för Ålands polismyndighet, annars går man in för att
använda styrelsen. Därför blir det ganska lätt att man säger polisstyrelsen
helt enkelt. Blandar man ihop de här så kan det vara ett problem. Åtminstone
borde man titta lite på överenskommelseförordningen om man ska göra
någonting åt det här. Det kan vara lite mystiskt.
Angående språket har ledamot Gunnar Jansson varit inne på det redan och
redogjort för den bilden. Där vill jag än en gång lyfta fram att när det gäller
språkfrågan så är inte största problemet om någon pratar finska sinsemellan,
större problem är det nog att man inte får utbildningen på svenska i den omfattningen som behövs.
När det gäller sekreterarfrågan i polisstyrelsen är den största frågan vem
som ska hantera den biten. Det kan vara en hel del arbete om vi ser till det.
Ska det vara en utomstående sekreterare eller ska det refereras från polisen
eller vem ska ha hand om det?
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Bemyndigande har ledamot Gunnar Jansson ifrågasatt på ett väldigt tydligt sätt så lagutskottet kommer att titta på det. Vad gäller ikraftträdelsebestämmelserna, man preparerar dem på det här sättet.
Det var i stort sett det jag hade att säga till det här. Lagförslaget har förutsättningar att bli ett mycket bra lagförslag om lagutskottet gör vissa justeringar av det. Tack!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Åke Mattsson tog upp det här med utbildningen och särskilt
den på tekniksidan. Nu har vi en etablerad kontakt med Sverige och
man har den utbildningen där från polisernas sida. Det avser man att
fortsätta med eftersom det är väldigt svårt att få den från finskt håll. De
här fortbildningsutbildningarna går väldigt sällan i Finland. När det gäller hanteringsanvisningarna, blanketter, datasystem och mycket annat
inom polisverksamheten så är det en brist idag. Det är ingen ny däremot, men den finns och det är många regeringar som har försökt genom
åren, men inte förmått få en kursändring, att det skulle bli mera
svenska, men skam den som ger sig. Vi försöker jobba med frågorna,
men det är inte lätt ska jag tala om för er.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Inledningsvis när det gäller utbildningen är det grundutbildningen för teknikerna som är i Sverige, man har inte tillräckligt bra
där. Det gäller nog också när man tittar på befälsutbildning, när kan
man få en svensk befälsutbildning? Kommer det någonsin att hända att
den kommer på svenska i polisskolan? Framför allt, tappar man underbefälet så de med långvarig anknytning till Åland och lokalkännedomen
kanske inte kommer att vara i befälsställning. En blandning är det bästa
i det här sammanhanget. Vi är helt överens om det.
När det gäller dataregistren så är det väldigt viktigt att man tar varje
tillfälle i akt för att lyfta upp det och ta fram det. Där kan det vara, också
när det gäller utbildning och annat, viktigt att ha landshövdingen med
på tåget, ju flera dörrar man är och knackar på och ifrågasätter det här
desto större förändring kan man få.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har ett gott samarbete med polismyndigheten. Vi har månatliga möten tillsammans och jag bevistar också deras ledningsgruppsmöten för att få en god insyn i dels behoven, men också de framtida
funderingar som finns inom polismyndigheten. Den här frågan är ständigt på tapeten. Jag säger också att speciellt har polismästaren ett ansvar att se till att det fungerar inom myndigheten, men jag och landskapsregeringen har ett stort ansvar i att se till att också den åländska
polisen kan fungera på svenska trots att väldigt mycket av det här är
finsk behörighet och kommer från Finland, men Finland har den skyldigheten att serva Åland på svenska till den här myndigheten.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jo, det är bra att man har det här goda samarbetet. Sedan
finns det dessutom ett moment 22 i det här sammanhanget, driver man
frågan om svenska språket för hårt så kanske det är svårt att få fram-
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gång på fastlandssidan också. Vi kanske måste prata med dem som bara
är finskspråkiga på finska för att driva kraven att få svensk skola. Det
ska man göra. Det finns mycket problem här som man kan ifrågasätta.
Det är bra att man är vaken inför den här frågan och jobbar på den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är ett digert lagstiftningsprogram som regeringen kommer
med och jag vill inledningsvis gratulera minister Gun-Mari Lindholm till ett
bra arbete. Det här med polisen var under den förra mandatperioden en källa
till ständiga diskussioner. Då gjordes en ny ordningslag och en lag om privata
väktare, vaktsystem. Indirekt kom också polisen då upp till diskussion.
Det förra lagutskottet, där ledamot Harry Jansson och jag var de enda nu
här i salen som satt i det utskottet, gjorde ett besök hos polisen. Det var en
ganska omskakande upplevelse. Alla poliser som nu kunde var tydligen på
plats och det var en mycket känslosam och öppen diskussion. Poliserna kände
sig väldigt kränkta, som nu alla i och för sig är nu för tiden, men det var
kränkta på det sättet att de inte tyckte att de fick någon positiv uppskattning i
sitt arbete.
De var ständigt i media och man fokuserade mycket kritik på dem, men de
tyckte också att de aldrig fick någon uppskattning från sin arbetsgivare, dvs.
landskapsregeringen. Man var irriterad över frågor som kanske var mera av
någon slags självstyrelsepolitisk symbolisk karaktär, dvs. om uniformerna, bilarna och symbolerna. Det var för de flesta oväsentligt i relation till de problem som man upplevde som reella. Det där gjorde ett stort intryck på mig.
Det som de också påtalade var att systemet, lagstiftningen, inte var rättssäkert, det fanns inte anvisningar för hur t.ex. den åländska ordningslagen
skulle tillämpas, vilket gjorde att enskilda poliser i konkreta situationer måste
ta på sig ett tillämpningsansvar för den åländska lagen. De kände att de inte
hade någon administration eller förvaltning i ryggen utan de gjorde det bästa
av situationen och de kunde också visa på att de gjorde olika för de hade olika
uppfattningar.
Det är väldigt allvarligt när självstyrelsen leder till att de som ska utföra det
arbete som vår lagstiftning resulterar i inte har och inte får en gemensam
uppfattning om hur lagarna ska tillämpas. Nu känns det som att väldigt
mycket är på gång för att förbättra arbetsvillkoren för polisen och också att
den här rättsosäkerheten förbättras.
Man har talat om fulltextlag och blankettlag, egentligen är det väl två sidor
av samma mynt, det är bara det att uppdateringen av lagstiftningen med fulltextlag är mera komplicerad. För några perioder tillbaka så var det ungefär
ett självstyrelsepolitiskt svek om man ville ha en blankettlagstiftning. Det varierar lite med lagtingets sammansättning och vilka självstyrelsepolitiska
ambitioner man har med lagstiftningen.
Ledamot Gunnar Jansson föreslog att styrelsen skulle ha något särskilt
uppföljningsansvar för ändringar i lagstiftningen, som sker i riket och som vi
ska beakta här i vår lagstiftning. Det kanske de kan göra, men jag håller med
min partikollega Göte Winé att det nog måste vara landskapsregeringens ansvar att tillse att lagstiftningen inom alla våra behörighetsområden är uppda-
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terade. Det fråntar inte styrelsen möjligheten att av intresse och ansvar för
polisen följa upp lagstiftningen om de vill, men det formella ansvaret ser nog
jag att ska ligga på landskapsregeringen.
Tiden går och jag har ännu tänkt att det som intresserar mest är styrningen
av polismyndigheten. Under förra mandatperioden så lämnade ganska sent
den förra regeringen ett förslag till lag om styrning av Ålands polismyndighet.
Det var under minister Roger Erikssons ansvar. Det här förslaget är ganska
snarlikt det som presenteras i den här framställningen, men det avvek ändå
på några ganska väsentliga punkter.
Förslaget förföll och jag kan säga att jag var aktivt med och bidrog till att
det inte skulle träda i kraft. Avgörande betydelse för att det fick dödsstöten
till slut vill jag tillskriva dåvarande ledamot Gun Carlson. Hon tog med kraft
avstånd från vissa principer, som tidigare förslaget byggde på.
I det förslaget framförde man att ordförande för den här styrelsen skulle
vara en av regeringen utsedd minister. Det var kanske det mest konstiga i det
förslaget. Sedan fanns det andra diskussioner vem alla möjliga personer med
alla möjliga speciella kompetenser som skulle sitta med i organet. Till slut
blev det någonting som kändes väldigt främmande för vårt förvaltningssystem och också för vår representativa demokrati.
Ledamot Gun Carlson framhöll med emfas att det här inte är en så hemskt
annorlunda förvaltning än någon annan, vi ska ha ungefär samma system
som vi har för ÅHS, ÅMHM, Ålands gymnasium och också för polisen. Hon
kanske inte känner till det, men nu har hennes ambitioner hörsammats till
den delen i det här förslaget.
Lite konfunderad har jag varit varför det är så himla märkvärdigt med polisen att de inte kan ha en helt vanlig styrelse, politiskt tillsatt som i andra
under landskapet lydande myndigheter. Det är ännu som förslaget ligger och
det tycker jag att är mycket bra.
Fru talman! Ledamot Gunnar Jansson nämnde många intressanta saker
som styrelsen skulle kunna påta sig. Det handlar om övervakningsuppgifter,
penningautomatföreningens penningspelsverksamhet och sådana saker. Det
är mycket möjligt att det skulle vara bra. Jag tror att det i det här skedet
kanske är att ta ett för långt steg, det har varit problematiskt nog att komma
så här långt. Jag skulle vara lite försiktig med att föra in många sådana element i diskussionen så att vi igen hamnar i en cirkus i ett utskott där man ska
göra den ena och den andra förändringen.
Det står i 1 c § att styrelsen ska följa polismyndighetens verksamhet, att
övervaka att näringsrätten iakttas är väl bl.a. att följa verksamheten. Att aktivt ta del i arbetet med att utveckla polismyndighetens verksamhet, att övervaka penningspel på ett effektivare sätt. Styrelsen kan väl också diskutera och
initiera olika förslag och föreslå de åtgärder som styrelsen finner motiverade.
Jag ser med andra inte något hinder för att de mycket viktiga synpunkter som
ledamot Gunnar Jansson kom fram med och konkreta förslag att de i framtiden kan inkluderas i verksamheten.
Sedan måste jag uppriktigt säga att jag inte hängde med det begränsade
ansvaret. Det kanske finns någonstans i förra arbetet eller i motiveringarna.
Jag har kanske läst slarvigt. Jag kan tillstå att jag tycker att det är lite problematiskt med styrelserna i landskapets underordnade myndigheter. Som
ordförande i ÅHS ser jag nog att vi har ansvar, både politiskt och ekonomiskt,
men vi har ganska svaga styrmedel. Jag tror att det är lite tvärtom i den här
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organisationen och framför allt är det oklart hur ÅHS’ styrelse ska förhålla sig
till landskapsregeringen och landskapsregeringen till ÅHS’ styrelse. Umgänget, som ledamot Jansson brukar säga om förhållandet mellan riket och
Åland, men här ser jag att hur ska den politiska styrningen från regering och
lagtinget återspeglas i de här underordnade myndigheternas verksamhet.
Hur ska politiska beslut som vi tar här verkligen förverkligas inom myndigheten.
Det är en svag politisk styrning många gånger, det kan hänga ihop med
olika saker, men kanske framför allt det att lagtinget sedan väldigt länge varit
bara en gummistämpel, under flera decennier. Det var tjänstemännen som
bestämde och det var man nöjd med. Självstyrelsesystemet var också ganska
begränsat, man hade inte några ekonomiska styrmedel. Det är ju borta, men
här finns nog ett sorts glapp som man borde titta närmare på, inte bara den
här kommande styrelsens ansvar och uppgifter.
I likhet med minister Lindholm var jag verkligt överraskad över ledamot
Harry Janssons förslag. Att landshövdingen plötsligt skulle sitta som någon
slags medlem, om dock bara med närvarorätt, i ett landskapsförvaltningsorgan, i dess politiska styrelse. Uppriktigt måste jag säga att jag inte får ihop det
på något plan. Det enda jag kan tänka mig är att nuvarande landshövdingen
är en trevlig och bra kille, han kanske också har varit polismästare så han kan
frågorna, men det är inte på basen av sådana överväganden som vi kan ändra
på systemet så radikalt. Jag har uppfattat att centern, nu är det tråkigt att han
inte är här, att ledamot Harry Janssons åsikt har varit att landshövdingens
roll ska vara så liten som möjligt i vårt självstyrelsesystem. Att nu lyfta in honom i ett rent politiskt organ för förvaltningen av en landskapsmyndighet
känns minst sagt konstigt. Det förslaget hoppas jag att utskottet förbigår med
tystnad.
Fru talman! Jag önskar lagutskottet lycka till med det här och det är bra
om vi får igenom lagstiftningen så fort som möjligt. Den kommer inte att vara
perfekt, men det är ett stort steg framåt och det är viktigt att poliskåren nu får
den känsla som de saknat så länge, att det inte är någon som riktigt tar deras
kritik på allvar. Jag tycker att minister Gun-Mari Lindholm har gjort bra ifrån
sig och nu kommer det flera olika förslag som kommer att förstärka polisens
verksamhet på Åland.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det sista först om vi ska ha landshövdingen med på mötena
och vad han har där att göra. Det finns väldigt mycket som kontaminerar när det gäller polisen och Finland, vi har sjöbevakningen och tullen,
vi har centralkriminalpolisen här, vi har registren som vi har problem
med, utbildningen i Finland där vi måste knacka på alla dörrar för att
komma vidare med dessa frågor. Man har planläggning över vad som
händer i Finland, vilka förändringar är på gång så att man kan anpassa
vår polisverksamhet med vad som händer där. Det kan ha betydelse med
de här lagstiftningarna så jag ser en fördel.
Vi har en överenskommelseförordning i och för sig, men en ganska
stor del av behörigheten är de facto finsk när det gäller polisverksamheten. Det är ordning och säkerhet som de åländska poliserna har hand
om själva.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag förstod inlägget som ett stöd för den janssonska frestelsen. Det blir orimligt att i varje organ där vi har delad behörighet ska
landshövdingen in för att garantera att det fungerar. Det är det man säger. Man måste titta principiellt på detta, inte att det är bra att landshövding Peter Lindbäck sitter där. Vad är ansvaret för självstyrelsen? Att
hålla sig a jour med rikslagstiftning måste ju skötas på annat sätt. Vi har
chefer på tullmyndigheten, gränsbevakningen osv. Det finns samrådsorgan redan.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! I och för sig kommer man inte så mycket längre i den här
diskussionen. Vi har olika uppfattning om det här. Oberoende vilket
namn landshövdingen än har så fyller han en funktion i det här sammanhanget för att driva de här frågorna på ett så bra sätt som möjligt.
Det kan vara symbolfrågan som ställer till med problem. Så är det också
med valet av lagstiftning, ska det vara blankettlag eller inte. Väljer man
blankettlag blir det automatiska uppdateringar av rikslagen, då behöver
vi inte göra någonting här. Just nu kommer förändringarna som är med
ganska stor sannolikt riksbehörighet, men ändå ska vi här på Åland göra
en ny lag för att uppdatera polislagen. Det känns lite underligt för vi
borde ha lite annat att göra än att vi ska processa finska lagar här i lagtinget. Så kommer det de facto att bli med finsk behörighet. Jag backar i
den här frågan, det är tydligen en viktig symbolfråga för många och det
måste man respektera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag ska försöka att inte vara elak, jag brukar få påskrivet om
härskarteknik. Man börjar undra vad ledamot Åke Mattssons önskan är
vad gäller självstyrelsen. Det bästa borde väl vara att landshövdingen
också sitter med i regeringen för de har ju mycket som rör också finsk
lagstiftning. Man måste väl ändå inse att det är två helt olika strukturer
och nu försöker vi utöka självstyrelsen med ett nytt system och så får vi
ledande politiker som säger att landshövdingen ska sitta med i förvaltningsorgan för att garantera att den åländska lagstiftningen säkert fungerar och är anpassad till rikslagstiftning. Det går hit och dit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Ledamot Åke Mattsson tog upp det här med kameraövervakning
på allmänna platser. Där har man ganska mycket fria händer eftersom det
inte finns någon speciallag i Finland, däremot finns det bestämmelser om
teknisk övervakning i flera olika lagar och också som den här lagen säger.
Man begränsas också mot förbudet mot olovlig observation i strafflagen och
också om lagen om integritetsskydd och personuppgiftsskydden som finns.
Jag vet inte om den här regleringen också är för kameraövervakning, men jag
tror inte att utskottet behöver titta så himla mycket mer på det här eftersom
det inte hör till den här lagen.
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Fru talman! Förr i tiden bar nästan alla poliser uniform hela tiden. Från
morgonen till arbetsdagens slut. Numera känns det som att vi har färre uniformerade poliser. Vad är anledning till att vi har så många civilklädda poliser? Knappast är det väl för att poliser smyger omkring civilklädda i många
polisfilmer och deckare?
Polisen måste bli mera synlig, därför är jag glad att det nu jobbas med att
öka den åländska polisens synlighet i samhället. Det tror jag också uppskattas
av allmänheten. Ett av dom allra enklaste och mest verkningsfulla sätten är
att poliserna använder uniform även när dom inte måste ha den på sig. Det
här är något som jag har förstått är på gång och hoppas att det förverkligas.
På tal om uniformen så har det alltid varit en återkommande livlig debatt i
lagtinget om att få den med en åländsk prägel. Men det är ju redan till vissa
delar gjort, med vår hjort. Vi har vårt landskapsvapen med hjorten på bland
annat uniformens högra ärm. Uniformerna köper vi från teknikcentralen hos
inrikesministeriet i riket och betalas av arbetsgivaren. Hjorten sys på i efterhand och det kostar en del pengar men jag tycker att det är värt det, även om
det säkert knorras i vissa kretsar om det.
Polisen är ju unik för oss. Om jag förstått saken rätt så finns det inte så
många självstyrande områden som har rätten att ha sin egen polisstyrka. Då
är det viktigt att vi visar upp att vi har egen polis, också på uniformen. Polisuniformen ska vara en enhetlig klädsel som åtminstone för mig representerar
något annat än den som bär den. Den ska inte representera en individ utan
representera ordningsmakten och stå för neutralitet och objektivitet. Det är
mycket viktiga hörnpelare i en rättsstat.
Fru talman! För inte så länge sedan rapporterade lokalmedia om att polisen på Åland hade stora problem. Det kom skarp kritik från flera håll mot hur
myndigheten sköttes och vi fick läsa i anonyma insändare att det även fanns
mobbning och kränkande behandling inom polisen. För att lösa problemen
tillsattes en arbetsgrupp för att gå igenom verksamhet, struktur och organisation. Jag har tyvärr inte fullt ut följt med vad resultatet blev och vad man
sedan gjorde.
Däremot togs nyligen ett beslut på enskild föredragning om polisens reglemente. Nu föreslås att den nya styrelsen ska ta beslut om reglemente. I liggande lagförslag står det att den nya polisstyrelsen bland annat ska ta beslut
om organisation för polisen. Här måste jag säga att jag tycker att det är bra,
men det är oerhört viktigt att styrelsen har i åtanke att det finns en hel vetenskap om organisation, strukturer och organisationsmodeller. Det blir särskilt
viktigt att styrelsen noggrant går igenom och tar in kunskap innan man i
framtiden fastställer eventuell ny organisation eftersom polisen har en mycket central roll i samhället. Poliserna utbildas ju också med en viss kunskap
om hur en polis organisatoriskt är tänkt att fungera så det är viktigt att här
också väga in för- och nackdelar med förändringar.
I normala fall tycker jag att vi inte ska formalisera allt för mycket, men här
är det mer befogat. Strukturen för polisen bör vara centraliserad och formaliserad i ganska hög grad eftersom kraven på likabehandling är stort och eftersom den externa kontrollen är stor genom att politiker beslutar om lagstiftning, inriktning och budgetmedel.
Polisen är i princip den enda organisationen på Åland som har legitim rätt
att utöva fysiskt våld och beröva människor deras frihet och torde därmed
kunna klassificeras in i en huvudtyp av organisationstyper som kallas stater.
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Stater är den typen av organisation som är minst flexibel, så jag tycker inte att
man ska skapa sig några illusioner om att det är enkelt att omorganisera en
polisorganisation.
Sen ska man komma ihåg att det inte räcker bara med att se över organisationsstrukturen för att effektivisera en organisation, få bort vantrivsel eller
öka trivsel. Förändring i organisationsform är ensamt ingen lösning på en illa
fungerande organisation. Andra aspekter som bör ligga till grund för diskussion vid en organisationsförändring är till exempel mål- och strategiändringar
samt översyn av arbets- och auktoritetsfördelning med mera. Avgörande är
dock att man vet och är överens om varför man ska förändra, målsättningen
med förändringen och hur man i efterhand fastställer om förändringen blivit
lyckad.
Polisen har också en tydlig rangordning i sin organisation. I en rangordning brukar det kunna skapas ett allmänt socialt beteende hos personer i förhållande till deras positioner. Till delar formas beteendet utifrån rangordningen. En sådan utveckling är både till fördel och till nackdel för en organisation. Attityder som stöder rangordningen är till fördel medan attityder och
intressen som uppstår emot är till nackdel.
De problem som uppstår är ofta missförstånd eller har med personliga relationer att göra. Det här brukar gå att lösa med hjälp av kunnigt folk som
kan gruppbeteende och socialpsykologi. Vi måste komma ihåg att poliser
också är människor precis som alla andra och människor i en organisation
går inte att begränsa till att bete sig enbart efter dom roller, aktiviteter och
strukturer som fastställs. Människor är också sociala och har en egen identitet, personlighet, värderingar, egna drivkrafter och problem. Man måste
alltså också komma ihåg att beakta frågeställningar kring människor och
mänskligt agerande i organisations- och strukturförändringar.
Till sist vill jag säga att jag tycker att det är bra att vi tillsätter en polisstyrelse och att landskapsregeringen föreslår att den delen av lagen ska träda
ikraft så snabbt som möjligt. Det finns ingen orsak att vänta. Jag hoppas
också att landskapsregeringen påbörjar rekryteringen av styrelsen i god tid så
att vi får in rätt folk i den nya styrelsen. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! I det här sammanhanget märks det att ledamot Carlsson är
väl påläst när det gäller organisationsstrukturen. Det kan man lugnt
säga, men när det gäller polisens organisation så igångsattes förändringen av dåvarande lantrådet Viveka Eriksson för kanske 4-5 år sedan. Den
processen ses genom hela förvaltningen, men sedan visade det sig att
det var lagbundenhet som gjorde att det inte gick att genomföra den organisation man hade tänkt sig. Det hindret är borttaget just nu. Det är
det som det handlar om ganska mycket.
När det gäller kameraövervakningen och varför jag lyfte fram den så
är det också så att polisen i det sammanhanget vill ha struktur och ordning. Man ser gärna att det skulle finnas en viss lagbundenhet, man vill
följa vad som gäller osv. Det känns lite diffust och grått att börja och
därför kan ett visst motstånd finnas där också. Bland allmänheten
kanske motståndet är minst lika stort.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Min erfarenhet av de strukturfrågor som kollegan
Carlsson anförde visar att de är korrekta. Det här är från en tid när polisyrket var förbehållet män, så jag vill bara säga att kanske den främsta
uppryckning och den kanske mest genomgripande förändringen jag har
sett i polisorganisation och polisstruktur kom när också kvinnor intog
plats som poliser. Det är bara en upplysning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Tack för alla goda talturer som jag har fått höra idag i remissdebatten om polislagen. Engagemanget i den här frågan går inte att ta miste på.
Jag hyser personligen gott hopp om att vi ska hitta en optimal lösning med en
hårdare offensivitet som ledamoten Gunnar Jansson efterlyste och med tanke
på ålänningarnas rättssäkerhet.
Fru talman! När Ålands delegation för Nordiska rådet hade besök av Sannfinländarnas delegation i Nordiska rådet för några veckor sedan diskuterade
vi behörighetsfrågor. Under ett av våra möten berättade jag att vi har en egen
polis med eget vapen, eget emblem och en egen polislag. Det väckte en del
förundran.
Frågan återkom också när vi hade grundlagsutskottet på besök. Vi diskuterade med några ledamöter om vilka frågor Finland i framtiden skulle kunna
tänka sig att ge över till Åland och vilka som absolut är riksbehörighet. I resonemanget om vad som är riksbehörighet kom formuleringen: ”Ja, det
handlar väl om de hårda säkerhetsfrågorna och ordning”.
Vad vill jag säga med de här två exemplen? Jo, det är något speciellt att vi
har uppnått en egen åländsk polis, även om vi inte är unika i världen på något
sätt. Också den baskiska autonomin har sin polis, den s.k. Ertzaintza, men det
speciella med vår polisbehörighet, som ledamoten Jansson nämnde tidigare,
är att den är delad. Det handlar om tjänstemän med rätt att ge befallningar
och tillgripa tvångsmedel.
Polisväsendet är för att citera lagförslaget på sidan 37: ”Ett komplicerat
rättsområde att förvalta, inte minst för att polisverksamheten så nära berör
enskilda människors integritet i olika avseenden”. Det här innebär i praktiken att det kan vara en stor utmaning för en enskild åländsk polis att känna
till sina befogenheter, t.ex. en täckoperation. I synnerhet om de åländska polislagstiftningarna har olika utgångspunkter. Det är därför positivt att preciseringar har införts om ändringar, metoder för inhämtande av information på
sidan 7. Det sista vårt samhälle behöver är ett juridiskt vakuum för så viktiga
samhällsfunktioner som dessa.
Lagpaketet gör att det uppdaterar åländsk polislagstiftning så att den passar in i de kommande lagändringarna på rikssidan. Det här är i grunden bra
för ålänningarnas rättssäkerhet. Den finländska lagen som träder i kraft 2014
är till stora delar en sund avvägning med medborgarnas integritet att ge polisen de redskap de behöver för att sköta sitt jobb och upprätthållandet av den
allmänna ordningen.
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Regeringen inför en polisstyrelse för att förstärka medborgarinflytandet.
Styrelsens uppgifter finns fastslagna i landskapslagen om Ålands polismyndighet 1 c §. Polisstyrelsens införande innebär med nödvändighet något utökad byråkrati, såsom konstateras i lagförslaget. På lång sikt bör vi noga följa
med att dessa strukturer fungerar som det är tänkt. En sak som det övriga utskottet bör notera är också utökningen av listan på hemlighållna handlingar.
Detta bör vara väl motiverat och grundat.
Fru talman! Jag vill kasta ut en fråga till denna lilla församling, den handlar om kravet på finländskt medborgarskap för att inneha tjänsten som polis.
Polisarbetet skiljer sig förvisso nationellt, men skiljer det sig så mycket åt att
det inte går att hämta finländsk och åländsk polislagstiftning för att inträda i
tjänst för exempelvis en nordisk medborgare. Detta är en pyttefråga i sammanhanget och den kan lösas med enkla medel med dubbelt medborgarskap
t.ex., men jag tillåter mig att ändå ställa frågan vad det är som gör att denna
bestämmelse finns i vår självstyrelselag? Finns det någon klok här i församlingen så får man gärna svara på denna fråga.
Fru talman! Min ambition är inte att prata mer idag utan att fortsätta att
lyssna på vad alla andra har att säga om polislagen. Min uppfattning är dock
att detta är ett väl genomarbetat lagförslag. Tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! I denna sena timme, inte fem före tolv utan fem efter, så vill jag
ändå hålla mitt anförande för dessa tappra lagtingsledamöter som är kvar.
Ålands polismyndighet och dess verksamhet är bortsett från självstyrelsens
hjärta, lagting och landskapsregering, den absolut viktigaste myndigheten vi
har. Om man är deklaratorisk och högstämd så kan man säga att det är demokratins yttersta garant, vår polismyndighet. I fredstid och i ett nordiskeuropeiskt samhälle tänker man inte så här, men trots det så är vår polis viktig. I andra delar av världen ser man hur viktig polismakten är, att det är ordning och reda och att alla onda ting motarbetas.
De materiella bestämmelserna i den här rätt så digra luntan, den nya polislagen, är i huvudsak nya verktyg och medel för polisen att göra det som
man gör mest, nämligen att jaga bovar av olika slag. Kriminalitet, dess organisation och utbyte över gränserna är någonting som verkligen har lyckats i
det nya öppna Europa och då får man ett större kunskapsutbyte. De kriminella kan organisera sig och utbyta kunskap och därmed utveckla sig. Då
måste polismyndigheten hänga med och få de verktyg man behöver. Det är i
princip vad det handlar om, det som vi ger dem i och med den här lagen.
När det gäller diskussionen om blankettlag kontra fulltextlag understöder
jag till fullo det vägval man har gjort nu. Det är inte för att jag vill illa för någon, som ska tolka lagen på någon myndighet, eller att jag tycker att det är roligt att vi får mer arbete, utan jag ser till första hand till medborgaren som
genom den här lagen vill läsa sig till vad medborgaren har för rättigheter och
skyldigheter och vad myndigheten har för rättigheter och skyldigheter. Det
kan man göra på det här sättet, i vår egen lagbok, den blåa som just har
kommit ut i ny upplaga. Det är det vi ska sätta allra främst och sedan får vi ta
lite omak om det bidrar till det. Det är min absoluta uppfattning.
I lagen är det många paragrafer som jag ska kalla 19 3 bestämmelser, alltså
i rikslagstiftning, men vi tar in dem för att det ska bli överskådligt. Jag har
aldrig hört någonstans att det skulle vara en begränsning hur mycket sådant
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det får vara i en lag. Det säger sig självt att en sådan beredning kan man inte
ha, det kan inte fastställas om det ska vara hälften eller 70 procent, för hur
mäter man det materiella. Det kan vara att i tre paragrafer kan det vara något
väldigt viktigt och det uppväger kanske 30 paragrafer av mindre viktiga saker. Det ska vi inte alls ge oss in i utan koncentrera oss på att det är fullt möjligt att göra så här.
Det gör också att lagen ändras, om den ändras i Finland, om riksdagen
ändrar lagen så ändras den här också oberoende vad det står i vår lag. Det får
kanske de lite märkliga följderna att det inte är våra motiveringar som gäller
utan det är Finlands riksdags motiveringar till paragraferna. Det som står i
utskottsbetänkandena och det som står i propositionen där, därav hänvisningarna när det gäller det materiella i detaljmotiveringen. Det är helt naturligt.
Det finns tre typer av paragrafer. Det finns sådana som är ordningsbehörighet, det finns de som är både och, och sedan finns det de som är rena, 19 3.
Det är tur att vi kan göra så här, det är ett sinnrikt system som gör att vi kan
presentera en komplett lag för ålänningarna i vår egen lagbok trots att vi inte
har all behörighet.
Det som är lite problematiskt med den här lagen är att det enligt framställningen är en mer eller mindre avskrift av den nya polislagen i Finland. Den
har man redan upptäckt fel i varför det kommer att komma en proposition
med ändring i december. Då är vår polislag högst troligt fortfarande kvar i
vårt utskott. När den kommer hit till lagtinget så vet man vilka fel det är som
vi med berått mod ska stifta om. Det här är något som utskottet bör bekanta
sig med, om tidsplanen stämmer på andra sidan Skiftet och hur stora ändringarna är. Kan man i utskottet vara lite smidig och föra in dem. Det skulle
bespara både landskapsregering och lagting lite arbete. Det tar jag inte ställning till för det beror på vad det handlar om, om det behöver till lagberedningen för att beredas. Så är tingens ordning med den här lagstiftningen.
I sak så är det bra att man moderniserar lagen och som konstateras i framställningen så har vi inget val för den kommer att träda i kraft oavsett till allra
största delarna eftersom det är riksbehörighet. När det gäller själva polislagen
vill jag nämna några saker. I 11 § ger man förordningsfullmakt där man bl.a. i
2 punkten föreslår att lagtinget ska ge en förordningsfullmakt att bestämma
om polisens emblem och tjänstemärken. Här borde man också kunna sätta in
en förordningsfullmakt att bestämma utseendet på polisens fordon. Då skulle
det inte vara någon tvekan om vem som ska bestämma det. Då skulle det bara
vara att bestämma att nu ska polisbilarna se ut så här. Jag är i likhet med
många tidigare talare mycket stolt över den åländska polismyndigheten. Det
är absolut fel om fordonen ser likadana ut som de i Finland. Där borde vi ta
tillfället i akt och profilera oss. Man kunde kanske ha det i förordningsfullmakten. Det är bara ett förslag som utskottet kan titta på.
En annan sak som jag gärna skulle se att utskottet fördjupar sig i är när
man i 11 § 2 momentet sätter en rad förordningar i kraft, alltså statsrådets
och inrikesministeriets förordningar med närmare bestämmelser i 5 punkten
automatisk övervakning av vägtrafiken. Jag säger inte att det är något fel på
bestämmelserna, men som jag läser det så handlar det alltså om kameraövervakning av vägtrafiken, alltså hastighetskameror. Innebär det här att man när
som helst från polismyndigheten kan sätta upp en sådan på eget bevåg eller
krävs det andra beslut? Det här känner jag inte till så därför skulle det vara
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intressant om utskottet kunde bekanta sig med det. Då kanske det blir en annan politisk dignitet om vi ska lagstifta och godkänna det. Kameraövervakning är både på gott och ont. Det om sidan 87 11 §.
När det gäller polisstyrelsen så är jag enig med tidigare talare om att det är
bra och det är nu på ett sådant sätt att man kan lagstifta det. Det förra förslaget som kom var inte bra. Nu tycker jag att man i lagtexten och i motiveringarna har kommit till en bra lösning. Man kan säga om uppgifterna att det alltid är problem att avgränsa dem och det kanske är så att man inte vet förrän
efteråt när man har kört organisationen en stund, hur den exakta avgränsningen ska vara mot själva myndighetens övriga nivåer. Framför allt vad ska
polisstyrelsen göra och vad ska man göra på det som nu heter kansliavdelningen och i framtiden något annat kanske, den tjänst som finns där. Då gäller det att ha en fördelning sinsemellan också, t.ex. när det gäller uppdaterad
lagstiftning.
Det föreslås här att polisstyrelsen skulle följa med finsk lagstiftning, men
kanske det är myndighetens uppgift. I likhet med tidigare talare så skulle jag
önska att 8 punkten inte skulle behövas, men med all oönskvärd tydlighet har
vi sett att trots att självstyrelselagens bestämmelser, trots att det inte råder
någon tvekan om hur verksamhetsspråket ska fungera, så fungerar det inte.
Det är inte nuvarande polismästares fel utan så har det varit en längre tid.
Det är en utveckling som inte har kommit som ett blixtnedslag utan successivt försämrats. Det har man svalt munsbit för munsbit tyvärr. Där är det
många som är skyldiga till att det har blivit så. Nu har det uppdagats och
hamnat mer eller mindre i famnen på nuvarande polismästare. Det är helt
klart orättvist, det kan många vittna om att det har varit problem en längre
tid. Däremot accelererar problematiken hela tiden, det blir sämre och sämre
hela tiden.
Det här kommer att bli polisstyrelsens huvudsakliga uppgift, tyvärr får
man säga, trots att det står i självstyrelselagen. Det är mycket bra att man har
det uttryckligen som en punkt. Det sätter råg i ryggen för att ta tag i problematiken och försöka vända på utvecklingen, vilket heller inte görs över en
natt. Det blir mycket arbete, det är allt från datasystem och cirkulär, rutiner
och framför allt språkbruket internt. Vi hörde häromdagen återigen ett exempel där man i tjänsten mellan två poliser inför kunder hade pratat finska.
Varje sådant tillfälle är inte motiverat. Så länge man gör så har man problem i
myndigheten. Om jag kopplar till början i mitt anförande så är det här den
absolut viktigaste garant för demokrati och självstyrelse så då kan man inte
förfara på det viset.
Till sist vill jag nämna att man i räddningslagen städar upp lite om alarmcentralen. Sedan går man in och ändrar när det gäller eldningsförbud. Det
blir eldningsförbud hela tiden i tättbebyggt område. Det står senare i samma
paragraf att det är sådant område som är utmärkt med skylten för tätort,
alltså i praktiken är det Godby och Mariehamn. Det kan säkert vara motiverat. Frågan är om man borde gå ännu längre. I Godby finns det betydligt mer
spritt boende än i andra tätortsliknande områden på Åland, som också har
samma problem. Sätter man eld på sin lövhög så bolmar det frisk in till grannen också i Kattby, Söderby, Storby och t.o.m. andra tättbebyggda områden
på Åland. Utskottet kunde titta på om det finns skäl att reglera på annat sätt.
Det är för Mariehamn man gör det här huvudsakligen, kanske inte för Godby.
I Mariehamn har man haft en sådan praxis att det är eldningsförbud hela ti134

den, om man inte har tillstånd från räddningschefen. Det kunde utskottet bekanta sig med. Det var i kort vad jag ville säga.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag reagerade inledningsvis att vi ger polisen nya befogenheter. De är väldigt marginella befogenheter i den här lagstiftningen.
Det är sådant som polisen har haft förut. När man pratar om tydlighet så
är det detta som är problemet när vi inte väljer blankettlagstiftning, det
blir otydligt. Polisens verksamhet står definitivt inte i polislagen utan
den står i polislagen, tvångsmedelslagen och förundersökningslagen,
alltså det är tre ben som man behöver ha grepp på för att veta vad det är
som gäller på det här lagstiftningsområdet.
Tittar man på självstyrelselagen tappar man de här andra bitarna i
diskussionen, vad har de för rättigheter, vad kan polisen göra. Griper
man en person så kan det vara tvångsmedelslagen, förundersökningslagen och polislagen vid samma tillfälle som man ska åberopa. Därför blir
det en otydlighet och dessutom kan lagen bli omodern och inte gälla enligt vår lagbok, men däremot enligt finsk lagbok. Då är det ett problem.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är viktigt när man har fulltextlag att man tar sitt ansvar
från lagtinget, men också från landskapsregeringens och lagberedningens sida, polismyndigheten och den funktion inom förvaltningen som
har till funktion att uppmärksamma lagstiftningsändringar och införa
förändringarna här utan dröjsmål. Det är viktigt att man har rutiner för
det så att lagen hålls aktuell. Annars gör man en björntjänst åt den som
ska läsa lagen. Det har också att göra med det att vi borde ha på internet
uppdaterad lagstiftning som man har i Finland. Det sätter också fingret
på andra behov inom förvaltningen. Så länge man gör det är det här det
bästa sättet att visa på de grundläggande bestämmelserna för polisen.
De finns på ett ställe och de finns i vår egen lagbok.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag godtar bättre att det är en viktig symbol för självstyrelsen att ha en egen polislag och därför ska den vara i vår egna blåa bok
och därför ska det vara en fulltextlag, men däremot när man säger att
det är för tydlighetens skull kan jag definitivt inte gå med på det. Jag
tycker att det blir extremt otydligt i och med att man ens knappast kan
använda polislagen utan att bläddra i de andra båda lagarna, både
tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Sedan tycker jag också
att man faktiskt har kommit med ett bättre lagförslag nu. Jag tror inte
att de tidigare politikerna ska belastas för utformningen av det utan det
ska poliserna ha en eloge för. De är bra på att lobba, det fanns ett väldigt
intensivt motstånd från vissa grupper av polisen till polisstyrelse och för
att tillmötesgå dem så var det lite konstiga formuleringar, men jag tror
inte att det var några politiska intentioner i de tidigare utformningarna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det kan hända att det saknades politik i det förra förslaget.
Nog om det, nu är vi på banan och det här förslaget är mycket bra. Det
innebär att ålänningarna i sin egen lagbok kan läsa om sin polismyndig-
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het till den del som är intressant för medborgarna. För specialister,
myndighetspersoner, polisen själv så måste alltså de röda lagböckerna
finnas på hyllan. Det är självklart när det är så mycket riksbehörighet i
speciallagar i det här, men för ålänningarna är det här det bästa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Andra behandling
4

Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012)
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.

Enda behandling
5

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2011-2012)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)
Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)
Ärendet avförs från dagens lista

Enda behandling
6

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2011
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2011-2012)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)
Ärendet avförs från dagens lista.

Föredras
7

Garanterad neurologisk vård
Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 13/2011-2012)
Ärendet avförs från dagens lista.

Remiss
8

Legalisera nettodebitering av el
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2011-2012)
Ärendet avförs från dagens lista.
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För kännedom
9

Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 14.11.2012.

10

Skyddsjakt
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2012-2013)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 14.11.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Bordläggning
1

En oberoende landskapsrevision
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.11.2012. Godkänt.

Remiss
2

Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finansoch näringsutskottet men att utskottet begär utlåtande av social- och miljöutskottet.
Diskussion.
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Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här lagförslaget blir en liten försmak inför nästa veckas
budgetdebatt. Lagförslaget anknyter i högsta grad till regeringens budgetförslag för 2013.
Det handlar om två ändringar av paragraf 39 i landskapslagen om hälsooch sjukvård. Den första ändringen ger unga upp till och med det år han eller
hon fyller 27 år rätt till allmän tandvård. Det innebär att vi höjer åldersgränsen från nuvarande 25 år med två åldersgrupper.
Den andra ändringen ger fast bosatta i skärgårdskommunerna Brändö,
Kumlinge, Kökar, Sottunga och Föglö rätt till offentlig bastandvård via en
ambulerande tandvårdsklinik när den är på plats i skärgården.
Utökningen av den allmänna tandvården på Åland har varit något som regeringen har kommit överens om att ska göras i olika steg och som förstås är
beroende av den finansiella situationen i landskapet. Det allra första steget
inleddes med att vi tillsammans med ÅHS nu har definierat vilka patientgrupper som ska prioriteras av medicinska och sociala skäl och dessa gruppers rätt till allmän tandvård har fastställts av regeringen i ett beslut den 4
oktober.
Följande steg är det lagförslag som nu ligger på era bord, men redan nästa
år kommer regeringen att ta fram kostnadskalkyler för olika servicenivåer av
tjänster inom den allmänna tandvården. Vi avser att på basen av dessa kalkyler sedan kunna besluta om i vilken omfattning allmän tandvård ska erbjudas
ålänningarna. Men i vilken takt som reformen ska genomföras beror förstås
på hur den finansiella situationen ser ut i landskapet.
Men – nu kan vi i alla fall – trots ekonomiskt svåra tider – ta ett steg
framåt beträffande utökningen av den offentliga tandvården. Det görs dels
genom en omfördelning av patientgrupper som idag går till ÅHS och dels
inom ramen av befintliga resurser.
De unga upp till och med 27 år kommer nu att ges möjlighet att fortsätt
hos ÅHS tandvård, om de vill. Unga mellan 20-29 år är generellt sett en svår
grupp att få till tandläkaren. Detta visar forskning från både Finland och Sverige. Det är en tid i livet då man ofta har en svag ekonomi, man studerar
kanske eller bildar familj. Man kanske har haft en god tandhälsa i tonåren
och skjuter eventuella tandproblem på framtiden. Det är bara drygt en fjärdedel av 18-29 åringarna på rikssidan som gått till tandläkare under de senaste fem åren – trots att man där har haft allmän tandvård i över tio års tid.
Också i Sverige har denna grupp varit svår att fånga in – men genom att
medvetet rikta högre tandvårdsstöd till denna grupp unga har också besöksfrekvensen hos tandläkarna ökat.
Att vi på Åland nu går in för att höja till 27 års ålder nästa år gör att vi
hoppas att denna förebyggande insats ska innebära en god tandhälsa och
minska behovet av tandvård på längre sikt.
Antalet unga i en årskull är cirka 260 personer. Om alla 26 och 27 åringar
skulle gå till ÅHS tandklinik så skulle det innebära ett nytillskott på 520 personer. Det är inte realistiskt att det skulle bli så. ÅHS egen statistik visar att
cirka 150 personer per årskull av 19-25 åringarna fortsätter som patienter hos
ÅHS, dvs. ungefär hälften. En del av 26-27 åringarna omfattas redan av rätten till att vara patienter hos ÅHS, de kan vara gravida eller tillhöra någon av
de redan fastställda prioriterade grupperna som av medicinska eller sociala
skäl får gå till ÅHS. En del av dessa 26-27 åringar kanske studerar utanför
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Åland och sköter sin tandhälsa på studieorten. Andra kanske har börjat gå
till den privata tandvården och vill fortsätta med det. Min bedömning är att
det kanske kommer att röra sig om i bästa fall totalt 250-300 nya patienter.
I och med att ÅHS personal inte längre kan fortsätta vara patienter inom
den offentliga tandvården görs denna utökning inom ramen av befintliga resurser. Vi ska också komma ihåg att vi talar om betalande patienter. Det är
bara till och med man fyller 19 år som man har avgiftsfri tandvård på Åland.
Den andra gruppen vars rätt nu skrivs in i lagen är de bofasta i skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Föglö. Under 29 års tid
har ÅHS haft en ambulerande tandvårdsvagn rullande i skärgården och under det sista verksamhetsåret 2009 hade man 218 patienter i alla åldersgrupper, också från den arbetsföra befolkningen. Från och med år 2010 så gick
vagnen inte längre att använda. Den hade gjort sitt. Nu ska den ersättas med
en ny, modern, topputrustad tandvårdsklinik som innehåller det mesta i utrustningsväg. Man ska kunna ta mindre röntgenbilder, sterilisera sina instrument, den ska vara handikappanpassad och man ska kunna göra undersökningar, lagningar och avlägsna tandsten m.m. Den är inte billig att köpa in
men därför är tanken att den också ska kunna användas för fler målgrupper
och på andra platser än i skärgården. Boende på institutioner och äldreboenden är en given målgrupp.
I Sverige, där tandvårdsbussar har blivit ett allt vanligare inslag som komplement eller som rent av ersätter mindre kliniker, ställer också upp vid skolor och gör det smidigare för skolelever att besöka tandläkaren.
I och med att det finns i budgeten för 2012 ett anslag om 100 000 euro och
i budgeten för 2013 föreslås 120 000 euro så kommer medlen att räcka till
denna fina investering som förhoppningsvis ska rulla i hela det åländska
landskapet, både i skärgården och på landsbygden, minst lika länge som den
gamla tandvårdsvagnen. Offerter som den ledande tandläkaren har begärt in
ger vid handen att priset för en toppmodern, fullt utrustad mobil klinik ligger
på drygt 220 000 euro.
Varför ger nu regeringen skärgårdsborna rätten till allmän tandvård? Varför gör vi det? Framför allt är detta ett regionalpolitiskt beslut men det är
också, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, ett klokt beslut och jag vill
hävda att det också är ett beslut som tänder en lampa hos skärgårdsborna.
Varför alla skärgårdsbor och inte bara barn och unga och de prioriterade
grupperna? Regeringen anser att den ambulerande tandvårdskliniken bör
användas så mycket som möjligt när den väl är ute på plats i någon av skärgårdskommunerna. Att ge alla som bor i skärgården rätt att besöka kliniken
kan anses som positiv särbehandling och det är enligt 6 § i grundlagen om
jämlikhet möjligt att göra om man då avser att trygga den faktiska jämlikheten, dvs. att man inför åtgärder som förbättrar ställningen och förhållandena
för en viss grupp, i detta fall de skärgårdsbor som har lång restid in till Mariehamn eller Godby.
I regeringsprogrammet säger vi att skärgården på grund av sitt perifera
läge är i behov av särskilda insatser för att behålla en god levnadsnivå för sin
bofasta befolkning. Man har inte samma förutsättningar om man bor i skärgården jämfört med om man t.ex. bor i Hammarland eller Saltvik. Det tar en
hel dag att besöka tandläkaren om man bor på Kökar eller på Brändö. Man
måste ta tjänstledigt från sitt arbete en hel dag för att åka in till centralorten
för kanske en halvtimmes besök hos tandläkaren. Jag vet föräldrar som måste
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ta ledigt från sina jobb för att kunna skjutsa in sina barn för extra tandläkarbesök utöver de som görs kollektivt av skolan. Det är långt från skärgården
till Mariehamn – men det tycks vara enorma avstånd från Mariehamn till
skärgården. Att låta två personer i en ambulerande tandvårdsklinik förflytta
sig till patienterna i skärgårdsregionen – är som jag ser det – mer samhällsekonomiskt försvarbart än att hela skärgårdsbefolkningen ska resa in till Mariehamn eller Godby för tandläkarbesök.
Beträffande de ekonomiska verkningarna rörande skärgårdsbefolkningen
så är det också ett nollsummespel. Fram till och med 2010 så fanns det en
personalresurs bestående av en tandläkare och en tandsköterska avsatta för
den ambulerande verksamheten inom ÅHS tandvårdsenhet. Under 2010
fram tills idag har man inte minskat resurserna till tandvårdsenheten – trots
att man inte längre har ambulerat - utan den resursen har kvarstått och används på Ålandsvägen.
Under 2013 så ska en bedömning göras av verksamheten och eventuella
förändringar i personal och övriga resurser beaktas i budgeten för 2014. Då
får vi också se om det är möjligt att redan år 2014 utöka den allmänna tandvården med ytterligare två åldersgrupper, dvs. för unga vuxna till och med 29
års ålder.
Med hopp om en konstruktiv diskussion. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Liberalerna kommer att motsatta sig det här förslaget i den
omfattning som här nu föreslås. Motiveringarna för detta och vad vi förespråkar kommer ltl Katrin Sjögren senare att framföra.
Lite gällande finansieringen. Enligt de uppgifter vi har så riskerar
verksamheten på ÅHS att gå med 2,5 miljoner i underskott för detta år
som nu pågår. Det finns ett glapp på intäktssidan på ungefär en miljon
euro. Den sidan ska man åtgärda genom avgiftshöjningar. Men det
strukturella underskottet i verksamheten finns. Ramarna för 2015 har
inte beaktat detta faktum. Det föreslås inte inbesparingar som kan motsvara det här underskottet som följer med i verksamheten. Jag tycker att
socialministern borde orda något om det här eftersom det ligger ett
budgetförslag. Hon säger samtidigt att den här reformen är finansierad.
Minister Carina Aaltonen, replik

Om vi utgår ifrån kostnaderna på ÅHS tandvårdsklinik så under de senaste tio åren har man gjort ett överskott på 1,2 miljoner euro. I snitt har
man haft en budget som har legat ganska högt över. Bokslutet har visat
ungefär 200 000 euro i överskott de senaste två åren. Jag tycker minsann att ÅHS tandklinik har burit sina kostnader och också hjälpt till att
finansiera underskott för övrig verksamhet vid ÅHS.
Ltl Mats Perämaa, replik

Talman! Jag är helt säker på att personalen vid tandvårdskliniken har
skött sig bra och gjort ett bra jobb. Men nu ställer jag frågan utifrån att
socialministern själv sade att det här kopplar ihop med budgeten och då
kopplar det ihop med hela ÅHS budgeten. Om det finns ett strukturellt
underskott i ÅHS budget för 2012, att verksamheten kostar 2,5 miljoner
mera än vad man haft pengar och det följer med för år 2013, och om
man inte har beaktat det i ramarna för 2013, då betyder det att under-

142

skottet finns kvar. Det betyder att nya reformer kommer att leda till nya
underskott, alternativt att man drar in på någonting annat.
Frågan blir; vilken vårdform ska man dra in för att bekosta den här
reformen?
Minister Carina Aaltonen, replik

Man kan inte låta bli att göra kloka reformer bara för att den stora myndigheten visar ett underskott. Det måste göras många reformer inom
ÅHS. Vi måste omfördela pengar och resurser inom tandkliniken så att
det räcker till en utökad ålderskategori, till 27 års ålder, och till skärgårdsborna. Det tycker jag att är en rimlig omfördelning av resurserna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! I förslagets verkningar ser jag ingenting skrivet om
FPA. I den privata tandvården går FPA emellan med pengar. I det här
fallet får ÅHS betala de pengar som annars delvis skulle ha kommit från
FPA. Skulle ministern kunna utveckla vad detta egentligen betyder?
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag förstår inte riktigt frågan. FPA ersätter ltl Sundblom om han går till
den privata tandvården. Inte kan man ju dessutom få ersättning från
FPA och gå till ÅHS tandklinik. Personer i arbetsför ålder, över 19 år, betalar avgifter som till stora delar tänker tandklinikens verksamhetskostnader.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Den där saken känner jag till. Men nu ska ÅHS ta över kostnader som
annars delvis skulle ha kommit från FPA till det åländska samhället. Det
var den biten som det inte var något skrivet om här.
Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, så är det verkligen inte. Ltl Sundblom kan ju inte få dra kostnaderna två gånger, dels få ersättning från FPA och sedan få gå till ÅHS tandklinik. Så fungerar det inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi blev nog förvånade över att regeringspartierna har enats
kring åtgärden att skärgårdsbor speciellt skulle pekas ut och få allmän
tandvård. Vi ifrågasätter om det här faktiskt fyller de krav som vi ställer
på likabehandlingsprincipen. Vad pekar på att skärgårdsbornas tänder
ska särbehandlas?
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Nej, inte är det just skärgårdsbornas tänder som pekas ut.
Det är ju det faktum att man som skärgårdsbo inte har samma levnadsbetingelser som de som bor i Jomala eller Finström.
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Jämlikhetsstadgandet som finns i grundlagen förutsätter inte att alla
medborgare ska bemötas exakt likadant i alla avseenden, om inte de
förhållanden som inverkar på ärendet är likadana. Så står det i grundlagens proposition. Det betyder att det är annorlunda att bo på Kökar och
ta sig in till stan. Man måste avstå en hel arbetsdag för att komma till
tandläkare. Därför kan man göra en positiv särbehandling då det är
nödvändigt eller ändamålsenligt med tanke på samhällsutvecklingen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi får väl se om det här håller hela vägen fram.
Angående jämlikhetsstadgande, vad är det för rättvisa att en person
som bor i Föglö med höga inkomster ska få allmän tandvård, medan en
person som bor i Vårdö med låga inkomster inte skulle få samma förmån från samhället? Är detta likabehandling? Det rimmar inte med
jämlikhetsprincipen, tycker vi. Jag tycker till och med att man pekar ut
skärgårdsborna särskilt. Jag är rädd för att det här också kan väcka ytterligare avundsjuka mellan olika delar av det åländska samhället. Människor som bor i andra kommunerna blir avundsjuka för att skärgårdsbor som kanske är rika också ska få allmän tandvård. Ert argument håller inte.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det står fullständigt klart för mig nu att vtm Viveka Eriksson inte tycker att Föglöborna ska omfattas av allmän tandvård. Eftersom Vårdöborna inte får allmän tandvård så ska inte heller Föglöborna få den rätten.
Jag undrar hur den tidigare regeringen hade tänkt sig när man i budgeten tog med pengar för att införskaffa en ambulerande tandvårdsklinik? Var det meningen att den skulle användas bara på fasta Åland eller
bara användas för barn?
Detta med likabehandling kommer nog att hålla i en fortsatt behandling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det var ett ganska intressant retoriskt anförande. Ministern
sade att det inte är försvarbart att hela skärgårdens befolkning ska fara
till stan för tandläkarbesök. Men hela skärgårdens befolkning far
knappast samtidigt och de far säkert inte in till staden bara för ett tandläkarbesök heller.
Det intressanta som man inte kan utläsa ur förslagets verkningar är
ekonomin. Nu fick vi höra att en tandläkarbuss kan kosta 220 000 euro,
men driften kostar också en hel del. Ministern pratade om ett överskott.
Men bara för att man tidigare har budgeterat mera än de verkliga kostnaderna, det lät som om det vore ett överskott från ett företag, men det
blir nog en väldigt grekisk kalkyl, om jag får uttrycka mig på det sättet.
De siffror som vi fick höra om här, med de problem som ÅHS har med
att budgetramarna överskrids med 3,5 miljoner, så krävs det verkligen
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att man är noga överallt. Är det här riktigt ekonomiskt försvarbart? Är
kalkylen trovärdig?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, kalkylen är nog så trovärdig och så hållbar som de uppgifter som vi
har fått till oss kan ge vid handen. Sedan är det klart att ÅHS har ett
ekonomiskt svårt läge just nu. Men det utesluter inte att man omfördelar resurserna inom den verksamhet som redan bedrivs. Man flyttar ut
ungefär 300 ÅHS personal och ersätter dem med nya åldersgrupper.
Man använder sig också av de tidigare resurserna som fanns när man
hade den ambulerande verksamheten, den avslutade man först år 2010.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det som sades tidigare att verksamheten har gått med överskott, menar
ministern på fullt allvar att det har genererat en vinst för att man har
överbudgeterat 200 000? Det är ett helt obegripligt ekonomiskt resonemang. Det är sist och slutligen samma pengar som vi pratar om. Nu
säger ministern om man ska omfördela. Ja, det är intressant att man ska
omfördela från de fattiga till de rika, vilket jag ska återkomma till. Men
det tyder ändå på att vi har ett underskott på 3,5 miljoner.
Det pratades om att högkostnadsskyddet skulle höjas för att finansiera det här. Jag har läst budgeten noga. Jag hittar ingenting. Kommer
högkostnadsskyddet att höjas eller inte som ett exempel på att få in
pengar?
Minister Carina Aaltonen, replik

Bedömningen från ÅHS-styrelse när det gäller införskaffandet av den
mobila enheten är att det ska göras inom ramen för befintliga resurser. I
slutet av 2013 får det göras en utvärdering för att se hur de ekonomiska
kalkylerna och budgeten håller.
Men visst är det så att man har överbudgeterat till ÅHS tandklinik de
senaste tio åren eftersom man i bokslutet har visat ett överskott på ungefär 1,2 miljoner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Socialministern säger att skärgårdsföräldrarna har behövt ta en
hel dag ledigt med sina barn när man ska fara till tandvården. Det är ett
faktum som delvis kommer att behöva fortsätta. Så fort det rör sig om
svårare och mera komplicerade ingrepp och tandställningar så måste
skärgårdsbarnen fortsättningsvis in till stan.
Minister Carina Aaltonen, replik

Naturligtvis är det så. Den här frågeställningen kom upp när regeringen
var på besök i Föglö och där var man mycket angelägen om att få ut den
här ambulerande tandvårdskliniken. Föräldrar på Föglö vittnade om hur
man måste ta tjänstledigt för att åka in till Mariehamn när det gäller rutinkontroller eller lättare lagningar. De åtgärderna kunde ha utförts av
en ambulerande tandklinik på plats.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Liberalernas uppfattning är att just precis till detta ska den ambulerande
tandvårdsenheten användas till; barn, unga och äldre i skärgården och
för äldre på hela Åland.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det ska vi också använda den här tandvårdsbussen till. Men, däremot är
det mera samhällsekonomiskt försvarbart att, när bussen väl är ute i någon av skärgårdskommunerna, så får hela befolkningen ta del av tandvården. En positiv särbehandling är inte förbjudet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Minister Aaltonen återkom flera gånger i presentationen till
lagstiftningens förhållande till grundlagen. I framställningen eller i lagförslagets motiveringar har jag inte kunnat upptäcka något sådant resonemang. Om man hade ägnat den frågan någon uppmärksamhet så hade
det varit vägledning för läsaren, dvs. lagstiftningsbehörighetens räckvidd som vi har här i lagtinget. Jag tycker att det är en trist att förslaget
inte nämner en sådan här väsentlig sak som nu var ett ledande tema i
presentationen.
Det andra som försvårar min förståelse är att visst redovisas det för
beredningen av lagförslaget på sidan 6, men här har remissen fallit bort.
För inte kan det väl vara så att en sådant här förslag, som gäller enskilda, inte har varit på remiss?
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag välkomnar ltl Gunnar Janssons iakttagelser över att just
det resonemang som råder kring jämlikhetsstadgandet saknas. Vi beklagar att vi inte har det med. Därför handlade en ganska stor del av min
presentation just om diskrimineringsstadgandet. Jag lovar att redogöra
mera för det här i finans- och näringsutskottet och kanske vi kan få en
redogörelse i finans- och näringsutskottets betänkande.
Beträffande remissen så har ärendet gått till förvaltningsdirektören
på ÅHS och till den ledande tandläkaren på ÅHS.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för den redogörelsen. Det blir säkert spännande i utskottet att fördjupa sig i den här typen av frågor, lagtingsbehörighetens kontakt med
grundlagen 6 § och andra.
Det brukar också ingå i upplysande lagberedning att man i varje fall
kort redogör för vad remissorganen har sagt. Jag ser inte heller att detta
skulle vara med här. Finns det något att säga där eller ska utskottet höra
dem som eventuellt inte har hörts eller ska utskottet fråga de hörda vad
de har sagt? Man skulle underlätta beredningen med den här typen av
information.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag förutsätter att dem som berörs, i första hand ÅHS ledande tandläkare, kommer att höras i utskottet. Man har också från
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ÅHS sida varit med i beredningen av bl.a. rapporten om prioriterade
grupper inom mun- och tandhälsa på Åland. Man har varit med i det här
arbetet och förberedelserna under hela det här året.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Det här är en kort lagtext. Jag ska ha ett kort anförande och
kommentera den lite grann.
Från centerns sida stöder vi naturligtvis det här lagförslaget. Jag kan konstatera att det är bra när man kan göra förbättringar även under sämre tider
som vi har nu.
Ministern har ingående i detalj förklarat vad lagen går ut på. Jag kan konstatera att det som är viktigt är ekonomin. I några repliker togs det upp hur
ekonomin påverkas av det här. Bortsett från själva investeringen av tandvårdsbussen så ska det vara ett så kallat nollsummespel. Det ska inte förhöja
kostnaderna för ÅHS och det är viktigt.
Det har redan varit mycket diskussioner i pressen om det här. Man har
diskuterat just detta med likabehandling som vi just hörde i flera replikskiften.
Under den tid som jag var näringsminister så satt jag som ordförande för
Skärgårdsnämnden. Jag kan konstatera att då var den ambulerande tandvårdskliniken en väldigt högt prioriterad fråga i diskussionerna på flera möten. Jag tror att jag inte säger fel om detta har 100 procentigt stöd från skärgårdskommunerna att man på nytt ska kunna få den här ambulerande kliniken, för den är så viktig.
Skärgården är vår yttersta region som har andra villkor än vad vi har här
på fasta Åland. Där finns barnen, de äldre och de sjuka. Det har visat sig att
under de 29 åren som den här bussen fanns så gjorde den ett jätteviktigt arbete. Det är behjärtansvärt att den kommer tillbaka.
Då kan man fundera på om den här tandkliniken ändå är ute på Kökar är
det rätt eller fel då att en person, som inte tillhör någon målgrupp, ska kunna
få lappa en tand, ta en röntgenbild eller något sådant? Ja, jag tycker att
pragmatiskt praktiskt är det väl ganska självklart. Jag tror också att det är
samhällsekonomiskt korrekt. Om man även kan göra andra insatser den dagen som man är på Kökar så ska man göra det. Därför ser vi inte heller några
problem i det här. Vi vet att skärgården är den region som har det allra svårast och som vi kommer att få hjälpa allra mest. Kan vi på det här sättet göra
en liten insats så är vi ifrån centern i varje fall beredda att göra det. Tack, fru
talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar till mycket stora delar ltl Torbjörn Eliassons uppfattning. I den riktningen vandrade vi också under den förra mandatperioden. I budgeten för 2012 fanns det en mobil tandvårdsenhet och precis
detta att barn, unga och äldre i skärgårdskommunerna ska kunna få
mobil tandvård. Men, självklart om den mobila enheten är på plats så
kanske det finns något utrymme efter barn, unga och äldre. Men nu sätter man en rättighet i en lag. Tänker man då utöka resurserna? Annars
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är det ju precis som det var förut fast man skriver in en rättighet i en lag
men man ger inte några resurser. Då blir det ju en tandvårdsbluff.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tandvårdsbluff var ett starkt uttryck. Det tror jag att
vi inte kan uttala oss om nu. Kom igen när det här har testats så får vi se.
Det här är en reform och vi vet inte exakt hur den kommer att fungera i
praktiken, åtminstone vet inte jag. Jag tycker absolut att det praktiskt
och korrekt att man även kan utföra andra åtgärder, än just till de här
exakta målgrupperna, om man ändå finns på plats.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu måste majoriteten förklara skillnaden för oppositionen. Alla
är med på att man skaffar mobil tandvårdsenhet. Man ska i första hand
serva barn, unga och äldre. Finns det utrymme när tandvårdsvagnen är
på plats ute i skärgårdskommunerna så lappar man på med andra som
har behov. Så har det varit tidigare också.
Men man tänker inte att tandvårdsvagnen ska vara längre ut i skärgårdskommunerna. Man inför en rättighet i lagen och man tillför inte
heller extra resurser. Då blir det ju inte någon skillnad.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det finns i varje fall en viktig skillnad och det är att
den här ambulerande tandvårdskliniken kommer till nu. Det är en jätteviktig skillnad.
När det sedan gäller alla detaljer så kan jag faktiskt inte svara på dem.
Dels får vi se vad framtiden utvisar och sedan tror jag att minister Aaltonen är rätt person att prata med. Sedan kan utskottet diskutera de sakerna också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tackar ltl Torbjörn Eliasson för ett intressant anförande.
Det som jag fick med av hans anförande var hans erfarenheter av Skärgårdsnämnden. Jag tycker att det är bra att ltl Eliasson, med den erfarenhet han har från posten som näringsminister, också här bekräftar att
skärgårdens eget intresseorgan, Skärgårdsnämnden, de facto betonar
vikten av att starta på nytt med tandvårdskliniken.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, det kan jag definitivt bekräfta. Det här diskuterades under flera av våra möten. Att den här tjänsten skulle återinföras
framfördes mer eller mindre som ett krav från Skärgårdsnämndens sida.
Jag tror att oppositionen är beredda att hålla med om det och att de
även tycker att det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den ambulerande tandvårdsenheten har varit på tapeten
ganska länge. Vi hade den faktiskt med i budgetsammanhang under den
tid som vi satt i regeringen. Det är bra.
Från skärgården har man efterlyst att man skulle få tillbaka den här
verksamheten, särskilt när det gäller barn, äldre och de som har svårt att
röra sig. Men i det här lagförslaget ger man en rättighet till alla skärgårdsbor att få tandvård. Det är någonting helt nytt. Vi ifrågasätter hur
det rimmar med jämlikhetsprincipen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, man får diskutera den här saken vidare i utskottet.
Jag kan inte svara på det här. Jag tror att ltl Viveka Eriksson tidigare här
i någon replik talade om att en skärgårdsbo skulle känna sig utpekad.
Det kan jag väl ändå inte tro. Om man bor på Kökar eller på Kumlinge
och har den här möjligheten så tror jag att man kommer att tycka att det
är okej att man slipper åka in till stan. Även om jag inte bor i skärgården
så hoppas jag faktiskt att det ska fungera.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har också talat om att äldre personer som bor på institutioner skulle vara mera betjänta av att få den här servicen än friska skärgårdsbor som är rörliga och kan ta sig till tandvårdsenheter i Mariehamn eller i Godby. Man skulle titta på grupper som har särskilda behov, men skärgårdsbor har inte särskilda behov på grund av sina tänder.
Det som skärgårdsborna har särskilda behov av är kommunikationer för
att kunna ta sig från och till kommunen. Att man ha fungerande kommunikationer borde man i så fall ha fokus på, så att man kan uppsöka
tandvård, läkare eller någonting annat som man har behov av.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med vtm Viveka Eriksson. När det gäller patienterna som bor på institutioner på fasta Åland så kommer de
också att bli hjälpta av den här investeringen. Det är de som sköter det
här på jobbet som ska prioritera och inte vi. I varje fall kan inte jag ha en
uppfattning om det. Men de som jobbar med det kommer att kunna prioritera, hoppas jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här behöver klargöras ordentligt. Nu hävdar centern,
via ltl Eliasson, att systemet ute i skärgården ska vara sådant att äldre
och skolbarn ska få vård i den ambulerande vagnen. Men i hålrum däremellan ska andra skärgårdsbor också kunna få tandvård. Och samtidigt
vill man skriva en lag där alla skärgårdsbor har en rättighet att få sina
tänder omskötta ute i denna ambulerande vagn i skärgården. Då måste
ju systemet ändå bli sådant att vagnen kommer att behöva vara där så
länge som det finns en skärgårdsbo som söker sig till tandvården där.
Och då kommer det att kosta mera. Vi pratar om två skilda system. Man
kan inte hävda att det här kommer att vara som tidigare, samtidigt som
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man inför den här rättigheten. Då blir det inget nollsummespel hur
mycket man än hävdar det från talarstolen. Det här behöver redas ut.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, det tycker vi att man ska reda ut. Det är något som
utskottet kan titta på. Vi har fått den informationen att det inte ska förorsaka mera kostnader.
När det gäller hur många som kommer att anlita den här tjänsten
inom de olika kommunerna så det är något som vi inte kan veta på förhand. Högst antagligen, om man tittar på den statistik som finns, så
kommer det här att fungera ganska per automatik.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fungera per automatik? Alltså det är en tandvårdsrättighet som alla invånare i skärgården kommer att få. Då måste man ju utgå ifrån att ÅHS
och tandvårdskliniken kommer att göra den så attraktiv så att medborgarna kommer att använda tjänsten också, annars är det ju ett stort
misslyckande. Att ge en rättighet, säga att det ingenting kommer att
kosta och säga att sannolikt kommer väldigt få att använda sig av tjänsten så i det finns så många motstridiga signaler. Jag ser framför mig att
utskottet kommer att ha ett stort arbete.
Sedan vill jag återkomma till det som jag sade tidigare i en replik.
ÅHS står inför ett stort underskott. Verksamheten inför nästa år är inte
totalt sätt finansierad i det budgetförslag som ligger. Vill centern att
man höjer på ramarna för ÅHS för detta eller vill man dra ner på någonting annat för att få ÅHS ekonomi i balans? Det är en konkret fråga.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nej, vi vill inte höja på några ramar. När man budgeterar så uppskattar man och sedan får man i efterhand se hur det gick.
Reformer som innebär förbättringar ska man ändå i grunden ställa
sig positiv till, tycker jag. Vi får väl se. Man kan säga att det här också är
ett experiment, för det här har man inte gjort tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill rätta ett fel, om jag förstod kollegan Eliasson
rätt. Han sade att det är rimligt att även andra, som befinner sig ifrågavarande kommuner när kliniken finns på plats, också kan få bastandvård. Så uppfattade jag uttalandet. Det är nog en åsikt som inte har stöd
i 39 §. Går man till motiveringarna på sidan 3 så står det uttryckligen
nere i tredje styckets sista mening: ” Förutom skärgårdens bofasta befolkning kan även klienter vid serviceboenden och institutioner i mån
av möjlighet få tandvård vid den ambulerande tandvårdskliniken.”
Men en människa som far och fiskar till Kökar är väl knappast klient på
ett serviceboende eller en institution bara på den grunden att man råkar
befinna sig i kommunen? Här är det något som inte stämmer.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det kan helt enkelt vara så enkelt att ltl Gunnar Jansson har missförstått mig eller att jag har sagt fel, jag vet faktiskt inte.
Men jag menade precis det som ltl Gunnar Jansson säger.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna är emot landskapsregeringens lagförslag som det nu är
utformat.
Att utvidga gruppen barn och unga till och med 27 år, att fullfölja investeringen med en mobil tandvårdsenhet som ger service till barn, unga och äldre
i skärgården fullföljer den linje vi har drivit.
Men istället för att ge alla skärgårdsbor allmän tandvård vill liberalerna att
äldre på serviceboenden och institutioner på hela Åland ska prioriteras och
ges allmän tandvård om det finns utrymme, och om detta råder det uppenbarligen delade meningar om.
Talman! Jag vidhåller min tes från valdebatten i fjol; det finns inte något
parti som inte skulle vilja göra förbättringar inom tandvården. Men en väsentlig sak har saknats och saknas fortfarande och det är pengar.
ÅHS bedriver idag tandvård för barn och ungdomar, vissa prioriterade
grupper, narkostandvård samt jourtandvård för hela befolkningen. Exempel
på prioriterade grupper är personer med svåra neurologiska sjukdomar, reumatiker, flyktingar, cancerpatienter och psykiskt funktionshindrade. Jag
tycker det är bra att landskapsregeringen har fullföljt den här prioriteringen
och har nu ett väldigt bra dokument för dessa prioriterade grupperna.
Folkpensionsanstalten ersätter besök hos privat tandläkare och mun hygienist. På Åland kan man dessutom dra av tandvårdskostnaderna i kommunalbeskattningen, vilket kan inte kan göra i riket. Men det är ju ett förhållande som landskapsregeringen tänker ändra på genom att inskränka sjukdomskostnadsavdraget.
Ett första steg på Åland måste vara att rikta åtgärder till de som har de
största behoven. De äldre är en viktig och växande målgrupp. Allt fler äldre
har permanenta tänder. Man brukar tala om tandvårdsparadoxen.
Den mobila tandvårdsenheten ska betjäna skärgårdens barn, ungdomar
och äldre. Men en viktig del när vi diskuterade att skaffa en mobil tandvårdsenhet var också att man skulle kunna serva alla äldre ålänningar som har sitt
boende på servicehem eller institutioner.
Steg två skulle kunna vara att förebygga och förbättra hela befolkningens
tandhälsa t.ex. genom tandvårdschecker. Men det är en stor reform och den
är i framtiden, för vi vet alla här hur det ekonomiska läget ser ut och att
finansiering saknas.
Landskapsregeringen lägger fram lagen om allmän tandvård för unga till
och med 27 års ålder och ambulerande tandvård som en budgetlag och därmed har remisstiden varit mycket kort. Jag är inte helt säker på att om lagförslaget skulle ha gått på en bred remiss så skulle skärgårdskommunerna hade
omfattat och välkomnat förslaget fullständigt. Det riskerar att väcka ännu
större misstro mellan den faståländska befolkningen och skärgårdsborna.
Frågar man skärgårdsborna är svaret att den överlägset viktigaste helhetsfrå-
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gan är en fungerande skärgårdstrafik. Frågan är om detta förslag inte är en
politisk björntjänst.
Lagförslaget är heller inte likabehandling och som flera har tagit upp är
frågan om lagen är enligt grundlagen.
Ett glasklart och mycket tydligt remissvar finns dock, från ÅHS:s förvaltningschef. Det är knivskarpt och sågar delvis landskapsregeringen förslag
jäms med fotknölarna. Remissvaret delgavs till kännedom vid senaste ÅHS
styrelsemöte. Det var förvånande osakligt av socialministern att påstå att förvaltningschefens sakkunnigutlåtande var personligt, som vi kunde läsa om i
media här i helgen. Mycket av det som förvaltningschefen redogör för i remissvaret så omfattar liberalerna. Jag citerar förvaltningschefen: ”Lagförslaget är problematiskt till den del att den ger befolkningen bosatta i vissa
kommuner större rättigheter än befolkningen bosatta i andra kommuner.
Om landskapet och ÅHS menar allvar med de etiska principer som ska tilllämpas när vi fördelar våra resurser finns inte möjlighet att genomföra lagförslaget i denna del.” Alltså ÅHS har tagit nya etiska principer som förvaltningschefen nu säger att det här direkt strider emot.
När det gäller hälso- och sjukvård och likabehandling så är regionalpolitiken underordnad.
Jag fortsätter med förvaltningschefens utlåtande: ”De motiveringar som
anges fokuseras på skärgårdskommunernas problem med sjunkande befolkning etc. Dessa problem bör lösas på annat sätt än att stifta en lag som
bryter mot våra prioriteringsprinciper och samtidigt tydligt diskriminerar
delar av befolkningen. Att ge en rik och frisk Kökarbo lagstadgad rättighet
till skattesubventionerad tandvård samtidigt som man nekar många sjuka
och sämre bemedlade på fasta Åland samma sak är självfallet inte ett lagförslag som ÅHS kan stödja.”
På ledarsidan i Ålandstidningen har man också ett glasklart exempel; en
frisk rik Kökarbo mot en ensamstående arbetslös mamma i Hammarland.
Jag vill påstå att det till vissa delar har varit en ganska mörk vecka för socialpolitiken i landskapet. I måndags diskuterade vi sjukdomskostnadsavdraget
där vi också har exempel på hur snett det kan slå om man inte tänker efter
före. En kärnfamilj med en höginkomsttagare och en föräldraledig förälder
kan göra ett familjeavdrag och få göra 100 procent i avdrag för sjukdomskostnader, medan en ensamförsörjare, låginkomsttagare med 16 000 euro,
bara får dra av till 50 procent.
Sedan om finansieringen där det också kommer motstridiga uppgifter.
Förvaltningschefen som torde ha bäst insikt i ÅHS ekonomi skriver: "Om inte
ÅHS kompenseras för kostnadsökningen kommer besparingarna inom
andra områden av hälso- och sjukvården att behöva genomföras. Dessa
konsekvenser är ej beaktade. Tillkommande betalande personer betalar
endast en del av de verkliga kostnaderna som ÅHS har då våra taxor är
lägre än självkostnadspris.”
Talman! Liberalerna stöder en ambulerande tandvårdsenhet, att man höjer
åldersgränsen för den allmänna tandvården till 27 år. Det torde vara finansierat. Vill man sedan utvidga den allmänna tandvården och det finns finanser
så är det äldre på hela Åland som ska prioriteras. Tack.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, talman! De äldre som bor på institutioner och serviceboenden ingår också i det här lagförslaget. Det står i lagförslaget vilka personer som
kan omfattas av verksamheten vid den ambulerande tandkliniken.
Helt klart är att liberalerna helt och hållet motsätter sig att den arbetsföra befolkningen i skärgården ska ha rätt till allmän tandvård. Sedan vill man ta fram ekonomin. Faktum är att den arbetsföra befolkningen betalar den ambulerande verksamheten, de ger intäkter, så att
verksamheten faktiskt ger ett ganska bra överskott.
Beträffande förvaltningsdirektör Peter Rasks utlåtanden så kan man
säga att han talar med kluven tunga. Han har ett utlåtande i remissen
men ett helt annat utlåtande i det budgetförslag som han har lämnat
från ÅHS. Där säger han att den mobila tandvårdsenheten ska tillgodose
skärgårdsbornas behov av bastandvård för klienter vid institutioner. Där
talar han för att hela skärgårdsbefolkningen ska få bastandvård.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Interna stridigheter i landskapsregeringen och i ÅHS är ointressanta.
Det här utlåtande som förvaltningschefen har skrivit är ganska graverande där han påpekar bristen på finansiering och tilltron till att det är
svårt att genomföra.
Liberalerna är inte emot att utvidga tandvården, vilket jag tyckte att
jag var tydlig med i mitt anförande. Men frågan är om man stakar in linjen på att det offentliga helt hållet nu ska sköta tandvården? Glömmer
man allt detta med servicesedlar?
I rapporten, som socialministern har varit med och skrivit, står det
när man diskuterar den mobila tandvårdsenheten: ”Förutom befolkningen i skärgården kan i framtiden även klienter i serviceboenden
och institutioner få tillgång till tandvård”. Vi vill att de ska prioriteras
nu, framom den arbetsföra delen av befolkningen, oberoende av var de
bor på Åland.
Minister Carina Aaltonen, replik

I rapporten säger man en sak. I budgeten och i det här lagförslaget säger
man en annan sak. Det finns en politisk vilja i regeringen att också möjliggöra för äldre boende på institutioner och serviceboenden att redan
under nästa år infogas i verksamheten i den ambulerande tandvårdskliniken.
Det är inte lätt att ha visioner och att genomföra reformer. Det finns
förstås ett naturligt motstånd från oppositionen, men det finns också ett
ointresse från vår förvaltning. Det här är kamper som ska utkämpas.
Ibland säger förvaltningsdirektören sak och ibland en annan. Men jag
tror att beslutet från lagtinget kommer att visa i vilken riktning vi ska gå
i den här frågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att få någon slags
grepp om det här. Hur mycket resurser finns? Vad kan de användas till?
ÅHS ordförande viskar att det blir jättedyrt att ge tandvård till personer
på serviceboenden och institutioner, medan socialministern säger att
den ambitionen finns redan.
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När den mobila tandvårdsenheten fungerade så var det unga, äldre
som fick tandvård och sedan kunde man fylla på med skärgårdsbor.
Nu genomför man en rättighet. Tänker man då säga att tandvårdsvagnen ska vara längre ute i kommunerna? Eller fyller man upp utrymmet med skärgårdsbor som är i arbetsför ålder? Jag tycker att det är jätteviktigt att utskottet får reda ut det här. Hur mycket resurser har vi och
vad räcker de till? Nu är allt en enda sammelsurium.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ltl Katrin Sjögren citerar ivrigt här ur dokumenten
och påstår att det här förslaget strider mot de etiska principer som ÅHS
och regeringen har tagit. Jag delar inte den uppfattningen. Om det här
skulle vara det enda förslag vi tänker oss, att det här inte skulle vara en
del av en reform utan att det här är själva reformen, då skulle jag möjligen kunna förstå resonemanget. Men det här är ju det första steget för
att genomföra allmän tandvård på Åland. Det kommer inte att gå snabbt
på grund av de ekonomiska villkor som vi lever under. Men det kan väl
ändå inte vara diskriminerande om man har en ambition att tandvården
ska bli heltäckande men att man genomför den i etapper. Hur tror ltl
Sjögren att det annars skulle kunna gå till?
Ltl Katrin Sjögren, replik

När det gäller etiska principerna som ÅHS och landskapsregeringen har
fastställt så är det inte jag som påstår att det här lagförslaget strider mot
det, utan det påstår förvaltningschefen på ÅHS.
Vilken reform kan vi förvänta oss när det gäller tandvården? Det
skulle också vara ett intressant att veta. Är spåret att man bygger upp
allmän tandvård inom det offentliga? För det är detta som man gör nu.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag är lite förvånad att ltl Sjögren med sådan emfas citerar
uttalandet om de etiska principerna om hon inte själv omfattar det. Det
är uppseendeväckande.
Visst vill vi genomföra allmän tandvård som en valmöjlighet, en fråga
om valfrihet. Då finns det två alternativ. För dem som inte har råd att gå
till den privata tandvården blir det här en möjlighet, kanske inte ens för
alla det heller. Men det skulle i alla fall öka valfriheten för så många som
möjligt på Åland att få sina tänder omskötta. Det förvånar mig att liberalerna tydligen inte har den ambitionen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag citerade förvaltningschefen. Jag inledde också med att säga att liberalerna omfattar till stora delar det som förvaltningschefen skriver i sitt
utlånade.
Liberalernas funderingar och visioner om tandvården är: De offentliga medlen ska gå till dem som bäst behöver det.
Nu höjer landskapsregeringen åldern till 27 år och man ger de äldre
rätt till allmän tandvård. Då finns det ett glapp där, den arbetande delen
av befolkningen.
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Vi tycker att ett helt bra och fullgott alternativ skulle kunna vara att
den delen av befolkningen skulle kunna få tandvårdschecker, servicesedlar och bastandvård som man delvis betalar med skattemedel men man
köper tjänsterna från de privata. Det har varit liberalernas linje.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Liberalerna använder likabehandlingsprincipen som
ett argument mot det här lagförslaget. Då undrar jag hur ltl Katrin Sjögren ser på att alla möjliga principer faktiskt fördelas beroende på var
man bor? Alla har olika förutsättningar att bedriva näringar, utbildningsmöjligheter osv. Vi har då olika subventionsåtgärder för att hjälpa
beroende på var man bor. I riket har vi statsandelar och här har vi landskapsandelar som hjälper till på olika sätt. Då förstår jag inte riktigt ledamotens argument att det här faktiskt bara skulle handla om en likabehandlingsprincip.
Ltl Katrin Sjögren, replik

När det gäller socialpolitik och hälso- och sjukvårdspolitik så ska det
vara lika behandling. Jag tycker att det är ett tydligt talande exempel om
man jämför att en rik och välbeställd Kökarbo ska kunna få bastandvård
medan en ensamstående mamma i Hammarland är hänvisad till den
privata tandvården. Det anser jag inte vara likabehandling. Jag anser
inte heller att det är att hushålla med de resurser som finns. Det blir
sned fördelning.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det kan jag faktiskt hålla med om. Men då vill jag
påminna ltl Sjögren att det här är första steget i den här reformen och
det är vi jättestolta över. Vi hoppas att kunna ta flera steg.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Då blir det intressant att veta vad landskapsregeringen har för tidsplan?
Måste den här ensamstående mamman i Hammarland bli så gammal att
hon får vänta på allmän tandvård när hon bor på institution?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag tänkte beröra likabehandlingsprincipen som ltl Katrin
Sjögren lite grann ifrågasatte.
Av ministerns eminenta anförande framgick att ekonomin bestämmer
omfattningen och takten och det kan vi väl alla vara överens om. Då är
det lite grann förvånande, åtminstone för mig, att liberalerna väldigt
mycket ifrågasätter varför man nämner speciellt skärgården i det här
lagförslaget. Utgående ifrån vårt resonemang så är skärgårdsborna i underläge i många avseenden när det gäller olika serviceformer. Men i diskussionen som förs här så uppfattar man att underläge är att man inte
har ordentliga kommunikationer till centralorten. I det här fallet beto-
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nar vi klart och tydligt att vi behöver starta upp med skärgården och prioritera den.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det där har jag försökt förklara. När det gäller socialvård,
hälso- och sjukvård så ska det i så stor utsträckning som möjligt vara likabehandling. Blir det rättvist om välbeställda skärgårdsbor ska få tillgång till bastandvård men inte de på fasta Åland som lever på marginalerna? Det kan väl inte vara rättvist och bra socialpolitik, ltl Christian
Beijer?
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Den här reformen sker ju stegvis. Om man genomför en
stegvis reform kan man då uppfatta det som diskriminerande? Man har
ändå en helhet som mål men ekonomin omöjliggör att genomföra reformen totalt sett. Kan det då uppfattas som diskriminerande att man
genomför reformen i olika etapper?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nej, det kanske det inte kan uppfattas som diskriminerande.
Men det kanske finns andra saker som skulle ha varit mycket smartare
att göra.
Nu får vi divergerande uppgifter. Finns det resurser eller finns det
inte resurser för att serva alla äldre ålänningar som bor på serviceboenden och institutioner? Okej, säg att vi har de resurserna, men kanske
man borde ha fått någonting då istället som understöder ensamförsörjarna. I alla rapporter är ensamförsörjarna en grupp som har det tufft att
gå till tandläkaren. Kanske man borde ha riktat åtgärderna till dem?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Rätten till ambulerande tandvård är begränsad, vilket framgår i lagtexten såsom jag tolkar den, dvs. när tandvårdsvagnen
är på plats i kommunen. Det finns ett ekonomiskt anslag som visar hur
många sådana möjligheter man får. Det här är lite i linje med det som liberalerna presenterade i den gula boken för 2012 där man hade med
den mobila tandvårdsenheten. Det här är, i enlighet med regeringsprogrammet, egentligen inte en så stor grej. Man tar emot lite fler patienter
när tandvårdsvagnen är på plats.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för det klargörandet.
Nu har vi under några år inte haft en mobil tandvårdsenhet, det får vi.
Vi fortsätter med samma regim; barn, unga och äldre i skärgården ska
prioriteras. Vi fyller upp hålen med den arbetsföra delen av befolkningen. Det är rimligt. Men sedan sätter man en rättighet i lag för alla skärgårdsbor att få bastandvård. Då blir det ju en bluff om man inte tillför
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resurser. Om det t.ex. är 5 Kökarbor som får plats när tandvårdsvagnen
är där, men behovet är 15 personer?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Man säger här att rätten är begränsad när tandvårdsvagnen är på plats i kommunen. Hur ofta man har möjlighet att vara på
plats beror på de ekonomiska resurserna vi har.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Precis så blir det och precis så har det varit tidigare. Det skulle heller
inte ha krävt en lagändring att lagstadga rätten till bastandvård för skärgårdsborna. Det har varit en kutym, man har gjort så, man har varit
smart och utnyttjat resurserna. Är man på plats så fyller man på med de
som har behov. Men nu sätter man in en rättighet till bastandvård för
skärgårdsborna, men man tillför inte mera resurser t.ex. att tandvårdsvagnen kan vara längre på plats ute i skärgårdskommunerna. Jag tycker
att det är att luras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Det är förvånande att liberalerna motsätter sig att skärgårdsborna ska ha rätt att utnyttja den ambulerande tandvården då den
väl är på plats. Liberalerna är tydligen emot att allmän tandvård införs
steg för steg på hela Åland, i den mån det finns ekonomiskt utrymme för
det. Allmän tandvård, steg för steg när det finns resurser, är den här regeringens linje.
Det finns mängder av olika regionala stöd, ta bara landskapsandelarna som exempel där behandlas vissa grupper mer förmånligt än andra.
Är det diskriminerande? Är det oetiskt? Knappast!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag tycker att det är tveksamt när handlar om geografi. När det gäller
social- och hälsovårdspolitik så ska det vara likabehandling. Vi motsätter oss inte vi omfattar att man höjer till 27 års ålder och att man servar
äldre personer. Men frågan är om det finns utrymme till någon reform?
Kanske man borde rikta det ännu bättre? Det slår ju ojämnt, det måste
ju också ltl Fogelström inse.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, skärgårdsborna är geografiskt i ett sämre läge än vad vi som bor på
fasta Åland är. Hela skärgårdspolitiken går ju ut på att vi hjälper till och
underlättar, det är väl detta som skärgårdsnämnden har diskuterat och
de är för det här. Det som ni talar emot är skärgårdsborna för.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Vi är för, vi har drivit en ambulerande tandvårdsenhet. Vi har drivit att
barn och unga i skärgården kan gå till tandvårdsenheten och även att
man kan serva äldre. Det är precis den regimen som har förekommit
under många år och att man fyller på när tandvårdsvagnen är på plats.
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Det som landskapsregeringen gör är att sätta rättigheter i lag, men man
tillför inte ordentligt med resurser.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Bästa lagting, ja inte är det lätt att göra någonting för medmänniskorna. Framförallt är det inte lätt att göra något för skärgården.
När vi i regeringen gjorde omställningsbudgeten på våren så såg vi ett
mycket tufft scenario för skärgårdens del. Jag tror att ingen säger emot mig
när vi säger att det finns en region där det idag krävs både stora och små åtgärder för att den här regionen ska hållas livskraftig och levande. Det behövs
stora och små åtgärder och framförallt behöver man ha en bra trafik och
hälso- och sjukvård. Skärgården har särskilda omständigheter vad gäller sina
kommunikationer. Geografin gör att skärgården lever under särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter kräver särskilda åtgärder för att upprätthålla jämlik service på olika nivåer.
Landskapsregeringen har gjort den här åtgärden för att försöka hjälpa
skärgården så gott det går. Vi har velat återinföra en ambulerande klinik som
har funnits och rullat i skärgården i 30 år. Den gamla vagnen blev för gammal
och gick i pension. Först togs upp det pengar för en ny klinik. Nu krävs det ytterligare en viss summa för att få en modern och fungerande klinik införskaffad och som stämmer överens med de behov som befolkningen har idag.
Den gamla regimen, som påtalades här, att i vagnen tar man hand om
barn, äldre och däremellan, om det finns en lucka, så kan det få komma in en
person som kanske jobbar på en fiskodling, på en industri eller jobbar på åker
och äng eller som jobbar med någonting annat. Den nya ÅHS lagen tillåter
bara patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl, i enlighet med landskapsregeringens beslut. Alltså, på vilka grunder kan de i vagnen ta in i dessa luckor personer som inte är barn, äldre eller medicinskt eller
socialt prioriterad grupp? Det finns inget stöd för de här luckorna som ltl Sjögren pratar om.
Nu reglerar vi i lag en regim som tidigare har funnits. Samtidigt ger vi en
särskild positiv särbehandling åt skärgården, så att de av nationalekonomiska
skäl, totalekonomiska för samhället, istället för att lägga en hel dag i Mariehamn, kan gå till den här vagnen när den befinner sig i Kumlinge, Föglö eller
i Brändö. Tandläkarbesöket kanske tar 15 minuter och sedan är man tillbaka i
sitt produktiva arbete. Så har landskapsregeringen tänkt, som en positiv sak
för skärgården. Men det är märkligt vilken motvind det möter framförallt i
oppositionen, i förvaltningen bland personal och i media.
Jag vill verkligen vända mig mot retoriken angående bluff och lurendrejeri.
Jag tycker att det är under lagtingets värdighet att tala i de termerna. All heder istället till minister Aaltonen som tar tag i den här saken. Regeringen försöker verkligen göra regionalpolitiska insatser samtidigt som man reder upp i
en ganska vildvuxen flora av personer som har haft tillgång till ÅHS tandvård
förr, utan några större regleringar huruvida de har varit medicinskt eller socialt prioriterade. Nu reds det upp både vad gäller den sidan och man får en
positiv åtgärd till skärgården. Vi har haft goda avsikter från regeringens sida.
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Skärgården har tagit emot det positivt och jag hoppas att det ska bemötas positivt.
I likhet med vad ltl Eliasson var inne på så vet man inte i det här skedet
hur många som är intresserade av att komma till vagnen när den befinner sig
i skärgården och hur många som fortsättningsvis kanske passar på att gå till
sin privata tandläkare när man ändå är i Mariehamn, Åbo eller någon annanstans. Tiden måste utvisa vad som blir det faktiska resultatet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Lantrådet gav en ny infallsvinkel; man formaliserar, man sätter
juridik bakom kutymen som har varit. Det är vackert så. Men då tycker
jag heller inte riktigt att man ska marknadsföra det som en tandvårdsreform och att man nu tar första delen till att alla ålänningar skulle kunna
få allmän tandvård.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Visst är det en framgång på det sättet att vi reglerar i lag något som tidigare på något pragmatiskt sätt har fungerat. I luckorna mellan barn och
gamla har man ändå kunnat ta in den arbetsföra befolkningen för att
lappa och laga.
Den modell som ltl Sjögren har proklamerat för menar jag att inte
längre är gångbar, för det finns inget stöd för det i lag. Det finns heller
ingenting i de prioriterade grupperna som skulle ge dessa människor
tillgång till ÅHS tandvård.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Precis som jag sade så är det helt okej att strukturera, reda upp
och sätta saker i lag. Men om man inte tillför resurser så tror jag nog att
en och annan kommer att bli väldigt besviken.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det får vi se tiden an. Vi hoppas att vi ska kunna möta de önskemål
som skärgårdsborna har i den här frågan. I och med den här lagförändringen så ges de rätt till bastandvård. Utöver detta, när det gäller mer
komplicerade åtgärder, så får man vända sig någon annanstans. Vi har
sett det här som en vinn-vinn situation både för regeringen, för skärgårdsborna och totalekonomiskt för den åländska produktiviteten och
sysselsättningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Man reder upp vilka grupper som ska få rätt till allmän tandvård, säger lantrådet. Är detta arbete färdigt? Jag tycker att det
börjar lysa frågetecken här i salen kring vad allmän tandvård egentligen
innebär. Det har diskuterats allmän tandvård men inte till alla. Vad innebär i så fall en allmän tandvård? Vilken är regeringens linje och hur
ser den framtida tandvården ut?
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Allmän tandvård betyder ju tillgång till och möjlighet att få komma till
den allmänna tandvården. Precis som allmän hälso- och sjukvård som
betyder att var och en som lever i vårt samhälle har tillgång till den
hälso- och sjukvård man behöver. Vad gäller tandvården så har den alltid varit separat från övrig hälso- och sjukvård. Den har inte varit öppen
för alla ålänningar på Åland, utan den har varit riktad till vissa grupper.
Men det har inte varit renodlat, utan man har ändå av olika skäl också
kunnat ta in andra människor som inte haft några sociala eller medicinska skäl till ÅHS tandvård. Därför är det bra att landskapsregeringen
har fattat beslut om vilka de prioriterade grupperna nu är. Vi sidan av
detta lägger man nu också den här lagen för skärgårdsbor.
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Kan man med det klargörandet tolka det som om tandvårdsarbetet är färdigt? Eller är de frågetecken som tidigare väcktes hos
oss i Ålands Framtid fortfarande öppna från regeringens och socialdemokraternas sida? Vilken linje har regeringen? Vad tänker man göra
framöver efter det här? Ska det bli någon allmän tandvård eller inte?
Vad säger regeringens och dess parti?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, bästa ltl Axel Jonsson, det tar tid att införa allmän tandvård. I riket
tog det 20 år att införa allmän tandvård. Det är en lång resa som man
ger sig in på för den som strävar till och vill ha allmän tandvård. Men jag
tycker att det här är ett bra första steg. Man reder upp i den struktur
som finns redan idag. Man tar ett första steg på det här sättet. Sedan
kommer regeringen att diskutera de kommande åtgärderna ytterligare i
takt med att den ekonomiska situationen förhoppningsvis succesivt blir
bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag blev lite fundersam på hur detta sluta? Ltl Sundblom omfattas ju sedan av den allmänna tandvården. Jag och alla vuxna
Föglöbor beställer tid när vagnen kommer till Föglö. Vilka ska då gallras
bort sedan när alla behöver ha en tid? Ni kanske skulle fundera lite på
det.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, så är det för mig när jag ringer till min tandläkare, inte får jag tid direkt, men jag kanske får tid nästa vecka eller nästa månad. Så måste väl
detta också fungera, att man ser över vilka behov som finns. Tandvårdsenheten är i Föglö och tar först emot alla prioriterade grupper och efter
det så kommer ltl Sundblom och också vill in vagnen, men då kanske
tandvårdsvagnen den dagen måste återvända eller åka till Kumlinge eller till någon annan kommun enligt schema. Då får man väl boka in ltl
Sundblom vid ett senare besök. Det här går nog i praktiken att ordna.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack för förklaringen! Herr talman, då kan jag konstatera att det tydligen behövs skjutas till resurser i alla fall.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag hoppas i alla fall att man överväger, i sin nu häftiga kamp mot det
här förslaget, att tanken har varit god att ge den här servicen till alla
skärgårdskommuner. Som ltl Sundblom och vi tidigare diskuterade på
kommunrundan i Föglö så önskade man särskilt att det också skulle omfatta Föglökommun, trots att Föglö ändå har de bästa kommunikationerna av alla kommuner. Jag hoppas att det någonstans inom ltl Sundblom också finns en viss tacksamhet över att det här förslaget nu finns
på bordet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag är inte helt säker på om kollegan Torbjörn Eliasson är medveten om hur väl han slog huvudet på spiken när han sade att först budgeterar man och sedan får man se hur det blev. Så känns det lite med den här
framställningen.
Vi har under debatten hört att ÅHS kanske ligger 2,5 miljoner över kostnadstaket samtidigt som man har 1 miljon för lite i inkomster, dvs. 3, 5 miljoner över ramen. Det borde leda till att en regering faktiskt omedelbart vidtar
akuta åtgärder istället för att lägga fram nya förslag som vi inte vet vad kostar.
Jag tror att vården troligtvis kommer att behöva privatiseras i allt större
grad framöver om man ska lyckas få ihop samhällsekonomin överhuvudtaget.
Här har vi nu ett förslag som går i motsatt riktning, till på köpet utan att vi
har någon prislapp på det.
Socialdemokraterna säger genomgående i debatten att det här är en delreform. Alla ska så småningom ha rätt till allmän tandvård, om jag förstår resonemanget rätt. Står faktiskt de så kallade borgerliga partierna i regeringen
också bakom att vi är på väg mot en allmän tandvård för alla? Det vore väldigt trevligt om man från moderaterna, obundna och centerns sida kunde få
ett klart svar på den saken.
När det gäller själva lagframställningen så vill jag inte uttrycka mig så kategoriskt före den har gått till utskottet, även om jag definitivt är tveksam på
flera punkter.
Först skulle jag vilja ha klarlagt från minister Aaltonen sida när hon sade i
presentationen att det handlar om två ändringar. Tittar man på lagtexten så
får man den uppfattningen, men redan på första sidan i underrubriken ”Huvudsakligt innehåll ” tar man för det första upp att man skulle ha allmän
tandvård för barn och unga upp till 27 år istället för 25 år som det är nu. För
det andra tar man upp att skärgårdens befolkning ska ges bastandvård. För
det tredje, som jag uppfattar det, ”kan även klienter vid serviceboenden och
institutioner i mån av möjlighet få tandvård i den ambulerande tandvårdskliniken”. Av de här tre punkterna ser vi från Ålands Framtids sida definitivt
den tredje punkten som den allra viktigaste, den vill vi prioritera. Men vi fin-
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ner inget stöd i lagtexten för det som man skriver att den här framställningen
innehåller. Jag vill att utskottet tittar speciellt noggrant på det.
När det gäller det första att man ska utöka för barn och unga så absolut,
om man tittar på all forskning och alla undersökningar som har gjorts när det
gäller tandhälsa så vet man att barn och ungdomar slarvar i betydligt högre
grad än vad äldre personer gör. Man vet också att grunden för en god tandhälsa läggs om man sköter tänderna när man är barn och ungdom. Det är förståeligt och där kan man faktiskt utläsa i förslagets verkningar att det här finansieras i och med att ÅHS personalen inte längre har rätt till allmän tandvård. Jag uppfattade i tiden, när det beslutet togs, att det var ett av de sparbeting som man behövde ta inom ÅHS. Det är mycket möjligt att jag har missförstått, men jag förstod det så. Med tanke på det som har sagts om de problem som ÅHS har med sin budgetram så borde man nog försöka se till alla
spar möjligheter som finns.
Herr talman! När det gäller att skärgårdens befolkning skulle ha rätt till
bastandvård så ställer det flera principiellt mycket intressanta frågor. För det
första, är det fördelningspolitiskt rätt att t.ex. en person med 100 000 euro i
beskattningsbar inkomst på Kökar eller en person med 500 000 euro i beskattningsbar inkomst i Föglö ska ha rätt till offentlig bastandvård, men inte
en person i Vårdö som har 15 100 euro? Flera har ju redan var inne på den
här problematiken. Fördelningspolitiskt så tycker jag att det är ganska tveksamt.
För det andra, på vilka grunder särbehandlar man skärgårdsbefolkningen?
Det sägs att skärgården behöver särskilda insatser. Nu har vi hört i de här retoriska anförandena att inga lampor kommer att slockna i skärgården om
man inför det här. Om allmän tandvård inte införs så skulle det väl vara mer
eller mindre svart framöver. Jag överdriver lite, men så kunde man förstå anförandena tidigare.
För mitt och Ålands Framtids vidkommande så stöder vi alla verkningsfulla förslag som kan bidra till att vi har en levande skärgård.
Om man ska jämställa befolkningsgrupper så är det intressant att när man
diskuterar skärgårdstrafik så är alltid ett genomgående tema att syftet med
skärgårdstrafiken är att jämställa förutsättningarna för befolkningen i skärgården och befolkningen på fasta Åland. Mot den bakgrunden så tycker jag
inte att man kan införa ojämnställda tandsubventioner och det blir lite haltande.
Det sades i ett replikskifte tidigare att man inte tror att någon i skärgården
kommer att känna sig speciellt utpekar på grund av det här lagförslaget och
det är jag faktiskt inte alls så övertygad om. Jag pratar med många skärgårdsbor, färjeanställda och jordbrukare som upplever att man genomgående
är väldigt utpekad och väldigt kritiserad. Sammanfattningsvis tycker jag att
det här är ett litet märkligt utspel. Jag vet inte om det är för att dölja de problem som man har med skärgårdstrafiken i stort i landskapsregeringen eller
om det är för att socialdemokraterna ska visa att man gör åtminstone något
när det gäller sitt vallöfte om att man ska införa en allmän tandvård för alla,
oberoende bostadsort, som jag minns att det stod i valprogrammet.
Det som jag sade inledningsvis att av de här tre förslagen som det flaggas
för i början, som man tyvärr inte följer upp i lagtext, så är det viktigt att få
frågan på plats om att få tandvård för dem bor på institution. De som är intagna på institution har inte rätt till offentlig tandvård, som den minnesgode
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kommer ihåg när vi hade den lagstiftningen i lagtinget. Det finns vissa prioriterade patientgrupper som av medicinska skäl kan få allmän tandvård. Det
allvarliga är att de som bor på institutioner har inte heller rätt till ersättning
för privat tandvård från FPA. Lagstiftningen går i stort sett ut på att 85 procent av den disponibla inkomsten går till avgift för den som är inlagd på institution. Med institutioner menas bl.a. Trobergshemmet, Det Gamlas hem
och Sunnanberg. Dessa personer som bor på institutioner får bekosta sin
tandvård helt och hållet själv av det som blir kvar efter avgiften. Lagstiftningen innebär att det belopp som de äldre får behålla höjdes ifrån tidigare 80
euro till 97 euro i månaden. Jag reagerade väldigt mycket på det där lagförslaget och jag gör det fortfarande, att en person som har arbetat hela sitt liv
ska kunna behålla enbart 97 euro i månaden av den disponibla inkomsten. Vi
vet alla hur äldre människor gärna vill hjälpa sina barn och barnbarn. Den
här gruppen ska till på köpet inte ha rätt till allmän tandvård och inte heller
rätt till stöd från FPA. Det är det som jag tycker att landskapsregeringen
borde ägna sig åt och lösa på allvar istället för att lägga ut dimridåer om att
man vill att lamporna ska lysa i skärgården. Tack, herr talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eriksson noterade att jag presenterade två ändringar av det här lagförslaget och ltl Eriksson får det till tre ändringar. Har ltl Eriksson noterat att just de äldre boende på institutioner och serviceboenden inte
finns med i själva lagtexten, däremot finns de med beskrivna under den
allmänna motiveringen. Där säger vi att i mån av möjlighet kan de få
tillgång till tandvård vid den ambulerande tandvårdskliniken. Jag måste
ärligen säga att jag hade räknat att detta skulle vara en av de grupper
som numera ingår i de prioriterade grupperna, dvs. garantipensionärer.
Att gå in för att införliva alla boenden på institutioner och serviceboenden skulle i det här skedet inte låta sig göras inom ramen för nuvarande
budget.
Ltl Anders Eriksson, replik

För det första så är det inte någon direkt allmän motivering så där i svepande ordalag, utan det står ”Huvudsakligt innehåll” och då finns dessa
tre punkter med.
När det gäller de som bor på institutioner och klassas som prioriterade så är det sådana personer som är insulinberoende, det är diabetiker, HIV-patienter, patienter som är strålbehandlade mot käke och hals,
reumapatienter och patienter med reumarelaterade sjukdomar. Det är
ett fåtal som kommer i åtnjutande av allmän tandvård. Jag tycker att det
är en skandal att gamla människor som har jobbat hela sitt liv mer eller
mindre blir medellösa på gamla dagar och till på köpet ska man inte rätt
till allmän tandvård. Men rätt till allmän tandvård ska folk ute på Föglö
som kanske tjänar en halv miljon i året eller mera ha. Den här landskapsregeringen står nog för en väldigt märklig fördelningspolitik.
Minister Carina Aaltonen, replik

I min vision av utvecklingen av den allmänna tandvården ska absolut
alla få möjlighet till den allmänna tandvården, om man vill, oberoende
om man bor på Föglö och är rik eller om man har lite pengar och bor på
institution. Däremot måste vi i det här skedet se på vad den ambule-
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rande kliniken kommer att kosta i drift och att vi verkligen kan klara av
det här inom ramen av befintliga resurser och utöka detta stegvis inom
ramarna eller utöka ramarna för verksamheten inom ÅHS tandklinik.
Det här är i alla fall en början. Jag hoppas vi inom en snar framtid kan
ge tandvård till absolut alla som bor på serviceboenden och institutioner. Nu skriver vi ”i mån av möjlighet”, det är försiktighetsprincipen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Minister Aaltonen säger; ”min vision är att det ska gälla alla” och det har
jag hört att flera socialdemokrater har sagt tidigare. Men det går ju inte
att finansiera tandvård för alla bara genom att man snickrar ihop egna
kalkyler, utan det måste de facto också finnas pengar. Mot den bakgrunden tycker jag att det är oerhört viktigt att man prioriterar de mest utsatta grupperna. Enligt mitt och vårt förmenande så är den mest utsatta
gruppen de som är intagna på institutioner. De får i stort sett bara behålla fickpengar av sin disponibla inkomst, men de ska inte ens få rätt
till allmän tandvård och det tycker vi från Ålands Framtids sida att är en
skandal.
Sedan är det också märkligt när ministern säger att vi får se sedan vad
driften kostar. Man har inte ens reda på en sådan sak innan man i dagens kärva ekonomiska läge lanserar en sådan här reform. Det är direkt
oansvarigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson frågade efter moderaternas syn
på förslaget. Jag kan i korthet i tre punkter säga att vi stöder det som
står i regeringsprogrammet, dvs. ”för att utveckla tandvården på Åland
avser landskapsregeringen, tillsammans med ÅHS, definiera vilka patientgrupper som bör prioriteras.” Vi stöder socialministerns arbete
med detta.
Vi står bakom förslaget med återinförandet av den ambulerande
tandvården. Vi står bakom det som vi har kommit överens om.
Vi har inte kommit överens om att införa allmän tandvård för hela befolkningen och det står inte i regeringsprogrammet eller någon annanstans heller.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tackar för ett redigt och bra svar. Det vore också intressant att höra
hur obundna och centern ser på detta.
När det ledande regeringspartiet de facto talar om att det här bara är
en delreform, att alla så småningom ska ha rätt till allmän tandvård, då
blir en ekonomiskt sinnad människa som jag lite fundersam och undrar
hur de övriga borgerliga regeringspartierna ser på detta. Jag tolkar ltl
Valve på det sättet att allmän tandvård för alla är något som man definitivt inte går med på eller kommer man att gå med på det också?
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Wille Valve, replik

Ltl Valves uttalande ska tolkas som så att vi ifrån moderaternas sida håller oss till våra överenskommelser. Vi kan inte stå för vad andra partiers
säger eller inte säger.
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade inledningsvis i förra repliken så är jag nöjd med ett redigt
och klart svar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Eriksson tog upp lamporna skärgården och halkade då väldigt fint in på skärgårdstrafiken för att avsluta med något om
dimridåer. Jag kan upplysa om att många, som jag har pratat med i
skärgården, tycker att den enskilt största frågan för att hålla lamporna
lysande är nog trafiken och inte tandvården.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så är det säkert. I en replik ska man väl tillrättalägga eller motargumentera. Jag kan väl hålla med om att det är på det sättet. Lite märkliga är
motiveringarna i den här lagframställningen och framförallt den retoriska presentationen av den, att skärgården mer eller mindre står och
faller med den här framställningen. Det är nog att ta i lite väl, om jag uttrycker mig diplomatiskt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Jag ska i denna remissdebatt anlägga några synpunkter i
allmänhet på lagförslaget och sedan några detaljer.
I den allmänna betraktelsen utgår jag ifrån den brist som vi upptäckte i ett
replikskifte vid presentationen. Om det är så att ministern levererar de brister
i motiveringarna, som vi nämnde, till utskottet så är det okej. Utskottet får
sedan för egen del, så vitt jag kan se, bedöma om utskottet beställer en kompletterande motivering, en kompletterande framställning, ett kompletterande
lagförslag eller om eventuellt social- och miljöutskottet ska höra lag- och kulturutskottet om de grundlagstekniska och lagtekniska frågorna. Detta får vi
väl se. Någonstans går det en gräns där ett utskott inte ska behöva tolerera
hur bristfälliga motiveringar som helst, allra minst i de här mest grundläggande frågorna och det är ju självfallet landskapslagstiftningens juridiska
räckvidd enligt självstyrelselagen och sedan vad man egentligen avser med
lagarna.
Här går jag nu över till det som avslutades i kollegan Anders Erikssons inlägg. Man brukar i vissa sammanhang tala om motiveringslagstiftning. Det är
förvisso ett fenomen som är känt i många parlament och det är en styggelse.
Fenomenet har på finska språket en väldigt målande term som jag inte ska
använda här. Motiveringslagsstiftning betyder att man i lagtext avser införa
sådant som inte finns där. Vad gäller frågan om klienter vid serviceboenden
och institutioner, som ltl Eriksson pekade på, så återkommer den inte bara i
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allmänna huvudsakliga innehållet utan också sedan i frågan om den allmänna
motiveringen i det sammanhang som jag i ett replikskifte med kollegan Eliasson här pekade på.
Jag går nu till själva lagtexten och sedan ska jag gå till de mera filosofiska
aspekterna som jag ber att utskottet tittar på.
När vi ser på 39 § så utökas listan i 1 mom. 2 punkt med en ny. Lantrådet
citerade redan denna punkt, den är värd att nämna, dvs. ”Ålands hälso- och
sjukvård ska ordna mun- och tandvård för patientgrupper som i enlighet
med landskapsregeringens beslut är prioriterade av medicinska och sociala
skäl”. Det uppenbarligen inte varken medicinsk eller social grund att bo i
skärgården, utan sannolikt en kommunikationsteknisk omständighet eller
geografisk omständighet. Sådana geografiska omständigheter brukar de facto
kallas för ekosociala, ifall de i sig innebär andra förhållanden än för folket i
gemen.
Som jag ser det får den lista, som i så fall kunde ha kompletterats med geografiska skäl i punkt 2, två egna moment. Må så vara. Jag går nu till momenten. Jag ser det som lite problematiskt att uttrycka sig på det här sättet.
Först termen rätt i mom. 4, rätten till bastandvård gäller osv. I ett demokratiskt samhälle anses rätt vara något som en människa har. Om man nekas
den ska man kunna gå till en domstol och säga; ”varsågod, skriv ut den här
rätten åt mig”. Det är alltså det som är utmärkande för rätter i ett demokratiskt samhälle. Vi har en rättsapparat som genomför, vid behov, med våld det
som är rätt, att var och en ska komma till sin rätt. Här kopplas rätten till det
som paragrafen vill leverera vid var den apparaten råkar finnas. Kanske jag
förstår det här fel? I sista hand kanske rätten kopplas vid färjornas tidtabeller? ”Ja, nog skulle ltl Sundblom annars få kliva in i den här vagnen, men färjan går nu så vi måste fara härifrån”. Det är problematiskt att koppla en rätt
vid någonting som man inte kan påverka. Man brukar faktiskt försöka skapa
det omvända i ett demokratiskt samhälle. Har man en rätt så ska man själv
kunna ordna sig därefter så att man kommer till sin rätt. Det här är kanske
något för utskottet titta på.
Det som kanske är mera problematiskt är själva momenten, som jag också
tycker att man kunde leva utan. Ifall det här är en materiell lagstiftning och
inte bara propagandistisk lagstiftning så är den rätt så slarvig får jag säga
med all respekt.
”Den ambulerande kliniken ska vara på plats i kommunen”. I vilken kommun? Ja, när man läser mom. 4 så ska det vara någon av de i paragraferna
uppräknade kommunerna. Låt oss säga att kliniken är i Föglö och en Sottungabo befinner sig i Föglö. Han eller hon ska då förnekas tillträde till kliniken. Kan det vara lagstiftarens avsikt? Det står här; ”Ålands hälso- och sjukvård skall ordna bastandvård för den som enligt lagen om hemkommun har
sin hemvist i dessa kommuner.” Ltl Sundblom har hemvist i Föglö, hans rätt
till bastandvård gäller endast vid den ambulerande tandvårdskliniken när
den är plats i kommunen. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att här avses hemkommunen enligt lagen om hemkommun. Det här är onödigt klumpigt tycker jag. Jag vet inte om det är lagstiftarens mening eller om det bara
har blivit på det här sättet. Jag ber att utskottet också granskar den frågan lite
närmare.
Sedan till det som just saknas i framställningen. Det är väl om det kommer
ett genomarbetat avsnitt till motiveringarna om det här säkert klarar sig i lju166

set av de grundläggande rättigheter som genomsyrar all vår lagstiftning. Det
är egentligen tre paragrafer som är till lämpliga här i grundlagen och självstyrelselagen 27 §. Det gäller först rätten till god förvaltning. Rätten till god förvaltning anses också gälla lagförslag. Ett parlament behöver inte ta emot dåliga lagförslag, åtminstone inte bristfälliga, men det har jag nämnt tidigare så
jag behöver inte gå närmare in på det.
Vad sedan gäller hemorten så enligt grundlagen, som vi alla känner till, får
man bo var man vill och röra sig fritt i landet. Här kan man då träffas av en
negativ påföljd om man väljer att begagna sig av denna frihet i grundlagen.
Då kan jag naturligtvis genmäla mig och säga att vid många andra omständigheter kan man då riskera att förlora eller kanske träffas av negativa följder, t.ex. skattenivån eller något annat utbud på service. Det här är också något som jag ber att utskottet lite funderar på. Kan man koppla en sådan här
personlig rätt vid den kommun där man bor? Omvänt, ska man förlora den
rätten för att man flyttar ifrån kommunen? Det är alltså inte särskilt lätt att
koppla personliga fri- och rättigheter vid var man råkar bo eftersom rätten att
bo var man vill är lika stark som de övriga grundrättigheterna. Vi har den här
klassiska kollisionen mellan olika rättigheter och hur avvägningen mellan
dem ska ske. Jag försöker inte ens lämna någon uttömmande bedömning av
detta i det här sammanhanget. Det ankommer inte på mig att göra det. Jag
pekar på det i denna remissdebatt för att utskottet förhoppningsvis ska ta sig
an saken, antingen på basen av det som levereras från regeringen eller av det
som möjligen utskottet kan inhämta ur lag- och kulturutskottet.
Den andra omständigheten, 6 § grundlagen som ministern hänvisade till i
sin presentation, innehåller också ett diskrimineringsförbud som har sin
grund i hälsotillstånd. Om en person bor på en institution i en skärgårdskommun på grund av ålder och om det på grund av ålderdomen tillstöter förändringar i hälsotillståndet så skulle den personen ha tillgång till bastandvård mer eller mindre bara på basen av tillfälligheter eller färjornas tidtabeller. Medan en fullt frisk arbetsför person hemmahörande i samma skärgård
har denna rätt till hälsovård. Det kan finnas en risk för diskriminering här på
grund av hälsotillstånd. När man tittar på de här grunderna är det nog skäl
att också ytterligare lite fördjupa sig i 6 § grundlagen. Därför att de exempel,
som minister Aaltonen nämnde i början, var riktigt återgivna men det var positiva åtgärder i huvudsak för att främja jämställdheten mellan könen. Nu
finns det i 6 § grundlagen många exempel på diskriminering utöver jämställdhetssträvandena mellan könen.
Det här är de tankar som slår mig i denna i sig positiva sak. Ingen ska tro
att jag är emot munhälsa och åtgärder för att främja den med alla de medel
som står till buds. Tvärtom, ingen i den liberala gruppen är emot det. Men vi
har den här typen av frågetecken kring det hela. Vi vill att utskottet tittar
närmare på det hela.
Jag avslutar med en retorisk fråga: Inte kan väl det här vara ett förslag från
landskapsregeringen och socialdemokraterna för att permanenta kommungränser? Vi har ju diskuterat i termer av en annan utveckling med tanke på
samhällsservicestrukturreformen. Uppenbarligen ska kommungränserna här
bestå, om det är som jag läser det. Man kan inte ens i skärgården hoppa över
kommungränser för att få tandvård. Sedan ska det förhållande att man bor
inom vissa kommuner vara en grund för särbehandling som inte gäller t.ex.
Mariehamnare. Tack, herr talman.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! I själva lagberedningsarbetet har inte regeringen sett
att det här lagförslaget skulle strida emot grundlagens 6 §. Det handlar
inte enbart om diskriminering på grund av kön, det finns ju också diskriminering på grund av minoritet eller andra grupper. Då kan man ju
tänka sig att skärgårdsborna är en sådan grupp. Därför har vi inte lagt
någon större vikt på att förklara detta i själva lagtexten eller i de allmänna motiveringarna.
Men sedan när debatterna på tidningarnas ledarsidor och på hemsidor valde att fokusera på just detta med likabehandling så ansåg jag att
det var nödvändigt att ta upp en ganska stor del av mitt anförande med
att förklara hur vi ser på detta med likabehandling.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Många som läste det här lagförslaget tänkte säkerligen i
samma banor som jag. Därför var det välkommet att ministern i presentationen tog upp de här aspekterna, man kan inte komma förbi dem när
man särbehandlar människor. Det är ofta en sådan allvarlig sak att det
måste finnas en laggrund och det måste finnas både objektiva och vänskapliga skäl att göra det. Det är faktiskt sant, för att särbehandla måste
det finnas grund i lagen. Det räcker inte ens alltid med grund i lagen.
Det måste också finnas objektiva grunder för den lagstiftningen. Jag säger inte att bo i skärgården inte skulle vara en sådan objektiv grund.
Men det förhållandet att man på den grunden diskriminerar andra kan
vara en förbjuden åtgärd.
Minister Carina Aaltonen, replik

Framförallt så måste det finnas godtagbara skäl och det menar vi att det
finns eftersom avståndet till den närmaste tandklinik är så pass långt att
det försvårar samhällsutvecklingen och livsförhållandena ute i de mest
avlägsna skärgårdskommunerna.
Jag vill också nämna ekosociala skäl, som ltl Jansson tog upp. Vi hade
också för avsikt att se om det var möjligt att föra in den här gruppen
skärgårdsbor under någon av de redan existerande prioriterade grupperna men det var inte möjligt enligt våra rådgivare. Därför blev det ett
eget moment kring den här frågan.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag ska med intresse ta del av de här tilläggsmotiveringarna i fall vi får dem hit till kammaren. Det skulle i så fall kräva ett kompletterande lagförslag. Om de kommer till utskottet så får vi väl så småningom del av dem då när ärendet kommer till fortsatt behandling här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Det har varit en intressant debatt. Det har varit lärorikt att
höra vad olika partier tycker om olika förslag och hur man ser på reformer
och utveckling.
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För inte så länge sedan hade vi ett spörsmål där en av frågeställningarna
var; vad gör landskapsregeringen för att återupprätta den sviktande framtidstron som kortrutten i skärgården skapar?
Jag tycker att man ändå försöker visa att tandvårdsreformen är en sak.
Man vill ge en utökad sjukvårdsservice i hemkommunen, att man får ut tandläkarenheten till sin kommun.
Herr talman! Att inrätta en mobiltandvårdsenhet är man rätt så överens
om här i salen. Där råder det inget tvivel. Är det fel att man ger rättigheter för
dem som är arbetsföra när man ändå är i skärgården? Sedan går det visst att
prata sönder det med; får jag den rättigheten när vagnen så är där?
Skulle jag göra illa mig i t.ex. fotbollsmatch och jag skulle behöva magnetröntgas vid den mobila enheten som kommer hit så inte har jag då heller den
rättigheten när den enheten är här just då. Även då kan jag behöva vänta. Så
kan det också vara i skärgården.
Jag tycker att det viktigaste är valfriheten. Många av dem som redan går
till privat tandläkare kommer att fortsätta att gå till sin privata tandläkare.
Ge det här lagförslaget en chans. Är det sedan så katastrofalt som framförallt liberalerna påstår så såga sönder det, men ge det en chans.
Det har pratats om regional rättvisa och ska vi verkligen göra det här, det
är ju inte likabehandling. Nej, men vi har också regionala skillnader i landskapsandelar och i näringsstöd. Nu försöker vi också utöka och förbättra en
åtgärd i hälso- och sjukvården som man har begärt. Jag har förstått att det
har kommit begäran både från skärgårdsnämnden och från kommunerna.
Bästa lagtingsledamöter! Ge det här en chans så ser vi. Jag tror att det här
kommer att bli bra och jag tror också på utveckling.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet samt att finansutskottet begär utlåtande av social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat.
Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Enda behandling
3

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2011-2012)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)
Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)

Enda behandling
4

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2011
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2011-2012)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts i de båda ärendena. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.
Efter avslutad diskussion börjar detaljbehandlingen av förslagen var för sig.
Diskussion.
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Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011 samt revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011.
Dessa har vi hanterat i två olika betänkanden som vi ska hantera i samma
presentation. Det handlar ändå om historien och vi vet att två reformer, den
nya finansförvaltningslagen och den planerade nya landskapsrevisionsmyndigheten, är på kommande vilka båda får effekt på de brister som landskapsrevisorerna påpekat och utskottet erfar. Lite yvigt uttryckt kan man slå fast
att finansadministrationen och den nuvarande landskapsrevisionen inte till
alla delar fyller de krav man kan ställa på dagens samhällsbygge och dess
konstruktörer.
Jag börjar med det man kanske mest av allt förknippar med bokslut och
revisionen, alltså finansavdelningen. Ska man vara lite övergripande handlar
en stor del av de frågor som landskapsrevisorerna lyfter upp om bristande intern kontroll och svaga uppföljningar. Det är absolut ingenting nytt. Ingenting är lika enkelt att kritisera som den tid som flytt och de beslut som fattats.
Ändå tvingas vi konstatera att delar av påpekandena är om inte orättvisa så
ibland ganska grundlösa. Utskottet har erfarit t.ex. att finansavdelningen aldrig hörts, inte i år och inte i fjol, av revisorerna under den pågående processen vilket möjligen kan förklara några av anmärkningarna. Man borde alltid
höra det organ som revideras. Överraskande ofta finns plausibla förklaringar
till uppfattade brister.
Det finns ändå viktiga avsnitt i revisorernas observationer. Det är till exempel inte alldeles enkelt att analysera bokslutet för landskapet Åland. Det
saknas nyckeltal, vilket revisorerna påpekar, och som finans- och näringsutskottet efterlyser inför kommande bokslut. Dessutom gör väldiga reserveringar att siffrorna blir svårtydda.
Utskottet har dock med tillfredsställelse erfarit att den nya finansförvaltningslagen som träder i kraft 2015 i varje fall i viss del ska göra detta enklare i
framtiden. Det är bra. Vi är övertygade om att professionaliseringen av landskapsrevisionen kommer att skapa bättre förvaltning i framtiden. För en sak
visar revisionen tydligare än allting annat. Driftsutgifterna måste ständigt
granskas och alltid hållas så låga som någonsin är möjligt. Dessutom finns
det ett starkt mervärde i att även medborgare och beslutsfattare utan kommunalkameral bakgrund ska begripa om det går bra eller dåligt för landskapet.
En annan fråga som är värd att uppmärksamma är den åländska sjukvården som utgör i stora drag en tredjedel av hela den åländska kostnadskakan. Som bekant är verksamheten vid Ålands hälso- och sjukvård vår enskilt
allra största kostnadspost. Det är därför synnerligen glädjande att landskapsrevisorerna den här gången tagit hjälp av en utomstående revisionsbyrå i
syfte att granska ÅHS, dess organisation, innehåll och administration. Från
finans- och näringsutskottets sida kan vi inte nog understryka vikten av att
revisionsrapporten inte bara stannar hos landskapsregeringen och lagtinget
utan blir ett konkret verktyg i ÅHS-styrelsens händer. En verksamhet som
omsätter nästan 80 miljoner euro måste så klart granskas och följas noga.
Inte på bekostnad av patientsäkerheten men med balans i allas vår gemensamma ekonomi som mål. Särskilt är det av största vikt att följa upp löneutvecklingen i organisationen för att försäkra sig om att utbetalningarna är så170

väl skäliga som rättvisa. Idag är det som utskottet erfarit 38 personer som har
rätt att anställa och lönesätta inom ÅHS vilket kan skapa oklar praxis.
Revisorerna konstaterar också att det föreligger en svag intern kontroll
inom ÅHS och efterlyser åtgärder kring detta. Det är inte bara de små utgifterna man blir rik på, det finns också skäl att hålla fokus på de stora. Det
finns flera skäl till detta. Bland annat eftersom styrelsen enligt den nya ÅHSlagen får ett ännu större ansvar för att verksamheten och budgeten sköts på
ett effektivt sätt.
En annan och viktig del i granskningen av det officiella Åland är den gamla
pensionsskulden som bör utredas mer omsorgsfullt än idag. Som bekant
sköts dagens anställda av privata pensionsbolag vilket är förnuftigt. Men de
landskapsanställda som tidigare jobbade i allmänhetens tjänst får idag sin
pension från Ålands pensionsfond. Utskottet har erfarit att fonden idag är
värd cirka 300 miljoner euro medan pensionsskulden utgör cirka 500 miljoner euro. Säkert är det dock inte varför det vore värdefullt och viktigt att
bringa bättre klarhet i denna fråga.
Den digitala agendan är en annan viktig beståndsdel i skapandet av morgondagens samhälle. Men för att lyckas med det behövs kunskap, kraft och
kompetens. Här hävdar revisorerna att berörda avdelningar saknar erforderliga resurser när det gäller utveckling. Inom finans- och näringsutskottet är
samstämmigheten när det gäller den digitala agendan stor – hela utskottet
understryker vikten av att bygga upp system som kan förenkla och effektivisera all form av administration och kommunikation gentemot medborgarna.
Hemsidan är en viktig plattform gentemot allmänheten, den handlar om
bilden utåt, och borde ges större prioritet än vad som hittills varit fallet. Utskottet understryker vikten av att den digitala agendan ges tillräckliga resurser för att den med kraft och inom rimlig tidsdräkt ska kunna genomföras.
Ålands folkhögskola, den geografiska grunden för vår självstyrelse, lyftes
också av landskapsrevisorerna. Skolan dras idag med utmaningar. Färre studerande, byggnader som kostar pengar och inte används och oklara framtidsutsikter skapar oro. Utskottet konstaterar att det finns ett behov av en skola
där ungdomar kan beredas möjligheten att läsa upp sina betyg. Utskottet har
erfarit att det finns planer på samarbete mellan Folkhögskolan och andra
ungdomsvårdande organisationer samt Ålands yrkesgymnasium vilket är lovvärt.
När det gäller skolor vill vi också lyfta frågan kring Högskolan på Åland.
Här finns idag 600 studeranden på sju olika utbildningsprogram, 2000 deltagare i den öppna kursverksamheten samt 75 anställda. Det är alltså en betydande och uppskattad aktör inom åländsk fortbildning och spetskompetens. Utskottet konstaterar att skolans tyngdpunkt idag ligger inom sjukvårdsutbildningen vilket av allt att döma är en framtidsbransch.
Dessutom är det mycket på gång inom sjöfartsutbildningen som ju är det
gebit som på många sätt utgör hjärtstocken i landskapet. Det är viktigt att erbjuda sådan utbildning som på olika sätt bidrar till exportinkomster till
Åland.
Utskottet har dock erfarit att Högskolan idag upplever tillkortakommanden i förhållande gentemot landskapsregeringen. Idag finns till exempel inget
utbildningsavtal vilket utskottet upplever som en brist och som något som
med det snaraste borde åtgärdas. Det krävs tydliga riktlinjer för att gjuta
framtidstro i högskolan.
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Detta är av allt att döma nästsista gången som landskapsrevisorerna gör en
granskning som denna. Inom kort har vi i lagtinget att ta ställning till en helt
ny revisionsmyndighet som på ett annat och mer strukturerat vis ska granska
allas vår gemensamma administration.
Med hänvisning till detta föreslår ett enigt utskott att lagtinget bringar
landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011 till
landskapsregeringens kännedom samt att revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011 antecknas lagtinget till
kännedom. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett mycket bra anförande. Jag blev kontaktad
av lantrådet som meddelade att vi inte har med lantrådet i hörandelistan
under ärendets behandling, vilket jag hoppas att ordförande kan vara så
pragmatisk att vi korrigerar vårt betänkande från finans- och näringsutskottet. Jag kontrollerade också i mina anteckningar att lantrådet har
hörts. Det skulle vara bra om vi skulle kunna korrigera det här.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Lantrådet gjorde ett oförglömligt intryck under själva hörandet. Från hela utskottets vägnar ber jag om överseende av vårt lilla
misstag. Vi anför en rättelse till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Den anförda rättelsen antecknas.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Lagtinget har en speciell roll då det gäller landskapsrevisionen.
Det är lagtinget som utser revisorerna. Revisionen uppgift är att granska
landskapsregeringens hantering av allmänna medel så att lagtinget och indirekt väljarna ska veta att medlen används på rätt sätt.
Också nu då landskapsrevisionen görs om och professionaliseras gäller det
ovansagda, att följa upp och kontrollera användningen av allmänna medel.
Utskottet säger i sitt betänkande att det är mycket angeläget att ÅHS styrelse får revisionsrapporten och i brådskande ordning behandlar den samma.
För att landskapsrevisonen ska fylla sin funktion måste revisorernas förslag och rekommendationer utan dröjsmål ges till de delar av landskapsförvaltningen som berörs. Det är sedan att viktigt att det sker en återkoppling till
lagtinget, uppdragsgivaren, beträffande vilka åtgärder som vidtas i anledning
av revisorernas berättelse.
Landskapsregeringen bör redogöra för lagtinget vad landskapsrevisorernas
berättelse resulterat i. Detta är fortsättningsvis viktigt att beakta då vi nu står
inför en ordning av landskapsrevisionen.
I detta sammanhang vill jag än en gång betona vikten av att utan dröjsmål
införa affärsbokföring, förstås med nödvändiga modifieringar för att passa in
i förvaltningen. Detta kommer också att underlätta för revisionen att följa
upp och kontrollera hur de allmänna medlen används då budgetresultat och
balansräkningar blir mer lätt tolkade. Tack.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Frågan om extern och intern revision behandlas just nu i den aktuella lagen om landskapsrevision så jag tänker uppehålla mig enbart vid frå172

gan om intern kontroll som landskapsrevisorerna efterlyser förbättringar
kring och som vi från finans- och näringsutskottet lyfter upp som en viktig
fråga i betänkandet. Vi betonar särskilt att den interna kontrollen måste förbättras eftersom den inte riktigt är i ordning. Vi måste ha system för intern
kontroll som fungerar.
Arbete inom förvaltningen pågår men mycket återstår. I riket finns det nu
en ny kommunallag där det finns med. Vi har inga krav om det i vår kommunallag, men borde ha det tycker jag.
En genomarbetad intern kontroll är en mycket viktig del i en bra styrning
och uppföljning. Den kan bidra till att vi får bättre vetskap om att lagar och
förordningar efterlevs, att vi får en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet samt tillförlitlig finansiell rapportering och god ekonomisk hushållning.
Varför är det så viktigt med intern kontroll då? Ja, en väl fungerande intern kontroll gör att vi vet att det som ska göras blir gjort och att det sker på
ett bra och säkert sätt.
Det kanske låter tråkigt med intern kontroll och jag tror att många politiker inte visar så stort intresse för frågan. Det är egentligen ganska underligt
när vi ofta får läsa i tidningar om problem med upphandlingar och diverse
andra saker. Intern kontroll ger ökad trygghet.
Vi ska komma ihåg att vi som förtroendevalda alltid har det yttersta ansvaret. Att ha ett bra system för intern kontroll innebär att man har hyfsad koll
på läget. Det ger trygghet för våra medborgare, vår personal och för oss förtroendevalda. Att dessutom ha ett system för uppföljning i samband med den
interna kontrollen gör att vi kan formulera nya frågor och få nya svar.
Vi politiker har ett större ansvar för den interna kontrollen än vad många
tror. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs att vi har ett strukturerat arbetssätt och en plan för hur resultatet av den interna kontrollen ska återkopplas. Det skulle kännas mycket tryggare för mig som politiker om vi skulle ha
den interna kontrollen i skick. Det måste vara en självklarhet att vi i en såhär
stor organisation har den här kontrollen.
För oss politiker blir våra uppdrag mer och mer omfattande där fler och
fler aktörer är inblandade. Riskerna för att det blir fel någonstans ökar. Vi har
massor av delat ansvar och oklart ansvar i olika sammanhang. Vi får svårare
att se helheter och veta hur det går. Jag tror också att förtroendet för oss politiker, rent generellt, är ganska svagt. Särskilt på grund av rapporteringar i
media om att våra offentliga medel inte hanteras tillräckligt varsamt.
En bra intern kontroll kunde stärka förtroendet för oss politiker och därmed ytterst förtroendet för vårt demokratiska system. Undersökningar har
visat på att engagemang på den högsta politiska nivån är en viktig framgångsfaktor för att få en bra intern kontroll. Jag vill med det här anförandet visa på
att jag tänker engagera mig mer i den här frågan och hoppas att vi blir fler
som visar ett starkt intresse framöver. Tack.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag ska inte upprätthålla mig länge vid revisionen men jag
ska påpeka några punkter.
Jag tackar ordförande för en bra presentation. Vi har varit eniga i utskottet. Jag vill ändå lyfta fram några frågor som utskottet har tagit upp.
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En vägkost till landskapsregeringen är att man börjar följa upp kostnadsdrivande saker.
Revisorerna har påpekat om språkrådets löneutbetalningar. Man konstaterar att verksamheten började 2008-2009 och då hade man 4 800 euro av det
totala budgetanslaget på 21 000 euro. Under 2009 hade man 11 möten och
använde totalt 21 400 euro. Under år 2010 håll rådet 4 möten och använde
24 800 euro. Man kan undra vad man har gjort på 4 möten för att använda
24 800 euro? Revisorerna påpekar att man delvis har haft bekymmer med
ordförandeskapet. Landskapsregeringen borde ha tillsatt en ny ordförande
för att få språkrådet att fungera. ”Revisorerna konstaterar att sekreterarens
arbetstid har fyllts med andra arbetsuppgifter utan att budgetmedel har
omfördelats.” Det är den här typen av budgetering och användning av budgetmedel måste styras upp så att man vet hur man använder pengarna. I det
här fallet har sekreteraren gjort någon annan syssla inom verksamhet och då
borde det finnas med i förklaringarna. I annat fall skulle egentligen pengarna
återgå.
Jag tänkte ta upp ÅMHM. Jag citerar ur revisorernas skrivelse: ”Revisorerna finner det vara en svår uppgift att prioritera resurserna så att verksamheten hela tiden följer det krav som ställs i lagstiftningen”. Det kommer
dessutom nya lagar och förordningar hela tiden. Jag tar upp det här för att
jag har blivit informerad från min hemkommun om avgifterna till ÅMHM,
som ligger på 5 000-6 000 euro i året för Eckerökommun. Det ska göras
granskningar av privata näringsidkare, turistanläggningar, restauranger,
badstränder och allmänna inrättningar. Resurserna räcker inte till att göra
dessa granskningar, men man skickar ändå ut räkningar till kommunerna
och de enskilda företagarna. Vi har frågat efter syneprotokoll och då får man
till svar från ÅMHM att de gör visuella syner vart tredje, fjärde år och tätare
syner där man anser det vara mera nödvändigt. Vissa ställen synar man också
varje år. Men syner som man inte gör men skickar ut räkning på så det är det
fel att företag och kommuner ska finansiera verksamheter där man inte ens
kan få ett syneprotokoll. Det man kan fundera på i framtiden.
Ordförande presenterade Ålands Folkhögskola väldigt bra. Jag vill tillägga
att landskapsregeringen borde på allvar fundera på om man kan avyttra
framförallt rektorsbostaden. Det är en skam för landskapet att ha fina byggnader som man låter förfalla. Sälj bort huset med arrendetomt eller bryt ut en
del av fastigheten och sälj bort. Det finns säkert någon nostalgiker eller någon
som tycker om gamla hus som vill renovera. Det är ingen skönhetsupplevelse
att se förfallna hus. Det samma gäller internatet. Det gamla internatet står
mer eller mindre oanvänt idag. Sök möjliga mål och hitta folk som är i behov
av tillfälliga bostäder eller något annat. Det är en resurs som finns men inte
används utan bara kostar. Rent allmänt är alla byggnader på området väldigt
kostnadsdrivande. De är dyra i uppvärmning och underhåll.
Under rubriken ”Vägunderhållet” gör revisorerna ett påpekande. Det är det
ständiga nötande om att man ska placera ut vägunderhållet till Godby. Man
behöver bestämma sig och sätta ner foten om vägunderhållet ska flyttas ut, så
att personalen vet vad de har att förvänta sig. Det stöder jag fullt ut. Jag stöder inte tanken på att flytta, men man behöver få besked om vad ska hända.
Jag tycker att det är rent resursslöseri att man använder en sådan verksamhet
till någon sorts regionalpolitisk etablering i Finström. Jag hoppas verkligen
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att Finström är så kloka att de kommer att neka landskapet att etablera
vägunderhållet där.
Ltl Fogelström var inne på uppföljningen av revisorernas utlåtande. Den
här typen av revison kommer att försvinna och det blir en myndighet. Men
man borde på något vis få en bekräftelse till lagtinget att man har gjort en
uppföljning av revisorernas påpekande. Idag vet vi inte hur uppföljningen
går. Tar man till sig det här från landskapsregeringen? Försöker man överhuvudtaget rätta till det som är fel? Jag upplever att det finns saker som följer
med hela tiden, år efter år. Enligt informationen som vi har fått så gör man
inte en revision inom samma område och enhet varje gång utan man alternerar. Revisorerna har också svårt att hinna med och följa upp. Jag hoppas att
det blir bättre när det blir en myndighet. Det är viktigt i framtiden att man
följer upp och att man tar vara på revisorernas påpekanden. Tack, fru talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Eklund tar upp ÅMHM:s verksamhet och i synnerhet
ÅMHM:s avgiftsstadga. Jag tycker att ÅMHM är en mycket effektiv och
bra myndighet som vi kan vara stolta över. Man har sedan en tid tillbaka
ett sexårigt tillsynsprogram, där vissa verksamheter synas varje år,
andra vartannat år och vart tredje år osv. Det är för att det inte ska kännas som en stor börda för företaget eller kommunen som man delar man
upp fakturan på varje år, medan själva tillsynsverksamheten kanske
bara sker vartannat år, annars kanske man skulle få en stor klumpsumma. Det här har uppskattats av företagarna. Man har nu också infört
ett rabattsystem, de företag som sköter sig får rabatt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Den informationen var intressant att man har delat
upp avgifterna på flera år. Den som ska betala räkningen får inte informationen att det är en delbetalning för en syn som görs vart tredje år.
Jag har överhuvudtaget inte kritiserat myndigheten. De är säkert effektiva, men de har en resursbrist och då blir det på det här viset. Jag förstår dem helt och hållet. Som företagare upplever jag att man får en avgift fast ÅMHM inte gör en kontroll. Om det är på det viset att man delar
upp avgifterna så borde man ju skriva på fakturan att det är en delbetalning på en kontroll vart tredje år.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Min uppfattning är att den här informationen har gått ut till
företagarna. Men om det inte är på det viset så borde det kanske förtydligas så att man känner till att avgiften är uppdelad på flera år.
Ltl Eklund tycker att avgifterna är för höga. När det gjordes en stor
genomgång av ÅMHM:s verksamhet och man jämförde omgivande motsvarande myndigheters verksamhet så konstaterades att ÅMHM:s avgifter var ungefär 30 procent lägre än i t.ex. Finland eller Sverige. Det är
väldigt förmånligt för våra företag att få tillsynen verkställd hos oss.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag märker att minister Aaltonen inte är företagare.
Hon får inte de här avgifterna till sig och upplever därför att avgifterna
är lite billiga. Men de som verkar inom turistbranschen upplever avgif-
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terna ganska dyra, framförallt under de år när man överhuvudtaget inte
får en syn och inte ens får ett syneprotokoll. Det upplevs dyrt. Vad har
man fått för det som man har betalat? Det går lätt att säga att det är billigt
Nu föreslår landskapsregeringen att avgifterna ytterligare ska höjas.
En person som driver en kioskverksamhet och verksamheten går plus
minus noll, tillsynsmyndigheten ÅMHM gör ett besök och det kommer
en räkning på 150 eller 300 euro, så då är det inte så billigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag vill i anledning av dessa digra ärenden, landskapsrevisorernas berättelse för 2011 och landskapsregeringen innehållsrika berättelse för
2011, lämna fyra kommentarer till finans- och näringsutskotts ändå relativa
korta betänkande i det här stora ärendet. För det första när det gäller reserveringarna i landskapets budgeter, för det andra när det gäller ägardirektiven
till underlydande bolag och myndigheter, för det tredje när det gäller Ålands
hälso- och sjukvård och revideringen och kontrollen där och för det fjärde beträffande Ålands Utvecklings AB.
Revisorerna anser att reserveringarna av verksamhetsanslagen bör slopas.
Det här är något som vi från vår sida har efterlyst. Men det ska göras i samband med en omläggning av landskapsregeringens budgetering, bokföring
och bokslut. Det som vi populärt har kallat övergång till affärsbokföring.
Nödvändigheten av det här kan inte nog understrykas. Vi hade gärna sett att
det hade skett en förändring redan till 2013 års budget, men det visade sig
vara tidsmässigt omöjligt. Nu har finansministern lovat att reformen ska genomföras till 2014. Jag framför förhoppningen till landskapsregeringen att de
ser till att så verkligen sker. Nuvarande både budgetering och bokslut blir genom de här reservationsanslagen oläsbara, även för en ekonom, som jag tidigare har sagt ifrån den här talarstolen. Resultatet av denna svårtydbarhet blir
sedan många missförstånd. Man kan till och med säga att det är omöjligt att
veta hur det egentligen står till med många delar av landskapets ekonomiska
fögderi på grund av reminiscensen från 1950-talet.
Utskottet skriver nere på sidan 2: ”Det är synnerligen betydelsefullt att
man ger tydliga ägardirektiv för representanterna i bolagen”. De ägardirektiven kommer också direkt till bolagsledningarna på det sättet. Det är illa om
man fortfarande, 2012, saknar sådana tydliga ägardirektiv i våra underlydande verksamheter och bolag. Det är i dagens värld en förutsättning för att
man ska kunna fungera i bolag och i andra verksamheter i enlighet med ägarnas önskemål. Finns det inga önskemål så blir det ofta tjänstemannastyre eller en politisk styrning i vissa fall när man byter ut styrelsen vart fjärde år eftersom styrelsen är olycklig och inte har mycket med vår uppfattning här i
lagtinget göra. Det är inte bra. Jag hoppas att landskapsregeringen inventerar
allt som man har under sig och ser till att ägarstyrningen är på grej.
På sidan 3 under ”Ålands hälso- och sjukvård” skriver utskottet: ”Man förutsätter att styrelsen noggrant går igenom granskningsrapporten och fattar beslut om nödvändiga åtgärder för att rätta till de brister som tas upp i
rapporten.” I fredags inledde ÅHS styrelse sin genomgång av den här rappor-
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ten. Vi ska observera att rapporten var en beställning från landskapsrevisorerna, lagtingets revisorer av ett privat företag i riket. Detta för att lagtingets
revisorer skulle få ett underlag för sina synpunkter på förvaltningen av ÅHS.
Vid noggrann genomläsning av den här rapporten kunde jag konstatera att
den innehåller sådant som är mycket gott, men relativt små saker. Det finns
egentligen inte några stora bekymmer som rapporten redogör för. Däremot
ser man att rapporten är framtagen av någon som kan den finska kommunallagstiftningen och det som gäller för hälso- och sjukvårdsorganisationer i riket. Här på Åland har vi ett helt annat system och rapporten innehåller en hel
del hänvisningar till rikslagstiftning som inte är relevant på Åland. Därmed är
också en del av förslagen nulliteter. Det här är naturligtvis lätt att rensa bort
men det visar att den här typen av rapporter måste man läsa med kritiskt öga.
Det som lagtingets revisorer skriver om ÅHS och det som finansutskott
skriver om ÅHS i samband med revisioner och budgeter är väsentligt och bör
följas upp av styrelsen. Men, det förekommer väldiga missförstånd om revideringen av ÅHS. Det sägs till och med inom ÅHS att vi inte har någon årsrevision av ÅHS och att styrelsen borde se till att det ska vara en årsrevision och
en fortlöpande revision av ÅHS. Då skäller man vid alldeles fel dörr!
Revision finns av två arter; den externa revisionen och den interna revisionen. I landskapet har vi haft den externa revisionen skött av landskapets
revisorer som vi väljer här och som lämnar sin rapport till oss. Sedan har
landskapsregeringens organisation en intern revision där det vanligtvis har
varit två revisorer anställda. Av olika anledningar har den externa revisionen
inte ofta reviderat ÅHS men de har gjort det med ojämna mellanrum. Den interna revisionen på landskapet har av olika skäl, som jag inte ska gå in på här,
låtit bli, i stort sett, att revidera ÅHS ända tills den nuvarande interna revisorn tillträdde. Enligt lagstiftningen är det landskapsregeringens och lagtingets ansvar att sköta dessa båda revisioner; externa revisionen och interna revisionen.
Precis som utskottet påpekar i landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård, och det gällde också med den gamla lagen, ska den interna kontrollen
hanteras av ÅHS. Den interna kontrollen består av två delar. Ltl Petri Carlsson redogjorde här för den interna kontrollen som ett paket och det är riktigt.
Men den interna kontrollen består ändå av två delar i det här fallet. Den interna kontrollen ansvarar ÅHS styrelse för. Utgående från detta gör man nu
den här genomgången av den externa revisionsrapporten.
Sedan finns det något som är under den interna kontrollen som idag kallas
egenkontroll. Varje projekt och varje verksamhet ska innehålla en kontroll av
sina egna rutiner när det gäller genomförande av verksamheten. ÅHS styrelsen kan kräva att egenkontrollen är tillräckligt utvecklad. Men man kan inte
göra egenkontrollen utgående från styrelsen, utan man ska se till att den fungerar. Båda de här nivåerna hör till Ålands hälso- och sjukvård att hantera.
Fru talman! Avslutningsvis när det gäller Ålands Utvecklings Ab så ska jag
försöka hålla mig kort även om det finns mycket att säga. Jag har just suttit
på ett politiskt och företagarmöte idag och diskuterat den frågan och även här
förekommer det mycket missförstånd.
När Ålands Utvecklings Ab gjordes om för tio år sedan så skulle det vara en
riskkapitalist som var beredd att ta risker. Det skulle vara en riskkapitalist
som var beredd att förlora när andra riskkapitalister inte var beredda att förlora för att utveckla det åländska samhället och skapa nya modiga företagsin177

vesteringar och hjälpa entreprenörer som inte fick hjälp från annat håll. Privata riskkapitalister vill ha en ganska stor säkerhet före de går in i företag och
banker omgärdas av en synnerligen stor restriktivitet när det gäller att ta risker. De har egentligen ingen rätt att ta några risker, utan det ska finnas en säkerhet bakom och de säkerheterna är ofta en trång sektor för entreprenörer,
nystartade företag och även befintliga företag.
I Finland och Sverige finns det statsstödda organisationer, i det här fallet
bolag, som kan gå in med riskkapitalet när risken är större än den som privata riskkapitalister är beredda att ta. På Åland har vi flera privata riskkapitalister, den mest kända efter Chipsaffären är Ålands Investerings Ab. Men vi
har bara ett organ när det gäller att ta större risker, vid sidan av möjligen det
som att man kan få ifrån Finland, och det är Ålands Utvecklings Ab som är
landskapsägt. Företagare säger ofta att vi inte behöver Ålands Utvecklings Ab
för vi har en massa privata riskkapitalister och banker osv. Det visar att man
inte förstår det här behovet ur samhällets synpunkt, att våga satsa på även
osäkra projekt ibland och på unga entreprenörer som har idéer som kan bli
verkligt stora och väsentliga för Åland om de lyckas. Att inta den här positionen har varit Ålands Utvecklings Ab:s roll. Det betyder också att man har
en längre så kallad exit period, före man kan gå ur dessa företag som man har
gått in i, än vad de normala privata riskkapitalisterna har, ofta 4-5 år, här kan
det behövas upp till 10 år före man har möjlighet att gå ur. Det innebär att
den politiska frågan om kapitalisering av Ålands Utvecklings Ab är otroligt
viktigt i ett näringspolitiskt perspektiv. Vi har varit jättedåliga med det under
2000-talet och vi har inte fört de diskussionerna. Det har varit svepande formuleringar att det finns så mycket privat kapital. Fortsätter man med den politiken så tas inte så mycket risker utöver de som är ganska säkra risker.
När landskapsregeringen uppmanas att se över sina ägardirektiv så är det
viktigt att man diskuterar frågan om kapitalisering av Ålands Utvecklings Ab.
Avslutningsvis för det mig in på sista delen av kapitalisering av riskföretag
och det gäller säkerhetsfrågan. Även den frågan bör diskuteras i det här
sammanhanget. När det gäller topp säkerheter som banker och andra långivare kräver så på annat håll är det ofta samhället som får ställa upp med det
och så bör det också vara Åland. Här har ofta näringsavdelningen ofta fått
göra det direkt. Men jag är inte främmande för att Ålands Utvecklings Ab
även skulle få det instrumentet i sin hand. Det är vanligt på annat håll och det
kunde väl göras på Åland också. Tack.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag ska fatta mig ganska kort. Ltl Brage Eklund, bland flera,
berörde Ålands folkhögskola i sitt anförande. Som direktionsordförande är
jag väl medveten om problemen som folkhögskolan dras med. Det fanns en
viss tolkning här i skrivningarna angående samarbetsproblem med andra
skolmyndigheter. Från folkhögskolans sida är man väldigt ivrig att försöka
inleda samarbete med Ålands yrkesgymnasium, Ålands lyceum, musikinstitutet och andra skolor. Ålands folkhögskola vill verkligen få till ett samarbete.
De övriga skolförvaltningarna kanske inte upplever den här vinn-vinn effekten lika stor som folkhögskolan. Det är svårt att få till stånd det här samarbetet.
Nu är en ny grupp tillsatt. Jag hoppas att man kan tolka utlåtandet från finansutskottet så att man gärna ser att man också tar initiativ från gymnasial-
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skolorna att man ska samarbeta med folkhögskolan för att få ned kostnaderna.
Fastigheterna utgör ett väldigt stort problem idag. De är alldeles för stora
när det gäller att bedriva den typen av utbildning som man normalt har.
Största problemet är kanske inte de fastigheter som finns på gården utan vi
har också Ålands mest i särklass fallfärdiga ladugård på uppfarten till folkhögskolan. Den borde vi från direktionens sida titta på, man bör vidta åtgärder. Taket har delvis rasat in. Det är totalt livsfarligt att ens gå i närheten av
den här jättestora stenladugården som finns där. Jag hoppas att den här frågan är väckt och att det kommer initiativ till att övriga fastigheter på området
inte går samma öde till mötet. Det är för sent för räddning av ladugården,
men rektorsbostaden är i förhållandevis fint skick, fast någon fönsterruta har
börjat falla in. Man bör jobba för att komma till beslut vad man ska göra med
rektorsbostaden, antingen renovera och använda den inom skolan eller annars säljer man bort bostaden. Som situationen är just nu så är ett sådant fint
hus inte värt detta öde.
Ltl Göte Winé och jag gick lite utanför våra egna mandat när vi var och tittade på skolan. Vi såg också på den gamla rektorsbostaden och övervåningen.
Vi konstaterade att man kanske skulle inleda samarbete med hotell och restaurangskolan. Det finns stora förutsättningar till konferenslokaler i den fastigheten. Möjligheter och förutsättningar finns för lokalen och man bör absolut göra någonting åt den. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte inte begära någon replik. Ltl Mattsson tog
upp fastigheter och rektorsbostaden och jag tycker att det är synd när
byggnader som rektorsbostaden står och förfaller. Har direktionen diskuterat några användningsmöjligheter, förutom konferenser för det har
vi tillräckligt ändå inom landskapets ägo så det ska vi inte börja med där
ute. Men har man diskuterat någon försäljning eller att bryta ut fastigheten och sälja?
När det sedan gäller ladugården så såg den också ut så där när jag
gick i folkhögskolan för dryga 40 år sedan. Det är otroligt att den håller
ihop.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vi har diskuterat fastigheterna ganska mycket och i
olika omfattningar. Även byggnadsbyrån ska säga sitt i det här sammanhanget. Just nu gör vi det bästa möjliga av dem, vi håller så låg
temperatur som möjligt när det gäller gamla internatet. Man kan inte
låta dem helt förfalla. Vi har haft brainstorming och funderat mycket
kring hur man ska komma vidare och använda de här lokalerna på rätt
sätt. På sikt kanske man bör fundera på om Ålands folkhögskola ska
vara under en paraplyorganisation som Ålands gymnasium, men det är
en lång väg dit. Man behöver titta på alla möjligheter för att skolan ska
få vara kvar. Vi ska också ha en fri bildning här på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen
börjar.
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Först föreläggs betänkandets kläm i ärende nr 3 och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärende nr 3 är slutbehandlat.
Nu föreläggs betänkandets kläm i ärende nr 4 och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärende nr 4 är slutbehandlat.
Föredras
5

Garanterad neurologisk vård
Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 13/2011-2012)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Carina Aaltonen.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt garanterar landskapsregeringen att ålänningarna får adekvat neurologisk vård och behandling?
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Svaret på den här frågan är att självklart garanterar landskapsregeringen att ålänningarna får adekvat neurologisk vård och behandling genom den verksamhet som bedrivs av Ålands- och sjukvård. Det handlar inte
bara specifikt om den neurologiska vården och behandlingen. Ålands hälsooch sjukvård har till uppgift att ha hand om hela den offentliga hälso- och
sjukvården på Åland. För att kunna utföra sitt uppdrag erhåller ÅHS 41 procent av landskapets konsumtionsutgifter för år 2013, drygt 78 miljoner euro.
Det är alltså genom budgeten till ÅHS som sedan myndigheten har i uppgift
att tillgodose ålänningarnas behov av vård och behandling.
ÅHS leds av en parlamentarisk styrelse som ser till att budgeten och verksamhetsplanen förverkligas i enlighet med lagtingets beslut. ÅHS garanterar
på flera olika sätt att befolkningen får nödvändig vård inom området neurologi. Dels görs detta genom egen kompetens, just nu genom att ÅHS har en
anställd läkare som har specialiserat sig inom det neurologiska området. Dels
görs det genom anlitade av externa konsulter och vid behov genom att skicka
patienter för extern vård utanför Åland.
De neurologiska sjukdomarna är många, de är olika och de kräver olika
behandlingar. Det kan röra sig om allt från epilepsi, Alzheimers sjukdom,
Parkinsons, Huntington sjukdomar, MS, olika ryggmärgssjukdomar, tumörer
i hjärnan eller ryggmärgen, migrän osv. Idag finns det glädjande nog en neu-
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rolog anställd vid ÅHS som arbetar med neurologi 70 procent av sin arbetstid
samt 30 procent av sin arbetstid vid neurorehabiliteringen. Jämfört med tidigare innebär det här en väsentlig ökning av läkarresursen på neurologsidan
vid ÅHS. Fram till början av hösten 2011 sköttes den neurologiska vården
som en köptjänst av en konsult, vilket innebar att det från Uppsala kom en
neurolog som hade mottagning två hela dagar i snitt per månad på Åland.
Man kan fråga sig om detta var tillräckligt då, med tanke på frågeställarens
fråga? På vilket sätt agerade den tidigare landskapsregeringen för att tillförsäkra ålänningarna adekvat neurologisk vård och behandling?
Under innevarande år har neurologen som har sin framställning inom
ÅHS, arbetat heltid, varav 30 procent med neurologi och 70 procent med
neurorehabilitering. Men det här har ändrats under den här hösten och fördelningen är det omvända; 70 procent av arbetstiden är neurologi och 30
procent av arbetstiden vid neurorehabiliteringen.
Landskapsregeringen kan således konstatera att tillgången till neurologtjänster på Åland är kvantitativt betydligt bättre nu än under föregående
mandatperiod.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Inom neurologin har det länge varit undermåligt resursmässigt. I
och med att Åland har varit så lyckosam att man nu har en egen neurolog så
har det varit ett uppdämt behov.
Enligt uppgifter förra veckan så finns det ett 70-ral remisser som är obehandlade. Man har mycket svårt att ge akuta tider. Det finns helt enkelt inte
några akuta tider alls. Kommer man in på akuten och har ett krampanfall så
har man inga akuta tider om man vill komma till neurologen.
Behandlingsmetoderna utvecklas. I Finland finns en specialist på 17 000
invånare.
Kan landskapsregeringen garantera att vårdgarantin håller för de ålänningar som är i behov av neurologisk vård och behandling?
Minister Carina Aaltonen

Min uppfattning är att ÅHS ledning och verksamhet fungerar mycket bättre
nu än det gjorde under t.ex. tidigare år. Nu har man förstärkt resurserna på
neurologsidan till 70 procent istället för, som tidigare, 2 hela dagar per månad. Det är alltså en betydlig förbättring av verksamheten.
Sedan hur man organiserar arbetet och huruvida man uppfyller vårdgarantin kan inte jag i det här skedet svara på, men min uppfattning är att man
uppfyller vårdgarantin.
I och med att vi har tillgång till en neurolog på heltid mer eller mindre
inom ÅHS så har också antalet remisser ökat. Det är lättare för läkare internt
inom sjukhuset att skriva en remiss för att t.ex. utesluta en neurologisk sjukdom. Det är också en förklaring. Det innebär inte att vi har en explosionsartat
ökning av neurologiska patienter.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! De neurologiska sjukdomarna är mycket svåra, till 90 procent det
också en anhörigsjukdom. På Åland finns det faktiskt släkter som har svåra
neurologiska sjukdomar.
Vi konstaterar också att man har väldigt stark vilja att utveckla neurologin
som har varit satt på undantag i många år. Man skulle gärna vilja ha vård-
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team med socialsköterska. Man har helt nya behandlingssystem. Neurologer
måste skriva mer och mer intyg för att patienter ska kunna fortsätta att ha sitt
körkort osv.
Det är personalens starka uppfattning att neurologvården fortfarande är
underdimensionerat. Det finns också starka indikationer på att arbetssituationen och arbetsmängden är övermäktig. Att Åland nu har en egen neurolog,
en mycket eftertraktad och sällsynt specialitet inom medicinen, är fantastiskt.
Men det har också mycket tydligt framkommit att den nya neurologen vill ha
möjlighet att göra ett fullgott jobb med de mycket svårt sjuka patienterna,
annars finns det andra potentiella möjliga arbetsplatser.
Om det blir ett faktum att ÅHS står utan neurolog, vilken är då ansvarigas
plan B?
Minister Carina Aaltonen

Frågeställaren torde väl vara insatt i hur tillsättandet av tjänster går till inom
förvaltningen och dess underlydande myndigheter. Det är inte landskapsregeringen som inrättar nya tjänster. Att inrätta en helt ny tjänst inom t.ex.
medicinska kliniken mitt under pågående verksamhetsår låter sig inte göras
om det inte finns upptaget i budgeten för 2012. Jag kan inte utläsa ur budgeten för ÅHS att en ny neurologtjänst eller sköterska finns med i de föreslagna
inrättade tjänsterna under det här året. Men eftersom frågeställaren har varit
med under ÅHS budgetberedning så kanske det här har varit något som frågeställaren har haft som prioritetsområde.
Jag menar att den här frågan lämnades in i samband med att det fördes en
livlig diskussion i media, då neurologen, som hade haft hand om de neurologiska patienterna, sade upp sitt avtal. Den här frågan har sedan länge varit
utredd och uppklarad inom ÅHS. Jag tror faktiskt att ÅHS inte heller kan
ägna sig åt att skapa tjänster utgående från personalens behov, utan man
måste hela tiden utgå ifrån patienternas behov av tillräcklig vård.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
6

Vattengenomströmningen vid förnyandet av rörbroar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 14/2011-2012)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Veronica Thörnroos.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer
jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga
fråga: Hur beaktar landskapsregeringen behovet av en bättre vattengenomströmning vid förnyandet av rörbroar?
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Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Hela ingressen i den skriftliga frågan är egentligen riktad i första
hand till Plåtströmmen i Föglö och hur landskapsregeringen avser att hantera
den bron. Själva frågeställningen är sedan på ett mera principiellt plan. Därför tänker jag i svaret först tala om hur vi hanterar Plåtströmmen och sedan
hur vi arbetar mera på det generella planet.
I det specifika fallet med Plåtströmmen begärde trafikavdelningen
ÅMHM:s samt miljöbyråns synpunkter i ärendet. ÅMHM meddelade att de
inte hade några krav vid utbyte av befintlig rörbro till en av motsvarande
storlek.
Miljöbyrån hade ett längre utlåtande och skriver så här: ”Sundet skulle
även utan vägen ha en starkt begränsad vattengenomströmning till följd av
den naturliga topografin i kombination med landhöjningen. Vägbankarna
har ytterligare begränsat genomströmningen. Muddringen av en ränna eller kanal på den östra sidan har bidragit till att vattenutbytet i delar av
sundet ytterligare minskat. Genom att muddringsmassorna lagts på båda
sidor om kanalen har det bildats två vallar som ganska effektivt förhindrar
genomströmningen annat än genom den grävda kanalen. Utifrån flygfotot
verkade det som om vallarna på det sättet skapat bakvatten, dvs. stillastående vatten där sedimentation med uppgrundning har skett. Det är således
osäkert om en större trumma under vägbanken i någon betydande grad
skulle förbättra vattengenomströmningen.”
Trafikavdelningen noterar också att vallarna inte ligger inom vägområdet.
Därmed skulle det vara frågan om en ganska kostsam investering att göra och
den bedöms därmed inte ändamålsenlig, främst på basen av de miljöutlåtanden som har kommit från ÅMHM och från miljöbyrån.
På det rent principiella planet kan man säga att för alla rörbroar som finns
i vårt landskap har det krävts tillstånd för att få anlägga dem. Tidigare hade
vattendomstolen hand om de här ärendena, numera är det ÅMHM. Vi har en
miljölag och en vattenlag som styr processen.
Principiellt har landskapsregeringen följande ståndpunkt: I samband med
inspektioner av rörbroar och när det finns ett planerat utbyte av en rörbro så
konsulterar landskapsregeringen vid behov miljömyndigheterna, om de inte
redan är aktiva ärendet, och även vår egen miljöbyrå för att få vägledning
huruvida man bör anlägga en större bro eller om man på något annat vis bör
hantera ärendet så att man inte försämrar miljövillkoren i området. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Det var bra att jag fick det svaret att man åtminstone har
samarbetat och hört miljöbyrån i det här ärendet. För både när det gäller
muddringar och anläggandet av broar så är det tillståndspliktiga verksamheter. Det är ju bra att den delen är gjord. Om man ser i budgeten så finns det
kanske ett femtiotal rörbroar på olika platser i den åländska skärgården.
Många av de här rörbroarna kommer så småningom att behöva bytas för de
är väldigt dåliga och sönderrostade. Det är viktigt att man faktiskt gör en
noggrann översyn och har kontakt med miljöbyrån så att man beaktar miljöaspekterna.
I det här specifika fallet, som gjorde att jag började fundera på det hela, så
är muddringen till största delen gjord före rörbron kom plats, tidigare fanns
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det en vanlig bro där. Efter muddringen satte man dit en rörbro som har
mindre genomströmning än den tidigare bron.
Sedan finns det också ganska många väldigt små rörbroar. Funderar man
också på att kontakta miljöbyrån när de ska bytas?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Om man får skoja lite denna sena timme så visst är det ganska
intressant att vi diskuterar en rörbro i Plåtströmmen? Man kan leka lite med
de orden faktiskt!
Tillbaka till ordningen. Vi har nu ett inventeringsprogram för samtliga våra
broar och bryggor där man då gör en statusbestämning både när det gäller
brons konstruktion i vilket skick den är, men också kringliggande miljö. Avdelningen har som policy att alltid, vid minsta misstanke om att det kan finnas en förändring i miljön förorsakad av den aktivitet som tidigare pågått där,
ta kontakt med miljöbyrån. Jag vill påskina att man har formaliserat ett samarbete med miljöbyrån på ett helt annat sätt än tidigare. Som jag ser det har
man också en god dialog med ÅMHM. Jag tror att vi alla inser och vinner på
att vi försöker samarbeta kring miljöfrågor lika väl som kring andra frågor.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
7

Legalisera nettodebitering av el
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack så mycket, herr talman! Att förnyelsebar energi hör framtiden till tror
jag att vi alla på våra vindpinade öar är relativt överens om.
Inledningsvis vill jag poängtera att det är viktigt att skilja på storskaliga
och småskaliga anläggningar för energiproduktion och deras förutsättningar.
Den här motionen tar sikte på att stöda de mindre producenterna, mikroproducenterna, varför jag enbart kommer att uppehålla mig kring dem i mitt
anförande. Inte för att frågor som vindkraftsparker och stora biokraftverk är
ointressanta, utan för att vi från Ålands Framtids sida tror att det finns en
stor outnyttjad potential i att stärka hushållens roll som gröna energiproducenter. Vi vill jobba efter devisen ”Grön el från var mans tak”.
Men, herr talman, vad är det då Ålands Framtid vill göra med den här motionen för att få igång den gröna småskaliga energiproduktionen? Ja, enkelt
uttryckt: Vi vill göra det möjligt att på elräkningen kvitta den el man konsumerar mot den el man producerar och endast betala mellanskillnaden på sin
elräkning. Det låter väl inte så komplicerat? Kanske inte vid första åtanken,
men ltl Gunnar Jansson och andra som har läst skatterätt vet kanske att man
i Finland är skyldig att betala statsskatt både på den el man konsumerar och
den el man producerar för eget bruk och redovisa dem separat. Det här blir
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ett bekymmer. Dessutom är det inte självskrivet att något elbolag är villigt att
köpa den el du producerar och framförallt inte till marknadspris.
Detta sammantaget innebär att det är komplicerat och dyrt för både elbolagen och mikroproducenten att ha ett dubbelriktat energiflöde. Man kan förenklat säga att dagens system bygger på att de stora elbolagen producerar
strömmen och fördelar ut den till konsumenterna, alltså ett till största delen
enkelriktat system.
Och nej, det är inte omöjligt att som mikroproducent sälja ut el på nätet
idag. Tvärtom, elandelslaget erbjuder de facto möjligheten idag, men det är
inte särskilt lukrativt.
Herr talman! Gör vi då ingenting i dagsläget för att främja en energirevolution bland hushållen på Åland? Ja, visst gör vi det. Vi har ju ett moment i
den röda budgeten som kan ge stöd på 40 procent för installation av exempelvis solceller och vindkraftverk för bostadsfastigheter.
Antalet anläggningar är idag 110 stycken som har beviljats stöd under perioden 2006 - 2011. Den teoretiska produktionskapaciteten hos dessa anläggningar uppgår till ca 470 MWh per år, vilket motsvarar energianvändningen i 20 moderna egnahemshus. Det här är mindre än 0,2 procent av den
totala elkonsumtionen på Åland.
Vi kan inte tala om någon energirevolution, att något sådant har skett. Det
är givetvis bra att man ger det här, men vi behöver söka andra möjligheter för
att främja småskalig energiproduktion. Men vi ska inte gråta över det utan
tänka framåt. Vad är att tänka framåt?
Jag ska ge ett konkret exempel. I Tyskland står idag solcellsproduktion för
4 procent av Tysklands totala elproduktion. I slutet av maj i år levererade de
tyska solcellerna 50 procent av landets totala elbehov under en kortare tid.
Hörde ni det? 50 procent av Tysklands totala elbehov från solceller! Visserligen under en kortare tid men det motsvarar faktiskt produktionen från
20 kärnkraftsreaktorer. Det tycker jag att är ganska intressant. Det här är inte
stora solcellsparker, utan tak på butikslokaler, parkeringar till shoppingcentrum och vanliga människors hustak. Solel kan vara ett alternativ även på
Åland, eftersom priset på världsmarknanden för solceller ständigt sjunker.
Men vindkraft är definitivt ett alternativ. Biomassa och – gas ger också intressanta möjligheter för framtiden.
Men för oss som politiker handlar det inte främst om att skapa eller välja
ut ny teknik, utan om att skapa möjligheter och trycka på via skatter och budgetmedel för en grön omställning. För ekonomiska incitament är det enda
som kan åstadkomma en revolution av Ålands energiproduktion, i alla fall om
man frågar Ålands Framtid.
För tänk er ett scenario där åländska hushåll ges möjlighet att banta sin elräkning med den el som mer eller mindre av sig självt alstras uppe på taket.
Ett scenario där även ålänningarna tas med i imatningstariffsystemet och garanteras ett fast pris för den el man säljer på marknaden. Tänk efter? Hur
mycket är det egentligen att fundera på när du 12 år framöver vet vilket pris
du får för din producerade el.
Man behöver bara göra en uppskattning på hur många Watttimmar man
tror att man kan producera och man vet omedelbart hur mycket man kan
banta sin elräkning. Det här är något som skulle kunna locka ålänningarna
för är det något som ålänningarna förstår så är det pengar.
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Tänk också att man kombinerar det här scenario med framtidens smarta
elnät, där konsumtionen kan styras efter produktionen. När det blåser mycket en dag under ett visst antal timmar då går t.ex. alla de åländska tvättmaskinerna igång. Hur häftigt vore inte det?
Men trots att målbilden är vacker, är vägen dit som sagt inte helt okomplicerad.
Nettodebitering har sedan 90-talet fungerat i både Danmark och Tyskland.
I Sverige och Finland har frågan diskuterats och utreds för tillfället.
I Finland ser ju näringslivets struktur lite annorlunda ut jämfört med på
Åland. Vi vet att den tunga industrin och de stora elbolagen lobbar hårt för
sina verksamhetsförutsättningar och dumt vore det ju av riksdag och regering
i Helsingfors att gå i motsatt riktning.
Man måste därför i sammanhanget komma ihåg att nettodebitering enbart
innebär ett bekymmer för den tunga industrin och de stora elbolagen, eftersom en följd av ett ökat antal mikroproducenter givetvis ger större fluktuationer i elproduktionen, då den i större grad styrs av väder och vind och blir
oberäknelig.
Rullande band och sågverk fodrar logiskt nog en jämn strömtillförsel, varför till exempel kärnkraft och vattenkraft är att föredra för industrin.
På Åland däremot passar dock mikroproduktion alldeles utmärkt och därför anser vi från Ålands Framtids sida att regeringen borde utreda frågan för
att se vilka åtgärder vi kan vidta inom ramen för vår behörighet, samt var
man borde jobba för att påverka rikets system, såsom skattelagstiftningen,
tills vi åstadkommit en vidare behörighet. Vi måste vidga vyerna från att se
Finlandskabeln i kombination med inmatningstariffsystemet som den enda
saliggörande framtida lösningen.
Vi vill se ett framtida Åland som så långt som möjligt lever upp till devisen:
”Grön el från var mans tak”.
Herr talman! Det är ett konkret förslag som idag ligger på mina kollegors
bord. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet kan titta närmare på detta
när budgethysterin sedan lagt sig och initiera en mer detaljerad utredning i
frågan inom kort. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det var ett mycket intressant anförande som ltl Jonsson höll. Socialdemokraterna är en stor förespråkare av grön energi. Vi
ser också i regeringsprogrammet hur lantrådet med alla sina ministrar
har drivit vidare den här frågan och förhandlar aktivt med riket kring tariffer. Det är i full gång från regeringens sida.
Jag har några frågor till ledamoten som jag gärna skulle vilja ha svar
på. När det gäller de egna hushållen, småbrukarna, så när jag har diskuterat med större producenter av el här på Åland så har jag förstått att det
ställer till lite problem. Våra kablar har inte den resursen att man ifrån
varje hushåll skulle kunna mata ut el, att man skulle ha de här små
kärnkraftverken intill varje hushåll och på det sättet mata tillbaka för att
kunna få betalt. Det måste ju vara en ström som går av och an.
Varifrån har ledamoten tagit sina källor? Tyskland har en enorm industri och 50 procent av Tysklands industri skulle gå på solenergin? Jag
ifrågasätter källorna till det.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Om vi börjar med den senare frågan så sade jag att 50 procent av energibehovet under en kortare tid produceras av solenergi. Det betyder inte
att Tysklands el produceras till hälften av solenergi under ett helt år,
utan i slutet av maj det här året var det på det viset. Det är bara att titta
på Tysklands cellstruktur och gå in i deras statistiska databas och ta
fram siffrorna. Ltl Kemetter har möjlighet att kontrollera det om hon
vill.
Däremot vad gäller elnätet och de tekniska lösningarna så finns redan
det här i Danmark och Tyskland. Ja, det kan bli ett problem på sikt när
varje hushåll producerar sin egna gröna el, men initialt är det inget problem, det klarar nätet av att hantera. Givetvis måste också elnätet uppdateras i takt med att man bygger ut den småskaliga gröna elproduktionen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ålands Framtid har säkert tänkt sig någon slags tidsram på detta. Vad jag har förstått så är det nog ganska stora kostnader
om vi ska börja bygga om hela nätverket på grund av detta. Har ni någon
tidsram och prislapp på det här?
Ltl Axel Jonsson, replik

Man ska ta den här motionen för vad den är. Den tar trots allt sikte på
att utreda frågan närmare och se vilka möjligheter vi har, därför har vi
inte heller gjort någon kostnadskalkyl och investeringsanalys i det här
läget. Vi tycker att de som har kärnkompetens kring detta område ska
kunna ta fram underlag och presentera det på ett utförligt sätt för lagtinget, så att regeringen och lagtinget kan jobba vidare med frågan. Vi
lämnar detaljerna så här långt och så siktar vi på att få de här frågorna
utredda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag vill bara i all korthet uttrycka den liberala gruppens intresse och stöd för den politiska målsättningen i denna motion. Vårt intresse för frågan kommer även att märkas i den kommande utskottsbehandlingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det här är en intressant motion. Jag tänker på de
små vindkraftverken i första hand, för vi har väldigt mycket vind här.
Jag vill önska ltl Jonsson lycka till med den här motionen. Jag hoppas
att motionen också faktiskt kommer att behandlas i utskottet och att det
kommer ett positivt betänkande därifrån.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Javisst är det en intressant åtgärdsmotion som ltl
Axel Jonsson lägger fram. Jag vill påskina att det är helt i linje med det
arbete som landskapsregeringen gör och även i linje med det som den
förra landskapsregeringen gjorde. Är det någonting som vi är bra på här
på Åland, och där vi faktisk brukar kunna finna gemensamma lösningar,
så är det just frågor om grön el och att utnyttja de naturresurser vi har
som de facto ligger i vinden.
Tittar man sedan på skattelagstiftningen så vet vi att den är problematisk och då ska vi inte sätta fokus på den. Vi ska istället fundera på
vad vi kan göra här, vilka är våra behörigheter och om våra konsumenter
är beredda att investera i smarta nätet, för det är det som krävs. Jag vet
att ett av våra bolag kommer att investera i timmätare som möjliggör på
ett helt annat vis att komma vidare i den här processen.
I egenskap av minister med ansvar för energifrågor så jobbar jag
gärna aktivt vidare med de här frågorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är bra att man jobbar för grön energiproduktion. Vi i Ålands Framtid har sett att man har fokuserat hemskt mycket på inmatningstarifferna och t.ex. på Finlandskabeln. De är givetvis viktiga åtgärder men vi
behöver också fundera på hur vi kan stärka de små producenternas
ställning och se hur vi skapa möjligheter för dem. Om alla kan vara med
och hjälpa till och producera lite el för sitt hushåll och emellanåt skicka
ut elen på elnätet till förmån för de andra konsumenterna så är detta
något som vi alla vinner på.
Det är bra att man jobbar med de stora vindkraftfrågorna men vi
måste också titta på hushållens möjligheter att producera el. Det borde
regeringen poängtera mycket kraftigare och jobba aktivt för att skapa
förutsättningar för detta.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Visst har mycket arbete lagts på inmatningstarifferna
och på vindkraften. Men det betyder inte att det inte pågår ett arbete
också kring grön energi. Jag kan bara konstatera att vi ifrån regeringens
sida helt enkelt måste bli bättre på att tala om vad vi håller på med och
informera lagtinget, men även allmänheten, på ett klarare sätt att vi jobbar med de här frågorna.
Jag vet att man lite har resonerat kring balanshanteringen. Nätet är ju
ändå ganska litet på Åland med tanke på att många kanske vill vara med
om det här. Man kan diskutera ekonomiska incitament inte bara för den
enskilda utan även för de bolag som har systemansvaret. Vi ska tillsammans arbeta vidare.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är glädjande, men jag tycker ändå att vi måste titta på verkligheten
och se vad landskapsregeringen gör idag. Vi ser att man ger stöd till 15
nya solpaneler per år för mikroproducenterna. Det är ungefär det som
man kan bocka av på listan. Vi anser att det inte är tillräckligt. Det är
glädjande om ministern delar den synen att vi behöver göra mera. Jag
hoppas också att man kan ta den här motionen på allvar och utreda frågan en gång för alla och se vad vi kan göra för att åstadkomma ett nettobudgeteringssystem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, herr talman! Ltl Jonsson hade ett väldigt intressant anförande om
en viktig fråga. Detta med grön energi är också en av mina hjärtefrågor.
Det var mycket viktiga punkter som kom upp här. Jag ser fram emot att
höra vad utskottet kommer fram till när det gäller den här motionen.
Bara beröm idag!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tacka för det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Kära kollegor, ärade fåhövdade skara! Det är en mycket relevant och intressant åtgärdsmotion som har lämnats in av ltl Axel Jonsson.
Det är lätt att hålla med ltl Jonsson om att detta hör framtiden till. Det här
har varit en käpphäst bl.a. i den svenska borgerliga regeringens energipolitik.
Den stora frågan som man i Sverige har stött på är att man behöver förnya
sitt elnät för att kunna ta i bruk detta i större skala.
Vad gäller motionens innehåll i övrigt så identifieras korrekt den finländska skattelagstiftningen som en utmaning. Men frågan är om inte vårt
elnät utgör en ännu större utmaning.
Jag noterade vad ltl Jonsson sade om att Finlandskabeln inte kan vara en
allena saliggörande ingrediens i vår energipolitik. Men icke desto mindre så
förbättrar den vårt elnäts möjlighet att verkställa nettobudgetering på sikt.
Jag är för egen del beredd att ta upp detta med mina finländska kollegor i
Nordiska rådet, dvs. skattelagstiftningsdelen. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet, i den mån utskottet fördjupar sig i motionen, särskilt tittar på
de tekniska utmaningarna som vårt elnät står inför.
Sedan finns det ytterligare en sak som man kan fundera på. I en artikel i
Ny Teknik kan man läsa om en person som har räknat ut hur mycket el han
skulle kunna producera idag med sex, nio eller tolv solceller utgående ifrån
vad han kunde ta betalt om man sålde 20 procent av elproduktionen. Han
räknade ut att det tar 20 år innan den investeringen betalar sig själv. Allt det
här kan förstås förändras med en annan skattelagstiftning och med en annan
energipolitik. Men det finns betydande utmaningar. För egen del välkomnar
jag den här motionen. Jag hoppas att utskottet tittar närmare på den. Tack.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är insiktsfullt av ltl Valve att inse att skattelagstiftningen är ett av de
stora bekymren och även att vårt elnät är ett annat bekymmer.
Jag tycker att det är bra att ltl Valve kan åta sig uppdraget att lobba
för frågan även på andra sidan av Skiftet. Det är trots allt en nyckelfråga
om vi ska få det här till stånd. Jag hoppas att han också för det här vidare till sin regering som kan driva frågan med samma kraft som ltl
Valve antyder här i sitt anförande.
Wille Valve, replik

Jag kanske inte skulle använda ordet lobba, men jag kommer definitivt
att ta upp det till diskussion.
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.
För kännedom
8

Avslag på räntestöd
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2012-2013)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 19.11.2012 klockan 13.00 då remissdebatten om budgeten 2013 inleds. Plenum är avslutat.
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Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2012-2013)
Allmän diskussion om den ekonomiska politiken, självstyrelsepolitiken och liknande övergripande frågor.
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finansoch näringsutskottet.
Vid dagens plenum hålls en inledande allmän diskussion om den ekonomiska politiken,
självstyrelsepolitiken och liknande övergripande frågor. Lantrådet inleder och därefter
talar finansministern åtföljd av lagtingsgruppernas representanter.
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Debatten fortsätter vid morgondagens plenum klockan 09.30 då trafikavdelningens
samt utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområden diskuteras. Vid torsdagens plenum debatteras näringsavdelningens, social- och miljöavdelningens, landskapsregeringens samt kansliavdelningens förvaltningsområden.
Talmanskonferensen rekommenderar följande tidsbegränsningar: Gruppanföranden: 15
minuter, ministrarnas presentationer: 7 minuter och enskilda ledamöters anföranden:
5 minuter. Observera att endast en replik kommer att tillåtas.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman, bästa lagting och åhörare! Jubileumsåret 2012 går mot sitt slut
och med det lägger vi de första 90 åren av självstyrelsehistoria bakom oss.
Idag tar vi det första steget mot nästa era av förhoppningsvis framgångsrika
år för landskapet och självstyrelsen genom landskapets budget för 2013.
Budgeten för 2013 är också det första steget i att förverkliga fyrklöverregeringens förändringspolitik så som den beskrivits i regeringsprogrammet och i
den omställningsbudget som överlämnades till lagtinget i april.
Även om vi nu lämnar det historiska firandet bakom oss upplever jag ändå
starkt att det är en historiskt avgörande period vi stiger in i. Det är de stora
reformernas tid och 2013 är året då arbetet går i gång på allvar.
Det är en strävsam och målmedveten arbetsbudget som landskapsregeringen idag presenterar. Vi har kavlat upp ärmarna och är beredda på hårt
arbete även det kommande året.
Vi med stort allvar tagit oss an uppgiften att sätta landskapets ekonomi i
balans. Vi tar det svåraste först: Att långsiktigt hitta den kostnadskostym
som landskapet kan klara av att finansiera trots upp- och nedgångar på inkomstsidan. Ekonomisk stabilitet ger samhället och ålänningarna tryggheten
att långsiktigt upprätthålla en god servicenivå i den välfärd som är så viktig
för oss alla.
För att få ner kostnaderna krävs många omställningar inom den egna verksamheten. Det innebär förstås uppoffringar och ett hårt arbete i många led. I
de fall det blir färre anställningar, vilket det blir inom många områden, är det
vårt mål att i första hand klara en omställning som sker i samband med att
stora generationer landskapsanställda går i pension. Jag vill redan nu tacka
personalen inom förvaltningen för deras arbete med budgeten och deras tålmodighet och kreativitet med att finna nya lösningar inom mindre ramar.
Vi arbetar oss fram till en nyvunnen stabilitet i finanserna så att vi år 2015
är på fast mark igen, det är regeringens mål.
Ekonomi i balans ska också stå i samklang med ett välmående, attraktivt
samhälle där människor vill bo och arbeta. Ekonomi i balans ska också fungera tillsammans med ett socialt ansvar där vi tar väl hand om varandra och
där lösningarna inte blir kortsiktiga och dumsnåla. Skolan, vården och omsorgerna är vår högsta prioritering.
I tider av lågkonjunktur är det också samhällets uppgift att stimulera ekonomin.
Tillväxt i näringslivet och på arbetsmarknaden, tillväxt i antalet ålänningar
och nya jobb, tillväxt i kompetens och diversitet är också ett bärande tema för
regeringen. Vi storsatsar på integration för vi inser nödvändigheten och glädjen i att den åländska familjen växer. Vi växer i styrka och mångfald. En
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mångfald vi ska värna och ta till vara i en ömsesidig process mellan ålänningar och inflyttade nya ålänningar.
Vi vill ha 1 000 nya kor för att utveckla livsmedelsexporten, vi vill ha 1 000
nya hotellsängar för att lyfta turismen. Vi vill ha konkreta mål och vi vill vara
med och förverkliga dem. Vi vill garantera de unga arbeten, praktik eller studier. Alla måste med i samhällsbygget. Helt enkelt för att vi måste positionera
oss för framtiden om vi ska behålla den goda välfärd vi så gärna vill ge den
åländska befolkningen.
Tillväxt ska stå i balans med hållbarhet för miljön. Hållbar utveckling är en
utnött kliché i många sammanhang och hela klimatarbetet tappade fart efter
Klimatmötet i Köpenhamn 2009.
Faktum är att vi måste göra hållbar omställning till verklighet – inte för att
det är snällt, som hållbarhetsstrateg Ylva Lindberg sade på landskapets jubileumsseminarium, utan för att det är smart affärsutveckling. Det är också en
smart och nödvändig politisk utveckling. Det betyder att efter den här julen
är det gröna stimulanspaket som gäller.
Öar har av hävd erfarenhet av självhushållning och har därför i sin litenhet
och överskådlighet goda möjligheter att utvecklas till hållbara samhällen. Jag
ser framför mig en utveckling där ö efter ö i Östersjön blir grön, så som vi lyfter temat som ordförande för de sju öarnas i Östersjön, Baltic Sevensamarbetet år 2013.
Hållbarhet och vägen dit ska inte vara ett dokument i en byrålåda på miljöbyrån – utan en tanke som genomsyrar all politik, särskilt inom trafik- och
näring. Det enorma oljeberoende som Åland har idag, dels beroende av det
intensiva bilkörandet och genom sjöfarten, måste vi successivt söka ny tekniker, alternativa metoder och övergå till drivmedel som är mer skonsamma
mot haven. Det här är också en bärande idé i arbetet med skärgårdstrafiken,
framtidens tonnage och kortrutter.
Det är grönt ljus. Så nu kör vi.
I den kontexten kommer också frågan om PAF-medlens användning. Jag
vill att vi ska använda den PAF-resurs som redan finns till att stimulera
kommuner, föreningar och andra aktörer till grön omställning och innovation. Jag hoppas att årets budgetdebatt kan bidra med en konstruktiv diskussion kring PAF-medlens användning kommande år och framöver.
Arbetet med samhällsservicereformen och den digitala agendan är storsatsningar som nu måste göras. Målet är att skapa gemensamma lösningar
inom den offentliga sektorn som ger smidighet för användarna och som effektiverar arbetsprocesserna – sparar tid och pengar – samtidigt som man via
IT-tjänster utvecklar servicen för medborgarna.
Det är också viktigt att känna att den åländska klockan tickar modern tid,
särskilt gällande den digitala utvecklingen. Vi vet att det här måste göras, vi
vet också att det kommer att kosta – men det är en kostnad vi måste ta – alternativen är nämligen dyrare.
Vårt arbete under 2013 fokuserar på att med kraft driva de stora reformerna framåt och att göra det välgenomtänkt och bra. Det viktigaste är att forma
vårt samhälle så att vi långsiktigt har förmåga att möta medborgarna i deras
behov av välfärd och social trygghet och att regionerna hålls livskraftiga. I det
här arbetet måste vi också tala om värderingar, om vad som är viktigt för oss
ålänningar och vilket samhälle vi eftersträvar, hur det goda åländska samhället ska se ut och fungera.
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Åland ska kunna fortsätta att kombinera småskalighetens fördelar som
samhörighet och lokalt engagemang med stark konkurrenskraft utåt – och
vara ett samhälle som känns modernt och uppkopplat mot omvärlden. Jag
hoppas att ålänningarna ska kunna samlas kring ett projekt som ska visa på
vårt samhälles förmåga till modernisering och anpassning, teknisk utveckling
och innovationer.
Alltså, förändrade strukturer – för förbättrade mål. Där offentliga tjänster
fungerar på medborgarnas villkor och efter deras behov. Vårt mål är att bli
verkligt konkreta i det arbete redan under 2013 genom att omforma den sociala sektorn, särskilt inom de smala sektorerna missbrukarvård, handikappservice, specialomsorg och barnskydd. Ett motsvarande arbete görs inom infrastruktur, dvs. en gemensam kommunal skötsel av vägar, mark, park osv.
Tanken är att så snart arbetsgrupperna ger sina förslag gå igång med verkställandet av dessa omorganiseringar.
Landskapsregeringen betraktar samhällsreformen som mandatperiodens
viktigaste omställningsarbete.
Vi har valt att gå den demokratiska vägen genom ett brett upplägg med
många involverade. Samhällsreformen är minsann ingen One Man Show –
utan uttryckligen ett lagarbete. Delaktighet är viktigt för en framgångsrik
process och vi hoppas förnyelsearbetet ska upplevas positivt och inspirerande. Det kräver också engagemang, vilja och mognad från många parter om
vi ska lyckas att vara intelligenta och drivande tillsammans. Det kräver också
att se helheten framom de enskilda delarna. Det blir en nyttig övning för oss
alla.

Det som är mycket glädjande i samband med samhällsreformen är att behovet av en ökad samhällsplanering vaknat. Här finns mycket att göra. Den
nya plan- och bygglagen ger oss möjligheter till planering för infrastruktur,
kommunikation och energiproduktion – och i samarbete med kommunerna
för näringsliv, rekreation och fritid, naturskydd samt landskaps- och byggnadsvård. De här möjligheterna har legat i träda sedan 2008 vilket varit
olyckligt och mycket värdefull planeringstid gått oss om intet. Särskilt kring
skärgårdsregionens utveckling krävs ett särskilt utvecklingsarbete för planläggningen i samband med nya trafikupplägg och näringar.
Vi har arbetet intensivt för att få fram ett positivt besked från Finlands regering gällande vindkraften för Åland. Vi har sagt att sanden i timglaset runnit ut för Ålands del, vi kan inte vänta längre. Åland måste få ett politiskt besked. Om det beskedet inte kan ges senast på aftonskolan den 13.2 så måste vi
söka alternativa lösningar.
Bästa lagting! Trots att en budget handlar om pengar, så är trots allt
pengar bara ett medel för olika mål vi strävar till. Vi som valdes till lagting av
folket i oktober i fjol har ett stort ansvar att förvalta och ett förtroende att förtjäna. Vi är här för att förbättra vardagen för vår befolkning, kunna samarbeta och vara goda ledare. Vi ska hjälpa till att få samhället att växa och utvecklas – kulturellt, i goda värderingar och i omsorg om varandra så att ålänningarna kan fortsätta att känna stolthet över sitt samhälle, värna naturen,
närheten – språket och självstyrelsen.
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Självstyrelsen är den ram som gör oss unika. Det unika ska man alltid
värna och utveckla. Där någon kanske ser särregleringar och hinder, kan man
också se exklusivitet och särprägel.
Mycket arbete väntar. Vi ser vägen framåt. Vi hoppas att lagtinget delar
visionerna och möjligheterna. Jag hoppas också att medborgarna, näringslivet och tredje sektorn delar våra mål och vill gå med oss framåt sida vid sida.
Jag vill tacka ministrarna i regeringen som kommer att beskriva närmare
politiken på sina respektive områden. Jag vill även tacka gruppledarna och
partierna bakom regeringen för konstruktivitet och framåtanda i vårt regeringssamarbete. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det låter bra när lantrådet säger att vi har tagit det svåraste först, vi har
sett till att vi får en budget i balans. När man tittar i boken med röda
pärmar så ser man att sjukkostnadsavdraget och resekostnadsavdraget
försvinner. Vi ser de ökade kostnaderna som kommunerna får, också
något som drabbar ålänningarna i slutändan. Tittar man på landskapsregeringens egen verksamhet, konsumtionsutgifterna, så ökar de faktiskt med 1,1 procent. När lantrådet säger att vi har tagit det svåraste
först så tycker jag ändå att man har gjort det lite väl enkelt för sig när
man rullar över sparbetinget på tredje part.
Sedan får jag konstatera att det har sina fördelar att skicka ut motionerna på förhand. För en gångs skull ska vi väl få igenom motionen när
det gäller de 1 000 nya bäddarna som lantrådet uttalade stöd för, det
tackar vi för redan nu.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är väldigt lätt att säga så som ltl Eriksson eftersom ett långt och i diket arbete med budgeten. Jag tror att om vi är uppriktiga så ser också ltl
Eriksson att kursen är lagd åt rätt håll och vi är på rätt väg.
Ser man långsiktigt, vilket finansministern närmare kommer att presentera, så är det just det svåraste som vi har tagit tag i först, nämligen
de egna konsumtionsutgifterna. Men det är sagt, vi är fortfarande inte i
mål förrän budgeten är i balans. Vi har ett tufft arbete framför oss. Från
första stund har vi sagt att vi ska vara på fast mark igen 2015 och dit är
vi på väg.
Vad gäller de 1 000 bäddplatserna tycker jag att ltl Eriksson ska vara
uppriktig och säga att det är ett initiativ som regeringen redan har tagit
och vi är på gång att bilda en arbetsgrupp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Det var många fina ord och formuleringar i lantrådet visionära tal.
Lantrådet sade att det ska bli konkretiseringar 2013. Alla ska med i
landskapsregeringens konkreta arbete.
I den här budgeten efterlyser vi de konkreta linjerna, de politiska linjerna. Ja, man tillsätter många arbetsgrupper, man har många utredningar men var är den politiska riktlinjen t.ex. för samhällsreformen?
Hur ska man i sista ändan, i verkligheten, sköta det åländska samhället i
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framtiden? Ska man låta arbetsgrupperna jobba fram detta utan politiska riktlinjer? Det är mer administration och förvaltning.
Övergripande planering ska nu äntligen till stånd. Jag hoppas att
landskapsregeringspartierna faktiskt har enats kring en heltäckande
planering.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag får tacka för vtm Erikssons beröm om talet. Jag hoppas att det kändes visionärt och klart.
Vad gäller arbetsgrupperna så är det inte sant att de inte skulle ha politiska riktlinjer. Tvärtom, det är mycket starka grupper inom både infrastruktur och social service. Grupperna består både tjänstemän och
politiker både från kommunalt håll och från lagtinget. Jag har fullt förtroende för att de här arbetsgrupperna kommer att leda fram till konkreta modeller. Den politiska beställningen är ju väldigt tydlig. Nu är det
dags för en omstrukturering på det kommunala planet inom de här områdena och den ska sjösättas så fort det är klart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! De stora reformernas tid sade lantrådet. Lantrådet har haft
ansvaret som regeringschef i ganska precis ett år. Man blir bekymrad
när man hör att lantrådet säger att vårt mål är att bli väldigt konkreta i
reformarbetet under 2013. Det är gått ett år för att komma fram till att
man ska bli konkret under det kommande året, då blir man faktiskt bekymrad. Den bilden som man får av den här budgeten är att det mesta
är olöst ännu. Det mesta ska ännu vara föremål för politiskt beslutsfattande i framtiden. Därför blir väldigt många människor, inklusive vi liberaler, oroliga för om lantrådet verkligen har de politiska krafterna för
att föra de här reformerna i mål. Under ett år borde man ha kunnat
konkretisera arbetet och inte ha det som mål för följande år.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag är inte alls orolig för vare sig styrkan eller förmågan att driva det här
arbetet framåt. Så länge vi hjälps åt så kommer det att gå riktigt bra. Jag
är mera orolig för att det finns sådana som inte kommer att jobba med
oss utan snarare i motsatt riktning och då tjänar man inte det åländska
samhället och framtiden. Jag hoppas att vi faktiskt kan hitta ett sätt här
att jobba framåt på ett konstruktivt sätt. Det är snarare så att vi lite får
hålla emot för att inte för tidigt komma fram till lösningar och konkreta
besked som pressas fram från olika håll. Man ska faktiskt lägga fram
förslagen när de är mogna, tillräckligt bearbetade och vi har en gemensam syn på hur vi går vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Lantrådet nämner ett ökat behov av samhällsplanering. Vad är tanken bakom det här? Ska man centralisera planeringen av
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samhället genom att ta bort möjligheten för kommunerna? Idag har
kommunerna monopol på planeringen. Är det tänkt att man ska ta bort
planeringen från kommunerna och lyfta planeringen till någon centraliserad verksamhet eller vad är tanken?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för den frågan. Jag tror att det bästa just nu är att aktivera de möjligheter som landskapet redan har genom 11 § i plan- och bygglagen som
har funnits redan 2008, men som ingen har använt. Det är att aktivera
sådana instrument som redan finns i vår verktygsbox. Det här är tyvärr
ett område som man politiskt inte har prioriterat tillräckligt mycket under den förra perioden, anser jag. Nu tar vi tag i det och jobbar tillsvidare i samarbete med kommunerna när det gäller den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter, bästa lyssnare, det budgetförslag som vi nu har
att ta ställning till och debattera i flera dagar är ett första steg i förverkligandet av den omställningsbudget som den här landskapsregeringen antog under
våren. Målet är klart och tydligt; vi vill ha en budget i balans senast 2015. Det
här betyder att den kostnadsstruktur som landskapet har måste minska med
cirka 10 miljoner euro och det är väldigt mycket pengar i en budget som till
väldigt stor del består av konsumtionsutgifter. För att det här ska lyckas krävs
det nytänkande. Vi måste genomföra de reformer som lantrådet redan har
nämnt. Det kommer också att krävas mycket vilja till samarbete och förmåga
till långsiktigt tänkande för att kunna möta de utmaningar som vi har framför
oss. Vi får inte förlora oss i detaljer utan vi måste se helheten och nyttan för
hela Åland.
Samtidigt som vi måste vidta alla de här åtgärderna så måste vi också beakta konjunkturen, verkligheten som vi lever i. Vi har idag ett behov av att
stimulera och upprätthålla sysselsättningen. Samtidigt har vi ett behov av att
skapa en kostnadskostym, i landskapets offentliga förvaltning och i hela den
offentliga förvaltningen på Åland, som de facto är lite mindre än vad den är
idag, om vi ska kunna få balans i ekonomin långsiktigt.
Fru talman! Den föreliggande budgeten innehåller cirka 331 miljoner. Det
är en omsättningsökning på cirka 2,4 procent. Den här ökningen beror bl.a.
på ökade investeringar.
Man kan indela landskapsbudgeten i tre eller fyra huvudsakliga områden.
Det ena området är konsumtionsutgifter, löner huvudsakligen. Av dessa 331
miljoner är cirka 191 miljoner just konsumtionsutgifter. De ökar också lite
grann, med 1,1 procent, men det är de facto lägre än vad den allmänna löneutvecklingen är.
Det andra området är överföringsutgifterna som är cirka 113 miljoner euro.
Där finns överföringar mellan landskapet och kommunerna, EU-program
osv. De ökar med ungefär 8,9 procent.
Sedan har vi investeringar i budgeten, cirka 20 miljoner. Där ökade vi med
20,7 procent. Vi ökar landskapets investeringar med 20,7 procent med syftet
att försöka stimulera och hålla igång det åländska samhället.
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För att sedan få matematiken att gå ihop, för den som har räknat, så har vi
i budgeten också lån och övriga utgifter på cirka 7 miljoner euro. Tillsammans blir detta ungefär 331 miljoner euro som vi ska använda för att hålla
”Ab Åland” igång under 2013.
Om vi tittar på konsumtionsutgifterna så är det där som vi har de största
behoven att göra de strukturella inbesparingarna.
Man kan först glädjas åt att vi ser effekterna av reformen med Ålands
gymnasium. Det syns i budgeten för 2013. Jag har gott hopp om att det ska
synas ännu mera de följande åren.
Det som är väldigt viktigt att tänka på när man säger att vi ska spara, spara
och spara framförallt på konsumtionsutgifter, att 41 procent av konsumtionsutgifterna härrör sig från Ålands hälso- och sjukvård. Nästan hälften tillhör
det område som vi alla ålänningar prioritera högst av allt. Vi måste därför
under det kommande året ha en diskussion kring vårdnivåer. Vi har sagt att
vi kommer till lagtinget med ett meddelande under nästa år om de här sakerna. Det är väldigt svåra saker, men den diskussionen tas i alla samhällen och
den diskussionen måste också tas i vårt samhälle. Man måste se över organisationen för ÅHS. Vilken nivå ska vi ha på avgifterna? Allt det här är en stor
utmaning för det är ett väldigt känsligt område. Men det är samtidigt den
största utgiftsposten i vår gemensamma budget. Hur högt prioriterat vården
än är så måste vi alla ta ansvar för att den bedrivs så kostnadseffektivt och
klokt som möjligt.
I den här budgeten står trafikavdelningen för de största förändringarna. Ni
har alla läst, och kanske också varit med och debatterat, om turlisteförändringar och också den kommande planerade driftsprivatiseringen samt kortruttsarbetet. I det här budgetförslaget är den absolut största förändringen det
som har med turlistorna att göra. Det är en nödvändig förändring, dels för att
vi ska kunna få skärgårdstrafiken så kostnadseffektiv som möjligt, men också
för att kunna möta de ökade kostnader som finns på bränslesidan. Det kan
inte vara så att trafikavdelningen och skärgårdstrafiken äter upp en större
och större del av den gemensamma kakan. Vi måste försöka hitta lösningar
tillsammans som medför att man håller sin proportionella del av vår gemensamma budget.
Sammantaget gör trafikavdelningen och ett antal smärre förändringar
inom de olika avdelningarna att antalet tjänster de facto minskar med 47 under det kommande budgetåret. 47 tjänster ska bort ur den egna verksamheten och då har vi inte räknat med driftsprivatiseringen av Skarven. Kommer
driftsprivatiseringen att verkställas, beroende på i vilken form, så kan det innebära ytterligare 17-18 färre tjänster. Det är antagligen den största förändringen, som de facto har reell betydelse, som någonsin har gjorts i en åländsk
budget.
Målsättningen är att vi ska klara det här med så kallade naturliga avgångar
och olika former av omplaceringar. Jag vågar inte lova att vi kommer att klara
det till hundra procent, men vi ligger mycket nära. Driftsprivatiseringen av
Skarven ligger utanför det här paketet. Det måste ha sin speciella diskussion
och skola. Men sammantaget sparar vi 2,5 miljoner på effekterna av de här
åtgärderna på konsumtionsutgifterna. Det är ett bra första steg i riktning mot
att uppnå inbesparingar på 10 miljoner, som jag nämnde tidigare, vilket vi
har behov av när det gäller den strukturella kostnadsbiten.
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Fru talman! Nästa fas som vi går in i är det som lantrådet redan nämnde;
samhällsservicereformen. Ett planeringsarbete är gjort under det här året
2012. Nu jobbar arbetsgrupperna intensivt till början av 2013. För att kunna
uppnå våra mål måste vi sedan se konkreta resultat, också på kostnadssidan, i
slutet på 2013 och framförallt i budgeten för 2014. Då ska vi se effekter som
ska vara till fördel för skattebetalarna, både i landskapets budget och i den
kommunala sektorns budgeter.
Jag upplevde själv att den debatt som har förekommit kring samhällsservicereformen har först varit lite avvaktande. Allt förändringsarbete möts ofta
avvaktande och med viss rädsla. Men när man väl har kommit över den fasen
så ser man också vilka fantastiska möjligheter det finns i vårt småskaliga
åländska samhället. Vi kan de facto åstadkomma olika former av naturliga
samarbeten, rationaliseringar och därmed också kostnadseffektiviseringar.
Jag tror att de här konkreta projekten, som lantrådet redan nämnde, samt det
generella nytänkandet, som jag upplever både inom landskapsförvaltningen
och inom den kommunala sektorn, kommer också att ge pluseffekter som vi
ännu idag inte kan överskåda. Men vi behöver också dessa pluseffekter.
Det tredje stora området när det gäller kostnaderna är de så kallade överföringsutgifterna. Dit hör det kommunala paketet. Summan av det kommunala paketet är att landskapet minskar överföringarna med cirka 1 miljon. De
huvudsakliga ingredienserna i det här kommunala paketet är att Gullåsenavgiften slopas, enligt den gällande lagen, med 3 miljoner som är till den kommunala sektorns fördel. Vi justerar överföringarna till kommunerna med 4
miljoner som vi minskar
Sedan har vi den andra stora biten, kompensationen av sjukdomskostnadsavdraget. Det är ett avdrag som man får göra i den kommunala beskattningen och som landskapet kompenserar. Sedan finns det också några smärre
andra justeringar. Sammantaget medför detta att nettot mellan landskapet
och kommunsektorn blir 1 miljon minus. Det är helt riktigt att vi sätter ett
kostnadstryck också på den kommunala sektorn. På samma sätt som våra
egna verksamheter så måste också kommunerna vara med och se till att vi får
helheten att fungera och ta ett solidariskt ansvar. Även medborgarna är med
och deltar i det här arbetet, 925 000 euro blir nettoeffekten för de enskilda
medborgarna genom de minskade avdragen som vi gör.
Sedan har vi investeringarna. Här ser siffrorna bra ut i budgeten, som jag
sade så är ökningen 20,7 procent. Men de facto känner jag ändå en viss oro
för hela investeringsnivån när det gäller offentlig sektor. Många av de stora
projekten, framförallt i Mariehamns stad, har blivit eller håller på att bli färdiga och vi ser inte så många nya projekt på marknaden just nu. Detta medför
att vi kan anta att det kommer att bli en viss nedgång. Jag har sagt det tidigare och jag upprepar; det finns ett behov av att vi gör någon form av samhällskontrakt mellan landskapet och kommunerna och ser vad vi tillsammans
kan göra genom att använda pengarna i vår egen investeringsbudget och
PAF-pengarna som vi har i budgeten. Vi måste se om vi kan göra något gemensamt bra som håller igång sysselsättningen i det åländska samhället.
Många små projekt kan tillsammans göra en ganska stor å i det här sammanhanget.
Vi ska inte heller glömma att vi har det största projektet genom tiderna,
nämligen byggandet och förverkligandet av Finlandskabeln som går igång
under 2013. Det är ett projekt på ungefär 125 miljoner euro som finansieras
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av abonnenterna, aktiekapital från landskapet och extra anslag från Finland.
Jag har sett någonstans i debatten att man pratar om PAF- pengar här, men
det rör sig nog om ett missförstånd.
På den privata sidan har vi Viking Lines som kommer med ett nytt stort
fantastiskt fartyg. Eckerölinjen kommer också med ett nytt fartyg snart. Visst
finns det positiva saker och en framtidstro i vårt samhälle. Vi ska försöka
medverka till att hålla igång samhället så gott det går.
Fru talman! Sammantaget för 2013, trots dessa åtgärder som vi har initierat och vidtar, så blir det ändå ett underskott på 5,9 miljoner. Då har vi också
utnyttjat det sista som finns kvar i den så kallade utjämningsfonden. Tyvärr
så måste man medge att underskottet är 1 miljon högre än vad vi i omställningsbudgeten hade tänkt oss. Det visar bara på de svårigheter som har vuxit
under resans gång i och med att vi fick 3-4 miljoner lägre inkomster än vad vi
trodde för ungefär ett år sedan.
För år 2014 är prognosen att vi ska ett underskott på cirka 7 miljoner. För
år 2015 är prognosen att vi ska ha ett överskott på cirka 2 miljoner euro. Det
här bygger på att utvecklingen fortsätter ungefär som den är idag när det gäller inkomstutvecklingen och att ingenting dramatiskt händer i världen,
Europa eller i Finland, eftersom vi till väldigt stor del är beroende av klumpsumman och de intäkter vi får därifrån. Samtidigt måste vi också se till att vi
håller i gång näringslivet så bra som möjligt eftersom skattegottgörelsen är en
stor del av vår inkomst.
Klumpsumman står ungefär för 212 miljoner euro. I stora drag består 2/3
av våra inkomster av klumpsumman. Skattegottgörelsen beräknas vara 9,5
miljoner, återbäringen av lotteriskatten 11,5 miljoner och resten är avgifter
och olika överföringar. Avgifterna är ganska stor del av vår finansiering av
budgeten.
Förutom de kostnadsinbesparingar som vi har initierat så har vi också behov av att se hur vi i framtiden ska kunna utnyttja de resurser som finns på
bästa möjliga sätt. Jag tänker på pensionsfonden, en fond som idag förvaltar
cirka 340 miljoner euro fördelade på olika fonder runt om i Norden och
Europa. Vi föreslår i samband med budgeten att pensionsfonden ska kunna
vara med och förverkliga och bygga det så kallade polishuset. På det sättet
behöver man inte belasta vår investeringsbudget, i stället får man en driftkostnad under ett antal år framåt i budgeten.
Fru talman! Vi har också överskott inom PAF. Tidigare regeringar och den
här regeringen har redan börjat använda PAF-medel och prövat sig fram utöver de ordinarie ändamålen. Vi föreslår i det här budgetförslaget att man ska
kunna använda sig av PAF-medel, dels på det traditionella sättet att de verksamheterna ska tryggas, men också när det gäller omställning till grön energi
och den typen av verksamheter som är bra för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi hör gärna synpunkter kring det här. Vi vill ha så kloka
skrivningar som möjligt i det betänkandet som kommer så småningom från
finans- och näringsutskottet. Det här är en viktig diskussion och innehåller
väldigt många olika dimensioner. Vi från landskapsregeringen vill vara helt
öppna med hur vi tänker och vilka åtgärder vi föreslår. Vi tycker också att det
är väldigt viktigt att när det gäller allt vi gör med PAF, hur PAF arbetar och
hur vi använder PAF-medlem, så ska det finnas en allmän acceptans i det
åländska samhället.
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Fru talman! Vi kallar den föreliggande budgeten för en arbetsbudget som
sparar, förändrar och hoppeligen också stimulerar till tillväxt. Det är tillväxt
som vi behöver på många olika sätt.
Budgeten är viktig men viktigast är ändå att vårda och förkovra det humankapital vi har här på Åland, de enskilda människorna. Där människorna
växer, där växer också samhällena. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill givetvis passa på att gratulera finansministern på födelsedagen.
I sak håller jag med när finansministern säger att man borde få bort
10 miljoner från konsumtionsutgifterna för att vi ska få budgeten i balans 2015. Det är just detta som vi har vänt oss emot, istället för att se till
att man får bort dessa 10 miljoner så ökar de facto konsumtionsutgifterna med 2 miljoner. Därför har vi lagt våra alternativa förslag.
Även när man pratar om en budget i balans så är det intressant att
försöka utreda om vi pratar om samma sak. Jag tror att finansminister
Nordlund menar att en budget i balans innebär ett isolerat år för sig,
medan jag menar att man också borde få bort det ackumulerade underskottet för att budgeten verkligen ska kunna kallas för att vara balans.
Sedan tycker jag att finansminister Nordlund lite förenklar när han
beskriver nettoeffekterna mellan kommunerna och landskapet. Han
glömmer bl.a. kostnaderna som kommunerna får för ändringen när det
gäller ändringen av Gullåsen, Grelsby och han glömmer att understöden
för kommunala vägar, vatten och avlopp försvinner, så nettoeffekten är
de facto betydligt större.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack!
När det gäller en budget i balans så har jag ett långsiktigt perspektiv
på det. Avsikten är att vi ska uppnå balanspunkten 2015. Sedan kommer
det säkert att variera lite år för år, kanske vi någon gång är vi lite under,
hoppeligen är vi flera år över budget så att vi också kan bygga upp en liten reserv. Det är de facto tack vare den utjämningsfond som vi byggde
upp här under den första halvan av 2000-talet som vi har kunnat leva
och kan leva som vi gör här på Åland idag, utan att behöva gå till banken. Vi måste först nu försöka få den här kostnadskostymen på rätt och
sedan också skapa möjligheter att bygga upp lite reserver så att vi kan
känna en trygghet inför framtiden. Det är det som jag menar med en
budget i balans.
Ser man bakåt så verkar det som om vi ligger ungefär på den inkomstnivå som man kan förvänta sig långsiktigt att ha för Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen anser att kommunerna har skyldighet att
ersätta landskapet för kostnaderna för att bygga upp den nya geriatriska
kliniken, den nya Gullåsen. Men kommunerna har faktiskt tagit hem
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sina äldre och därmed tagit ansvaret och kostnaderna. Jag tycker att det
brister i landskapsregeringens logik. Vi får fler och fler äldre. Nu när
landskapsregeringen och lagtinget ska ta sitt ansvar i äldreomsorgen så
ska kommunerna också betala. Det brister i landskapsregeringens logik.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är ju beklagligt om det brister i landskapsregeringens
logik för då brister det de facto också hela i lagtingets logik, eftersom allt
det här bygger på en lagstiftning som har antagits av lagtinget för några
år sedan. När kostnadsansvaret tas bort ska det egentligen justeras i
samband med landskapsandelarna. Det är klart och tydligt i den landskapslagstiftning som vi har. En läxa som man kan lära sig i av det här
är att man borde ha rett upp detta när den här landskapslagstiftningen
var aktuell och inte i efterhand. Tyvärr blir det här en diskussion som
antagligen kan pågå i oändlighet om vem som har rätt och fel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har en fortsättning på det som diskuterades i förra replikväxlingen. Det som lagtinget tog ställning till då var det som stod i
en allmän motivering till en landskapslag om ÅHS verksamhet. Det stod
uttryckligen att det fanns en kostnad på 3 miljoner för kommunerna för
att ha de äldre vid ÅHS. Men den saken skulle man se på i samband med
en utvärdering av landskapsandelssystemet och i så fall ändra i lagstiftningen om landskapsandelar. Redan till den delen så har landskapsregeringen fullständigt avvikit, man har tagit sig friheten att föreslå en annan variant, avgift för kommunerna. Att hävda att man följer lagtingets
beslut är att hävda för mycket.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om jag kommer ihåg rätt så står det i framställningen;
”skall beaktas i samband med”. Så långt ger jag ltl Perämaa rätt att det
borde ha varit inne i landskapsandelarna. Men det var väldigt svårt att
hitta en konsensus kring det, framförallt mellan centralkommunerna
och de perifera landsbygdskommunerna. Därför valde vi, efter långa och
många diskussioner, den här modellen där vi tar per person. På det sättet fick vi en fördelning som på ett sätt kan anses vara rättvis.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Samma tema från en annan vinkel. Vi har nu en remissdebatt över nästa års budgetförslag. Det framgår att landskapet
räknar med en inkomst på grund av en justering av överföringar mellan
landskapet och kommunerna. Det bör rimligtvis regleras i lag om man
avser att driva in pengar av kommunerna. Vi har ingen lag och vi befinner oss nu i en remissdebatt. Hur ska man hantera den frågan överhuvudtaget? Kommer det en lag och i så fall en hurdan lag?
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har ett kort svar; ja, det kommer en lagstiftning. Tyvärr
är vi lite försenade med det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag fortsätter på Gullåsen. Det har varit en medveten åtgärd
från landskapets sida att ha höga avgifter på Gullåsen för att sporra
kommunerna att bygga upp sin socialvård hemmavid. Nu har kommunerna gjort det och då ska man ändå fortsätta att betala på samma sätt
till landskapet, trots att man nu sköter de äldre i enlighet med den plan
som man funnits. Det är därför som landskapsregeringens resonemang
haltar. Man kan inte lägga på kommunerna en gång till att betala när
man redan betalar för de äldre när de bor hemma i kommunerna eller
på De Gamlas Hem. Landskapsregeringen för en problematisk argumentation.
Avsikten med att man ska gå in och titta över landskapsandelarna har
varit att man ska se på strömningen mellan kommunerna och landskapet och då måste man beakta alla faktorer.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man kan kort säga att från och med nästa år lever vi enligt
en ansvarsfördelning och den kostnadsfördelning som egentligen är den
korrekta. Det har varit ett special läge under ett antal år, där kommunerna har haft ett antal personer på Gullåsen och sedan har man betalat
för det. Men det har inte varit tanken, utan tanken är att det ska vara
precis som det är. När man gjorde den här lagstiftningen för några år
sedan då sades det klart och tydligt att det här skulle beaktas i landskapsandelarna när det här avslutades den sista december 2012 och det
är detta som vi gör nu. Vi har tyvärr inte lyckats få in det i landskapsandelarna eftersom det finns så väldigt många olika parametrar som påverkar det här så att de kan slå snett. Därför valde vi den här modellen
att ta det per person runt hela Åland. Man kan ha olika åsikter om det är
rätt eller fel, men det är i varje fall ett sätt att räkna ut det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vicelantrådet sade att investeringssidan ser bra ut. Jag
kan hålla med om att det är investeringar på 20 miljoner i budgeten och
att det plus 20 procent jämfört med året innan. Vi behöver komma ihåg
att år 2008 investerades det 30 miljoner och år 2010 investerades det 23
miljoner. Om man jämför med de siffrorna så har investeringsdelen gått
ner med 35 procent kontra 14 procent. Man börjar mera komma upp till
en normal nivå som man tidigare har haft.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag försökte säga att investeringen ökar med 20,7 procent.
Jag ser det samtidigt som ett av våra absoluta arbetsprojekt, både för
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landskapsregeringen men också regeringen tillsammans med kommunerna och näringslivet, att försöka hålla igång de här investeringarna.
Jag har tagit initiativ till att inleda en sådan diskussion med kommunförbundet och ltl Tony Asumaa. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta,
för vi har ett gemensamt intresse att hålla igång sysselsättningen här på
Åland, framförallt för att kommunernas inkomster ska kunna hållas på
en bra nivå. Det finns en direkt korrelation mellan skatteintäkter och
sysselsättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att det är intressant att vicelantrådet tar upp detta med att
kommunerna slutar investera. I bilaga 3 i budgetförslaget finns en uppställning av kommunernas och landskapets sammanlagda investeringar.
Man kan notera att år 2012 investerade vi tillsammans 40,5 miljoner
och år 2014 uppskattar man att vi kommer att investera 23,1 miljoner.
Är detta verkligen att hålla hjulen igång i samhället? Jag tycker att det är
lite dubbelmoral att bekymra sig över att kommunerna slutar investera
när man samtidigt faktiskt minskar deras ekonomiska handlingsutrymme. Som finansminister kan man inte vara särskilt förvånad att
kommunerna slutar att investera när man bedriver en sådan ekonomisk
politik.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att investeringsdiskussionen är väldigt viktig och
att vi håller igång investeringarna. Samtidigt ska man också komma ihåg
att det finns en viss fördel med att offentlig sektor drar ner på sitt byggande lite grann för det ger det privata näringslivet utrymme att bygga
och att bygga till relativt goda priser. Det gäller också att hitta den här
balansen i samhället. Jag tror att vi är på väg åt rätt riktning.
Ltl Jonsson nämnde år 2014 och kommunerna. Jag har också lärt mig
av erfarenhet att år 2014 kan det se annorlunda ut på den kommunala
investeringsplanen än vad det gör idag. Det brukar traditionellt komma
nya projekt. Jag är relativt övertygad om att nya projekt också kommer
år 2014.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Den övergripande delen för budgeten 2013 är presenterad. Vi går nu över till gruppanföranden. Talmanskonferensens rekommenderade taltid för gruppanförande är 15 minuter. Tiden kommer att synas här på skärmarna här i salen.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Landskapsregeringen har på ett förnuftigt och ekonomiskt sätt
lagt fram ett budgetförslag med sikte på att budgeten ska vara i balans senast
år 2015. Det är nu viktigt, fru talman, att försiktighet och återhållsamhet råder i ekonomin då mycket stor osäkerhet råder i Finland, Europa och i hela
världen. Stora delar av Europa och världen upplever för närvarande skuldkris
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av ganska stora mått. Det har vi sett och upplevt till leda under ett antal år.
Tyvärr så kommer skuldkrisen att påverka alla oss i minst fem år till.
Ser vi på värdens länders skulder så ligger Japan och Island i topp med
över 200 procent i skuld av bruttonationalprodukten, BNP. Fler Europeiska
länder ligger över 100 procent.
Finland som har den högsta statskuld av de Nordiska länderna, utom Island, har en skuld på cirka 50 procent av BNP. Finlands statskuld är nu uppe
i hisnande 90 000 miljoner euro och skulden växer för närvarande med
7 000 miljoner per år. Det här är naturligtvis ohållbart, något måste göras.
Ändå anser ekonomerna att Finland har en hygglig ekonomi om man med
jämför med många andra länders ekonomi. Alla inser att det här inte är hållbart. Dessutom tillkommer i Finland och i andra länder den andra offentliga
skuldsättningen, den kommunala skuldsättningen, landstingens skuldsättning osv.
Skulle landskapet Åland ha en skuld på 50 procent av BNP så skulle vi ha
550 miljoner euro i lån. Om vi jämför med den ränta man har Finland på 2,5
procent så skulle vår budget belastas av ett utgiftsmoment på 14 miljoner i
räntekostnader. 14 miljoner motsvarar nästan hela gymnasialstadiet på
Åland, så mycket till skulle vi behöva spara för att få budgeten i balans.
Skulle vi ha 100procent i skuld av BNP och dessutom vilja börja amortera
på lånet så inser alla att vi skulle vara i en hopplös situation.
Fru talman! Nå, nu är vi så lyckligt lottade på Åland att de som kämpade
för självstyrelsen en gång i tiden har gett oss verktyg att ganska långtgående
bestämma över vår egen ekonomi, särrättigheter och välfärd.
Med dessa verktyg i hand så sparades det ungefär 160 miljoner euro under
de goda åren 1995–2007. Dessa sparade pengar har nu varit guld värda under
den rådande lågkonjunkturen. Idag återstår50 miljoner euro av dessa sparade pengar på 160 miljoner. 30 miljoner bör finnas som likviditet så vi är
nära gränsen att börja låna pengar.
Jag har i helgen roat mig med att titta på samtliga partiers valprogram.
Alla lovade att vi inte skulle uppta lån. Upp till bevis, kära kollegor.
Fru talman! Ändå har vi ett bättre läge än många andra, vi är skuldfria.
Ser på den andra offentliga sektorn, kommunerna, så är skuldbördan
ganska låg vad gäller genomsnittet, men en del kommuner har för hög upplåning. Ålands kommuner har en skuldbörda som motsvarar ca 6 procent av
BNP vilket måste vara acceptabelt. Kommunerna har egentligen skött sig
ganska bra. Man kan också konstatera att kommunernas lånebörda har varit
stabil de senaste åren och tendensen är nu en minskning.
Som jag tidigare sade, fru talman, så är vårt välstånd, både ekonomiskt och
livskvalitetsmässigt, mycket beroende på vår självstyrelse. Vår självstyrelse
ger oss rätt att bestämma över de viktigaste områdena vad gäller kommunerna, hälsovård, skola och barndagvård osv.
Vi har också för Åland de helt avgörande frågorna i vår hand såsom näringsrätt, jordförvärvsrätt och hembygdsrätt som i sig garanterar att de bosatta ålänningarna har råd att köpa sej jordegendomar, en tomt eller andra
fasta egendomar. Vår självstyrelse garanterar också vårt svenska språk.
Självstyrelsen ger oss också rätt att bestämma över den för Åland så viktiga
kommunala självstyrelsen. En kommunal självstyrelse garanterar en stark
centralort, levande landsbygd och skärgård. Ja, man kan nog säga att det är i
självstyrelsens anda och mening att ”Hela Åland skall leva”.
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Därför anser centern att kommunerna även i fortsättningen ska ges verksamhetsförutsättningar att fortsätta som självständiga kommuner. Centern
kommer inte att medverka till någon form av tvångssammanslagningar. En
helt avgörande del att hela Åland skall leva är att behålla nuvarande kommunstruktur så länge kommunerna själva vill det.
Fru talman! Varför påstår centern detta? Vi kan ta ett exempel: Skulle
Norra Ålands kommuner, dvs. Finström, Saltvik, Sund, Geta, Vårdö, Kumlinge och Brändö, slås ihop till en kommun så skulle den kommunen bestå av
7 100 innevånare. Om dess fullmäktige skulle bestå av 20 personer så skulle
det statistiskt efter folkmängd bli så att Brändö, Kumlinge, Vårdö och Geta
regioner skulle få en plats vardera. Sundsregionen skulle få 3 platser, Saltvik
5 och Finström 7. Således, fru talman, skulle Saltviks och Finströms regioner
få egen majoritet i denna stora norra Ålands kommun. Ganska snabbt efter
valet, när fullmäktige intar sina platser, så uppstår det förstås ärenden som
betyder besparingar. Nu uppstår det självklara i en demokrati och det är att
majoriteten bestämmer. Majoriteten har förstås, för att få så många röster
som möjligt, lovat att gynna sin hemort dvs. i detta exempel Saltvik och Finström. Finns det nu någon som tror att majoriteten skulle gå emot sina väljare och välja att placera skolor, daghem och äldreomsorg i Brändö, Kumlinge, Vårdö, Geta eller Sund? Nej knappast, fru talman, det allra mesta skulle
bli i Saltvik och Finström på de andra regionernas bekostnad. Som sagt majoriteten skulle i det här exemplet ha funnits i Saltvik och Finström och i demokrati bestämmer majoriteten.
Exakt på samma sätt skulle det ske inom de andra regionerna på Åland.
Glesbygden skulle utarmas och centralorter skulle stärkas.
Nej, fru talman, vi har många bevis på att lokalpolitiker och det lokala näringslivet agerar motor tillsammans, för sin egen skull, för sin egen kommuns
skull och därmed i praktiken för hela Ålands skull. Detta oberoende om de
finns i skärgården, landsbygden eller centralorten.
Se bara på Chips tillkomst i Saltvik, liksom fiskodlingen och förädlingen på
Föglö, växthusodlingen på Simskäla, Allhallen och Curlingbanan i Eckerö,
Havsvidden i Geta, Godbycentrum, Maxingeområdet i Jomala, Alandica och
nya Sjöfartsmuseet i Mariehamn och många fler. Dessa projekt har tillkommit tack vare lokala politikers arbete tillsammans med näringslivet. Var och
en politiker och var och en i näringslivet har jobbat för sin region och för sig.
Fru talman! Hela Åland skall leva i symbios med varandra så att hela Åland
kan vara levande till lika gagn för alla.
Säkert, fru talman, skulle ett fåtal gynnas av en centralisering av makten
och samhällsservicereformen men det stora flertalet skulle förlora. Det skulle
bli ett fåtals Väl men mångas Ve.
Centerns fullständiga övertygelse är att ålänningarna vill ha ett eller flera
starka centralorter samt en levande och livskraftig landsbygd och skärgård.
Det kan vi endast uppnå om bestämmanderätten finns kvar i de kommunerna.
Fru talman! Om det är någon eller några kommuner som inte lägre vill eller förmår vara självständiga så kommer centern naturligtvis att arbeta för
denna vilja.
Centern anser dock att vissa förändringar måste göras för att det ska vara
möjligt att behålla självständiga kommuner.
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För det första gäller det att få till stånd en digital agenda för så många områden inom samhällsservicen som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
Kort sagt att använda nätet mera.
Det andra är att se över möjligheterna att få den tekniska sektorn inom
landskapet och kommunerna mera konkurrensutsatt vilket åtminstone för
Mariehamn och landskapet skulle medföra stora besparingar.
Det tredje är att sammanföra barnskyddet, missbrukarvården, specialomsorgen och handikappservicen under en eller några kommunala hattar där
bl.a. finansieringen skulle göras mera solidariskt över kommungränserna.
Med dessa åsikter så stöder centern det strama budgetförslaget för år 2013
så att balans uppnås senast år 2015, precis som alla partier lovade i senaste
valrörelse.
Då det inte finns några genvägar till en budget i balans så kommer denna
budget, när den har klubbats, att medföra något sämre service, något dyrare
allmän service och något högre skatt. Men något umbärande för oss alla som
bor i ett av värdens rikaste hörn kommer denna och kommande budgetar inte
att medföra.
När lagtinget antar denna budget så återstår ett hårt arbete för regeringen
att infria lagtingets beslut som åtminstone vi i regeringsblocket måste stöda.
Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Runar Karlssons ekonomiska analys var
mycket intressant och riktig, vad jag kan förstå. De 50 miljoner euro
som nu finns är alltså huvudsakligen outnyttjade reserveringsanslag
från tidigare år, så det är gott och väl.
Också vad gäller upplåning är det säkert precis som kollegan Karlsson
säger, vilket alla partier säger, definitivt liberalerna.
Jag går till sidan 35 i budgetförslaget där vicelantrådet och lantrådet
säger; ”med hänvisning till ovanstående får landskapsregeringen
vördsamt föreslå att lagtinget antar följande förslag till budget för
landskapet Åland under 2013 samt bemyndigar landskapsregeringen
att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån”. Budgeten innehåller inte några anslag för lån, men nog fullmakt. Jag ville bara påpeka hur det ligger till.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Enligt min ekonomiska analys så ska vi inte behöva uppta
några lån i och med att det finns cirka 50 miljoner i kassan. Jag kan inte
riktigt svara på varför man ändå har skrivit så där. Kanske finansministern kan svara på det vid tillfälle.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Runar Karlssons anförande var intressant, särskilt när det
gäller samhällsreformen. Vi hörde nyss både lantrådet och vicelantrådet
som stod i talarstolen och sade att nu är det de stora reformernas tid. Vi
ska genomföra stora reformer 2013.
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Vi har efterlyst politiska riktlinjer. Nu kom det väldigt tydliga politiska riktlinjer från centern. Jag tackar för det. Men det visar, som vi
också har påtalat, att det finns väldigt olika syn mellan de olika regeringspartierna på samhällsreformen. Det ska bli mycket, mycket spännande att se var arbetsgrupperna landar i april och vilka konkreta förslag som kommer ut ur detta.
Hela Åland ska leva säger centern, hur ska alla kommuner leva när
den ekonomiska basen dras undan?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det som de här partierna har beslutat gemensamt är det
som måste göras. Det gäller den digitala agendan, att använda nätet och
få mera service oberoende av arbetstider. Det gäller den tekniska sektorn som måste konkurrensutsättas för att få ned kostnaderna. Det gäller också specialområden inom kommunerna; barnskydd, missbrukarvård osv. där måste man få en mer solidarisk ekonomisk hatt för att inte
vissa kommuner ska bli oskäligt drabbade. Alla är väl mer eller mindre
medvetna om att detta inte medför så oerhört stora besparingar, utan
man måste göra det ändå för strukturens skull där det finns en del besparingar. Det kommer att betyda lite sämre service, lite högre avgifter
och lite högre skatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Redan nu spelas det svälta räv med kommunerna. Det är flera
kommuner som har det mycket, mycket svårt. Kanske den största drivkraften att få in i reformarbetet är att inte enskilda kommuninnevånare
ska komma i kläm.
Det finns bestämda uppfattningar hos dem som behärskar IT och i
digitala agendor, att före man kan bestämma sig för något system så
måste man ha klara och rediga strukturer. Det lönar sig inte att lägga
ner massor med pengar före man vet hur strukturerna ska se ut.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag förstår inte riktigt exakt vad ltl Sjögren menar med
strukturer, om hon menar kommunala strukturer eller vilka strukturer?
Det är klart att man måste ha klart för sig vad man vill innan man kan
börja ett utredningsjobb.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här blir ju intressant. Vi diskuterar den röda boken, i
den anges det inte att landskapsregeringen ska gå in för kommunsammanslagningar. Centern har kännedom om diskussionerna som har lett
till det som man har enats om i den här boken. Då blir det spännande att
centern markerar så starkt; hit men inte längre, vi går inte med på några
kommunsammanslagningar. Då frågar man sig varför centern måste
markera så hårt i den frågan i det här skedet?

209

Lantrådet sade att det var de stora reformernas tid. Centern sade att
det inte kommer att bli så stora förändringar och man kommer inte att
kunna spara så mycket pengar. De två stora partierna i landskapsregeringen för nu fram två vitt skilda bilder av den här processen. Vi i oppositionen har sagt hela tiden att det spretar väldigt mycket i den här frågan. Det betyder inte att jag menar att centern säger någonting som är
enbart fel. Vi kan konstatera hurdan situationen är.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Visst är det stora reformer som är påbörjade i och med den
digitala agendan, den tekniska sektorn och den sociala sidan. Det är jättestora saker som kan bli hur stora som helst, om det faller på plats och
blir bra.
Vi från centern vill markera, i och med att det pågår en debatt i samhället både före valet och efter valet om hur många kommuner man ska
ha, 1,5 eller 16. Vi vill visa att man inte sparar pengar genom att slå ihop
kommunerna, utan då centraliseras servicen och detta tror vi är dyrare i
längden. Vi kan se i statistiken att Mariehamn, som är den största kommunen, har högre nettodriftskostnader än landsbygden. Så det talar
emot att det finns stordriftsfördelar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett intressant anförande som ltl Karlsson höll. Jag kan konstatera att Ålands Framtid och centern är överens när det handlar om
kommunernas situation. Karlsson sade att centern inte kommer att
medverka till tvångssammanslagningar av kommunerna och det är bra.
Men i verkligheten minskar understöden, samarbetsreformer börjar
vittra sönder och nya lagar och nya påbud påförs hela tiden. Den kommunala strukturen undergrävs ju faktiskt sakta men säkert hela tiden,
även detta tror jag att vi är överens om. Men skillnaden är att Ålands
Framtid tyvärr är i opposition och centern är ett regeringsparti. Vad
tänker centern riktigt göra åt detta? För det krävs nog faktiskt lite aktivitet nu.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! I de allmänna besparingarna så måste ju också kommunerna spara precis som alla andra. Vi har naturligtvis diskuterat och förhandlat oss till en lösning, precis som finansminister sade. Det är en absolut bra lösning tycker vi.
Vi kan också se att kommunerna överlag på Åland egentligen har
ganska bra ekonomi. Det finns några kommuner som har lite problem.
Av dessa 36 miljoner som ges sammanlagt till kommunerna så måste
det kanske omfördelas lite så att de svagaste kommunerna får lite mera
på de starkaste kommunernas bekostnad. Det går att lösa. Det handlar
heller inte om några stora operationer att förmå de svagaste, som har
problem, att få lite mera pengar. Jag tror att de starkaste kommunerna
faktisk kan ge ifrån sig lite. Det är en lösning, det kanske också finns
andra lösningar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ltl Runar Karlsson sade för centerns del en hel del om ekonomin
och talade om makrosiffror ute i världen. Han pratade mycket om skuldsättningen i USA och Europa. Jag väljer att inte upprepa för vi liberaler håller
med om den grundläggande analys som centern förde fram. Det är sådana
siffror och verkligheter som också påverkar oss i förlängningen.
Skuldkrisen är inte löst ännu. Den kräver fortfarande väldigt många åtgärder i många europeiska länder, även USA. Vi ser också hur skuldkrisen i
Europa nu sätter sina politiska spår. Situationen i Grekland är allt annat än
avundsvärd där hundratals tusen människor protesterar mot åtgärderna. De
protesterar mot kraftiga försämringar i deras välfärd. En ekonomisk härdsmälta kan leda till ytterst stora politiska problem och i värsta fall till och
med krig i förlängningen, så har skett historiskt. Nu säger jag inte att det är
det som kommer att ske just nu, men så har skett tidigare.
Eftersom skuldkrisen fortsättningsvis härjar i vår världsdel så kan vi konstatera att det sätter det sina spår allt tydligare på den ekonomiska verkligheten i Finland, i vårt närområde Sverige och i förlängningen i den åländska
ekonomin.
Den del av näringslivet som är exportberoende så deras verksamhet hackar
betänkligt i både Finland och Sverige. Europa köper inte längre varor på
samma sätt som tidigare. Detta medför att de ekonomiska siffror för dessa
länder inte alls är lika positiva som de var bara för ett halvår sedan.
Därför ifrågasätter vi liberaler trovärdigheten i de prognoser som landskapsregeringen presenterar för oss, speciellt gällande åren 2014 år 2015.
Landskapsregeringen tror att avräkningen ska stiga med 20 miljoner från
2013 till 2015. Sedan kan vi inte heller vara helt säkra på att avräkningsprognosen för 2013 kommer att hålla, 20 miljoner ökning på ett belopp som är
lite över 20 miljoner. En ökning med 10 miljoner per år blir procentuellt en
ganska stor ökning. Det torde vara ungefär fyra procent per år. Samtidigt ser
vi nu och att man skriver ner tillväxtsiffrorna i Finland från att tidigare ha legat på några procent så nu tror man rätt allmänt på att tillväxten kanske
kommer att vara ganska nära noll under 2013, möjligen stiga något litet. Men
i verkligheten, just idag, torde man ligga på en minustillväxt.
Det är enkel matematik, kommer verkligen avräkningen att stiga så kraftigt
som landskapsregeringen här föreslår? Vi får ändå vara rätt säkra på att landskapsregeringen utgår ifrån finansministeriets prognoser och siffror som
finns i grunden. I Finland gör ju finansministeriet motsvarande prognoser.
Men frågan är om dessa prognoser verkligen har skrivits ner till den nivå som
kunde tyckas vara reell i förhållande till det som verkligen sker i vår omvärld
just nu? Den som lever får se. Ingen kan avgöra det på förhand.
Vi ser att hela möjligheten till att få en landskapsekonomi balans till 2015
ligger i det faktum att den 20 miljoners ökning av avräkningen från 2013 till
2015 ska ske, annars kommer det här inte att lyckas.
Detta säger jag eftersom vi inte kan se i detta budgetförslag att det finns så
särdeles många verkliga inbesparingsåtgärder för 2014 och 2015. Det som
sker 2013 återkommer jag till.

211

Landskapsregeringen säger att man möjligen kan se vissa effekter av åtgärderna av samhällsservicereformen 2014 och 2015. Det här är ju väldigt
vagt. Det är bra om det är så men det vet vi inte ännu.
Som motvikt till detta ska man lägga det som centern just framförde här
via ltl Runar Karlsson. Uppenbarligen finns det i landskapsregeringen väldigt
olika åsikter i den här frågan. Den som lever får se.
De konkreta målsättningarna, som lantrådet sade att vi ska uppnå till
2013, är inte särdeles konkreta ännu. Budgetboken handlar om 2013 och där
finns en del inbesparingsåtgärder som finansministern var inne på. Man skär
lite i skärgårdstrafiken och man gör vissa andra saker också. Det här leder
uppenbarligen också till en viss personalminskning.
I huvudsak har vi den bilden att mycket av det som har lett till att underskottet är något lägre än vad det skulle ha varit annars beror på att man för
över kostnader på dem som kallades för tredje part här tidigare. Man tar 4
miljoner euro av kommunerna. Det är så som vi ser det eftersom det finns
mycket att diskutera gällande landskapsregeringens principiella hållning när
man tar dessa pengar från kommunerna. 750 000 euro är en ren skattehöjning till invånarna, närmast för dem som har drabbats av sjukdomar. Det
finns fortfarande 750 000 euro i kompensation till kommunerna, för andra
halvan av sjukdomskostnadsavdraget, som inte ens är finansierat i den här
budgeten. Det finns en minskning av diverse bidrag och produktionsstöd till
företag bl.a. internationella investeringsbidrag där man minskar på anslagen.
Man har inte längre produktionsstöd för förnyelsebara energiformer med i
budgetförslaget för 2013.
Sammantaget vid en hastig genomgång så ser man att stöden och bidragen
till företagen minskar med upp mot ungefär 1 miljon euro. Därutöver tänker
man finansiera en del av de löpande verksamheterna med spelpengar, PAFpengar.
Vi ser att kärnan i den här omställningen är att man överför kostnader på
någon annan. Det är inte fullt lika mycket en verklig genomgång och ett verkligt resultat i strukturella förändringar av den egna verksamheten. Det ska
komma senare sägs det. Den som lever får se hur det går med detta.
Sedan har vi ytterligare ett stort problem. Det tycks som om ÅHS är underfinansierat i det förslag som ligger på bordet. ÅHS verksamhet torde gå mot
ett underskott på cirka 2,5 miljoner euro för 2012, detta år. Då går vi in i år
2013 med verksamheter som redan tidigare år har varit underfinansierade.
Då frågar man sig om inte denna underfinansiering följer med till 2013? Det
här är en viktig fråga, ÅHS är kanske vår viktigaste verksamhet. Finansministern borde redogöra för om faktiskt ÅHS går mot ett rejält underskott för
år 2012 och hur detta kommer att påverka 2013.
De inbesparingar som föreslås för ÅHS täcker inte på något sätt det stora
underskottet, såsom vi ser det.
Vi liberaler har lämnat ett stort antal budgetmotioner. Flera av dem innebär inbesparingar. Många av budgetmotionerna innebär ställningstaganden
om hur man kunde förverkliga olika saker, strukturreformer, på ett annat
sätt. Vår målsättning har varit att vi ska ta ansvar för ekonomin. Vi ska vara
med och se till att vi kan balansera ekonomin på sikt. Vi pekar på att vi vill
göra det på ett annat sätt. När man pratar strukturreformer så kan man inte
alltid göra de åtgärderna enbart på ett år, det kan inte landskapsregeringen
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göra heller. I grunden finns vår absoluta målsättning om att vi ska balansera
ekonomin. Vi ska undvika att ta lån för driften i landskapets verksamhet.
Vad gäller kommunreformen så presenterar vi ett tydligt alternativ. Redan
i budgeten för 2012 föreslog vi att visst skulle vi ta pengar från kommunerna
med ena handen, men lägga över pengar till samarbetsunderstöd med andra
handen. Under en övergångsperiod, med en ändrad lagstiftning, kunde vi ha
hjälpt kommunerna att komma till ett närmare samarbete. Vi tror att den
modellen skulle ha varit framgångsrik. Det är lättare att få kommunerna att
samarbeta om man med smörjmedel, pengar, kan vara med och hjälpa till.
Givetvis är det här spekulation men kanske frågan om att utvidga bussverksamheten i Mariehamn till att också gälla åtminstone vissa delar av Jomala
kunde ha åtgärdats med hjälp av ett samarbetsunderstöd för att hantera
övergångskostnaderna. Jag bara spekulerar. Det är en ganska viktig fråga för
invånarna i gränsdragningen mellan Mariehamn och Jomala.
Kanske Sottunga, Kökar och Föglö kunde ha hittat ett sätt att enas om en
gemensam kommundirektör, som ett exempel. Just nu har Sottunga bara en
byråsekreterare på deltid. Det kunde ha behövts en kompetent och god beredning också i Sottunga nu när man ska hitta sätt att finansiera den avgift
som ska åläggas dem via den kommande lagen, nu när landskapsregeringen
ska ta en del pengar av kommunerna igen. Detta var några exempel.
De flesta samarbeten brukar kosta pengar på något sätt. Om man kunde ha
hjälpt till med detta under en övergångsperiod, 2012-2015, så kanske vi hade
uppnått reella samarbeten med reell substans fram till 2015. Det är ett konkret sätt att jobba med en samhällsreform. Det är vårt alternativ.
Kortrutten i skärgården är en annan stor fråga. Jag hävdar bestämt att liberalerna skulle kunna ha marscherat betydligt snabbare fram med att förverkliga delar av kortrutten, åtminstone under delar av året, redan under
2013. Vi motionerar också i den saken, vi återkommer till de frågorna sedan.
Vi skulle ha varit betydligt snabbare att göra de första investeringarna i
t.ex. ett färjfäste på östra Föglö. Vi vill på det här sättet presentera att vi utgör
ett politiskt alternativ till det som kommer att införas sannolikt, ett system
med dubbla färjor på de långa rutterna.
En tredje fråga av principiell betydelse, spelvinster. Vi är alla politiker här i
den situationen att frågan om hur stor vinsten blir på PAF påverkar oss. Det
är ingenting att hymla om. Vi har byggt upp sjöfartsmuseum som är jättefint
med penningautomat vinstmedel. Vi har stött den tredje sektorn. Många personer är anställda i tredje sektorn och gör ett mycket bra arbete. Vi vill ändå
att man ska vara försiktig med ett utvidga detta ytterligare. Investeringar är
en sak för där kan man alltid se om PAF har genererat vinstmedel just den
dagen som man ska besluta om att använda pengar till investeringar. Man vet
om det finns vinstmedel. Om man gör investeringar som kan betraktas som
allmännyttiga så tycker vi att det är skäligt. Det är inte så mycket att säga om
det. Men att däremot börja finansiera lagstadgade löpande driftskostnader,
vilket föreslås av landskapsregeringen, är vi inte beredda att göra i det här
skedet. Vi skulle vilja föra en diskussion i lagtinget om det här ämnet uttryckligen innan vi kan tänka oss att gå med på ett sådant tåg.
Vi har uppgifter om att man på rikshåll i riksdagen, i samband med den
stora ekonomiska krisen i början på 90-talet, förde samma diskussion som vi
säkert delvis kommer att föra här idag. Det fanns en oro för att utvidga verksamheter som skulle finansieras med spelmedel, men man valde ändå att
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göra det ungefär av samma skäl som nu. Det fanns stora hål i statsbudgeten
och då tog man till spelpengar. Efteråt har man kunnat konstatera att vissa
områden aldrig har gått tillbaka till att finansieras med vanliga budgetmedel
eller statsbudgeten, man sitter fortfarande fast i det faktum att det ska finansieras med spelmedel. Det har blivit allt mer viktigt för riksdagsledamöterna
att man alltid måste generera dessa spelvinster, för flera riksdagsledamöter
är personligen berörda av de serviceområden som man finansierar med
spelmedel. Går detta för långt hävdar vi att man kommer till det som vi liberaler har myntat; man kan hamna i situationer att man står inför en offentligt
spelberoende.
Vi kommer längre fram att föreslå att delar av det som man föreslår att finansiera med spelmedel skulle fortsättningsvis finansieras med landskapsmedel fram till att vi har fört den här diskussionen i det här ämnet uttryckligen.
Avslutningsvis, fru talman, vill vi rikta en synnerligen allvarlig kritik mot
landskapsregeringen. Vi konstaterar det faktum att vi inte har framför oss en
lagframställning gällande avgiften på 4 miljoner som ska tas av kommunerna.
Budgetlagar är bra som instrument men för att budgetbehandlingen ska bli
komplett, speciellt när det gäller så här stora summor och speciellt när man
ska ta en avgift utan motprestation från kommunerna, så då måste vi ha en
lagframställning för att kunna ta ställning till frågan.
Jag aviserar här och nu att om vi inte har den här lagframställningen inkommande onsdag framför oss under budgetbehandlingen så kommer vi att
föreslå att budgetremissen bordläggs till vi ser lagen. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Nuvarande finansminister sade just att vi måste spara
10 miljoner i vår budget. Förra finansministern säger nu är att vi också
kanske kan räkna med lägre inkomster än det som är budgeterat. Det
innebär att det kan behöva sparas ännu mera. I den besparingen skulle
kommunerna stå för 1-2 miljoner drygt och medborgarna för 1 miljon.
Det här framgår ur tabellen på sidan 12 i budgeten. Kollegan Perämaa
vet att finansavdelningen har räknat rätt på de olika siffrorna när det
gäller den tidigare Gullåsenavgiften osv. Det betyder att landskapet själv
ska stå för 7-8 miljoner av detta. Kan vi inte se detta som en rimlig fördelning av ansvaret för den här strukturella förändringen på 10 miljoner
euro?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kanske man kunde se det på det sättet också. Vi menar
ändå att man nu verkligen konkretiserar att man för över utgiftsbördor
på landskapet, människor och företag. Det gör man konkret i den här
budgeten. Men vad gäller landskapets egen budgetsanering pekar mycket på att arbetet står framför landskapsregeringen ännu, det finns mycket kvar att göra. Jag uppfattade att finansministern sade att landskapet
framöver ska åstadkomma den strukturella inbesparingen i landskapets
egen verksamhet. Därför blir det skäligt för oss att hävda att man nu genomför det som berör andra väldigt mycket, men man tar inte så mycket
tag i de saker som berör landskapets egen verksamhet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa sade att det görs smärre förändringar i budgetförslaget för 2013 när vi minskar personalstaten med cirka 47 tjänster,
eventuellt ännu flera beroende på hur driftprivatiseringen avslutas. Jag
tycker nog att det är ett märkligt sätt att uttrycka sig på med tanke på
alla de människor som drabbas av de här förändringarna. Vi gör en stor
förändring. Det är ett första steg i målsättningen att uppnå den här
kostnadskostymen som gör att vi har en långsiktig hållbarhet. Men man
måste göra det med respekt för alla de människor som berörs.
Fru talman! Ltl Perämaa har myntat uttrycket spelberoende. Jag instämmer väldigt mycket i den diskussion som finns bakom det här. Vi
ska alla ta det på allvar. Men jag tycker att det är lite allvarligt att ltl
Perämaa, som de facto själv har gett den största ”PAF-dosen” in i budgeten med 20 miljoner, ska mynta det här uttrycket.
Vi föreslår de facto en rehabilitering genom att vi föreslår principer i
föreliggande budgetförslag.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Till det sista, där är det en avsevärd skillnad, regeringar under liberal ledning har varit med om att sätta PAF-pengar i investeringar, inte i löpande drift, såsom den här landskapsregeringen föreslår. Det
är en avsevärd skillnad i detta. Löpande drift binder upp kommande
spelvinster för framtiden. Man har människor anställda som är beroende av att vinsterna rullar in. När det gäller investeringspengar så ser
man att de finns för ögonblicket och då kan man använda sig av dem.
Skillnaden är väsentlig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår att man i oppositionen söker effekter. Beträffande ordval så förväntar man sig lite mer åtminstone av en tidigare
finansminister. När ltl Perämaa säger att man tar 4 miljoner från kommunerna så handlar det budgettekniskt om att man minskar på ett bidrag. Det är stor skillnad. Jag har suttit i samma regering där ltl
Perämaa var finansminister och han var ytterst noggrann med att visa
nettot. Hur är nettot för kommunerna? Jag tycker att man bör göra så.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Helt rätt och riktigt, det ska ju föras fram om det sker överföringar som är positiva eller negativa. Just i frågan gällande Gullåsenavgiften så finns det ett grovt tankefel i botten. Landskapsregeringen
menar nu att eftersom kommunerna inte längre betalar Gullåsenavgifter
till landskapet så blir det på något sätt som en inkomst för kommunerna. Men man glömmer då människorna bakom, kommunerna har fort-
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farande sina invånare som de ska vårda och ha omsorg om på bästa möjliga sätt. Kostnaderna för kommunerna försvinner inte, man kommer
bara att betala de här pengarna för att hantera och sköta om sina äldre
någon annanstans. Därför är det fel att hävda att Gullåsenavgiften på
något vis blir en vinst för kommunerna. Kostnaderna finns kvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Jag vill tacka liberalernas gruppledare Mats Perämaa för ett
intressant anförande.
Jag konstaterar att det finns ett starkt stöd för det arbete som landskapsregeringen bedriver. Jag tänker närmast på kortrutten där jag vet
ledamoten och jag har en samsyn. I landskapsregeringen anser vi att det
här arbetet har påbörjats. Vi har börjat bygga kortrutt. Men, till skillnad
från tidigare försök så bygger vi kortrutten nu på laglig grund i demokratisk process som tar lite tid. Vi bygger kortrutten i samverkan, i dialog med berörda på miljöns villkor.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det där låter jättebra. Men eftersom vi är ute efter att
åstadkomma förändringar, med skattebetalarnas pengar, så fort det
bara är möjligt för att kunna balansera vår ekonomi, så då räcker det
inte längre med vackert prat om det här. Vi får konstatera att landskapsregeringen nog har börjat, man har anlitat åtminstone tre olika konsultföretag och man säger att man kanske ska anlita någon till. Det ska ta
åtminstone till april nästa år med en möjlig fortsättning på ett år. Då ska
det klarna huruvida man bygger ett eller två färjfästen på östra Föglö. Vi
menar att under vår ledning kunde frågan ha hanterats något mera
skyndsamt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ledamoten pratar om offentligt spelberoende. Nu föreslås att PAF-medel inte bara ska fördelas till investeringar utan också
till vissa löpande driftsutgifter. Det handlar om fritidsutbildning, icke
direkt kärnverksamhet. Kan inte ledamoten se att det är rimligt att man
också kan använda det till sådana löpande verksamhetskostnader? Man
har nu konstaterat att det långsiktigt är en högre nivå på de här pengarna i förhållande till de traditionella utdelningarna som har skett. Samtidigt kan man också sannolikt fondera medel framöver. Kan inte detta
också innebära att man ser en mindre risk för det här bekymret som ledamoten lyfte fram?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här var intressanta nyheter. Vi hörde nu moderaterna
säga att vi kan konstatera att vi kommer att kunna ha en högre vinstutdelning framöver. Det är intressant att man på förhand kan konstatera
vilken vinst PAF kan generera. Jag menar nog på att det alltid finns en
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viss osäkerhet i all global verksamhet där man är utsatt för konkurrens.
Det här blir en del av diskussionen om spelberoende, om man ska försöka tänja på gränserna och säga att det går att finansiera sådant som
inte är kärnverksamhet t.ex. miljöarbetet vid Husö biologiska station.
Men ju mera man tänjer på gränserna desto mera utsätter man sig för
risken att bli fast i ett spelberoende.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Regeringen Gunell tar i sitt budgetförslag för år 2013 ett
stadigt grepp om den offentliga ekonomin och samhällsutvecklingen. I budgetens allmänna motiveringar slår regeringen fast färdriktningen och skriver
följande: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att
trygga vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar”.
Det gemensamma ekonomiska målet för majoritetsblocket är att uppnå en
budget i balans senast år 2015. Budget i balans behövs för att uppnå säkerhet
och trygghet för alla medborgare i det åländska samhället och för kommunerna, arbetsmarknaden och näringslivet.
Vår värld och vår tid kännetecknas inte av säkerhet och trygghet. Arbetslöshetssiffrorna skenar i höjden i många EU-länder och USA. Sammanhållningen inom EU hotas av dålig tillväxt och social oro. Den svaga ekonomiska
utvecklingen i vår del av världen biter sig fast. De offentliga inbesparingarna
tenderar att ätas upp av höga oljepriser och osäkerheten inför framtiden
hämmar efterfrågan. Medborgarna sparar och tänker sig noga för innan man
investerar i dyrare konsumtionsvaror som t.ex. bilar.
Bristen på tilltro inför framtiden kan påverkas av en klok och trovärdig politik. Regeringen Gunell gör ett allvarligt försök att visa på en väg mot bättre
offentliga finanser och en ökad tilltro till Åland och ålänningarnas förmåga
att våga satsa på framtiden.
Utgångspunkten är bättre än för de flesta regioner och länder i vår omvärld. Landskapet har inte några skulder, arbetslösheten är fortsättningsvis
låg, inflyttningen och befolkningsökningen är positiv och sammanhållningen
i det åländska samhället är god. Vi har med andra ord de bästa förutsättningarna att klara upp situationen om vi samarbetar och ser möjligheter istället
för bara problem och hinder och om vi tillåter varandra framgångar istället
för att uttrycka avund och misstro.
Regeringen Gunells strategi är att kortsiktigt spara på de offentliga utgifterna, långsiktigt omstrukturera den offentliga förvaltningen samt stimulera
den åländska ekonomin för att förbättra arbetsmarknadsläget och företagens
konkurrenskraft.
Det svåraste är att göra inbesparingar i de offentliga utgifterna. De flesta
inbesparingar som föreslås möter stort motstånd bland de berörda. Sådana
reaktioner är helt begripliga. Förändringar skapar lätt osäkerhet och otrygghet. Det är därför mycket viktigt att alla inbesparingar som leder till förändringar är väl förankrade och att de som berörs informeras och har möjlighet
att aktivt delta i förändringsarbetet. Regeringen Gunell visar i detta avseende
prov på nytänkande. Den s.k. samhällsservicereformen är ett intressant ex-
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empel på ett sätt att arbeta där de berörda kommunerna är med i förändringsarbetet på bred bas. Av otåliga ledarskribenter har detta avsiktligt eller
kanske bara av ren okunskap tolkats som oförmåga att fatta beslut och som
ett sätt att förhala en reform av den kommunala strukturen på Åland. För oss
som är aktivt med i förändringsarbetet kan jag intyga att arbetet går framåt
på flera fronter och att så gott som alla som är involverade är på gott humör
och viljan att göra något är klart skönjbar.
Det förändringsarbete som utlovades i den s.k. omställningsbudgeten förverkligas i budgetförslaget steg för steg. Den hets och misstro som ibland förekommer i media och som oppositionen gärna gör sig till tolk för känns ofta
både överdriven och kontraproduktiv.
Att enbart spara och skära i de offentliga utgifterna är inte tillräckliga åtgärder för att få ekonomin och tillväxten att ta fart. Den offentliga ekonomin
kan och bör stimulera det privata näringslivet genom investeringar och andra
åtgärder. Under sämre tider är det bra att se över sitt hus och renovera. Att
energiförbättra är smarta åtgärder som minskar driftsutgifterna och sparar
miljön på sikt. I detta syfte föreslår regeringen en utvidgning av användningen av PAF-medlen både i kommande budget och långsiktigt. PAF tjänar bra
med pengar och utsikterna är goda för en stabil och växande avkastning. Socialdemokraterna ser inte några hinder för den kursändring som regeringen
föreslår i detta avseende. Det är bra om PAF:s ökande avkastning kan användas för att förbättra sysselsättningsläget inom byggbranschen. Alldeles särskilt gläder vi oss socialdemokrater över att regeringen föreslår att PAFpengarna ska finansiera projekt som har miljöförbättrande och energieffektiverande konsekvenser.
Regeringens klara ställningstagande för en hållbar ekonomisk tillväxt är
utmanande och löftesrikt. Vi socialdemokrater vill vara med och skapa ett
Åland som utvecklas i harmoni med sina ekologiska villkor. Vi är beredda att
satsa stort på ett hållbart Åland som vi stolta kan visa upp för omvärlden och
med gott samvete överlämna till kommande generationer.
Nyligen uppmärksammades Ålands nittioåriga självstyrelse med ett framtidsseminarium. Som en del av programmet på seminariet ingick en intervjufilm med ålänningar som fick uttala sig om Åland och självstyrelsen. Så gott
som alla intygade att de vara mer än nöjda med livet på Åland. En del närmast tvingade sig till att säga något kritiskt eller negativt. Mot bakgrund av
dessa uttalanden kan man fundera över vad som är viktigt och vad vi som bär
ansvar för samhällsutvecklingen bör prioritera.
Ålands vackra natur, en allmän välfärd och en god social sammanhållning
förefaller vara en gemensam värdegrund för de flesta som bor och lever på
Åland. Politiken bör därför inriktas på att långsiktigt slå vakt om dessa värderingar. Att använda enbart BNP dvs. bruttonationalprodukten som mått på
Ålands vackra natur, allmänna välfärd och den sociala sammanhållningen är
inte rättvisande. Inom samhällsforskningen har man därför utvecklat andra
sätt att mäta olika samhällens egenskaper och underlydande orsakssammanhang. I flera länder diskuterar man numera införande av ett s.k. lyckoindex
som en komplettering av BNP. Förslaget är ytterst relevant. Sedan andra
världskriget har levnadsstandarden hos oss ökat flera gånger om. Men vi har
knappast blivit flera gånger lyckligare. Dagens mänskor fäster stor vikt vid
god hälsa, gott om tid med familj och vänner, ett arbete som är intressant och
skänker arbetsgemenskap samt orörd natur och social trygghet. För oss poli218

tiker är det därför viktigt att inte bara tänka på ekonomisk tillväxt i snäv bemärkelse utan tillväxten bör harmoniera med det som mänskorna värderar
mest i en värld där hoten mot naturen är överhängande och den globala ekonomiska tillväxten till stora delar saknar politisk styrning. Ansvaret för den
ekonomiska utvecklingen ligger många gånger i händerna på personer som
står utanför all demokratisk kontroll och saknar vilja att dela med sig.
Förutom detta lyckoindex har forskarna utvecklat en s.k. gini-koefficient
som mäter jämlikheten i olika samhällen i relation till samhällsföreteelser
som hälsa, förväntad livslängd, kriminalitet, utbildning, tonårsgraviditeter
m.m. Så gott som alla utredningar där man använder sig av gini-koefficienten
visar att de nordiska länderna ligger i topp dvs. i jämlika samhällen är mänskorna friskare, lever längre, har bättre utbildning och kriminaliteten är låg
etc. Slutsatsen är väldigt tydlig. Den nordiska samhällsmodellen är överlägsen i fråga om att fördela välfärden, tryggheten och den demokratiska delaktigheten.
Från och med 1980-talet dvs. i och med nyliberalismens genomslag har
den nordiska modellen utsatts för starka påfrestningar. Mest märks detta i
ökade inkomstklyftor, privatiseringar av betydande delar av den offentliga
sektorn och stora skattesänkningar. Resultat av detta ser vi i växande inkomstklyftor. Det beror i första hand på att de personer som har stora inkomster har fått allt större kapitalinkomster i form av avkastning på aktier
och fastigheter samt genom att många löntagare kan ta ut en del av sina inkomster som kapitalinkomster.
Den offentliga sektorn på Åland har inte alls privatiserats i samma omfattning som t.ex. i Sverige där effekterna inom vård och skola i viss mån är avskräckande. Segregeringen i de nordiska länderna har minskat den nationella
sammanhållningen och intolerans och främlingsfientlighet har ökat på ett
sätt som känns främmande och ovälkommet för de flesta av oss.
För oss på Åland är det viktigt att ta lärdom av de negativa följderna av nyliberalismens påverkan på den nordiska välfärdsmodellen. Vi socialdemokrater ser det inte bara som ett värde i sig att den ekonomiska jämlikheten mellan ålänningarna och den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och
män är stor, utan vi konstaterar att de bästa samhällen är de samhällen där
alla har det ekonomiskt tryggt och bra. Köpkraften är störst bland dem som
har minst, inte bland dem som redan har mycket och får ännu mera. En god
fördelningspolitik är med andra ord också bra för den ekonomiska tillväxten.
Jag citerar filosofen och parlamentarikern Francis Bacon: ”Pengar är som
gödsel. De gör nytta endast om de sprids.”
Fru talman! Socialdemokraterna stöder regeringens budget. Den innehåller ekonomiska och politiska åtgärder som säkrar stabilitet och bibehållen
välfärd. Vi vill att regeringen så fort som möjligt utvecklar själva budgetupplägget. Vi hoppas att nästa års budget har ett mera affärsmässigt upplägg. Vi
vill att regeringen överväger att ta i bruk nya kriterier för kommande budgetars inverka på inkomstfördelningen bland ålänningarna och funderar över
att införa ett lyckoindex för att göra det möjligt för lagtinget att bedöma vilka
åtgärder som är relevanta i en bredare diskussion om ekonomins och samhällsutvecklingens långsiktiga mål.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Detta gruppanförande som ltl Barbro Sundback nu föredrog för oss på socialdemokratins vägnar innehöll överraskande lite av
det ofta inspirerande och färgstarka bildspråk som brukar känneteckna
kollegan Sundbacks framställning. Det var i och för sig visa tankar och
värda att begrunda.
Jag tycker ändå att en punkt var onödigt pessimistisk, dvs. insikten
om behovet av förändringar. Jag vill nog påstå att krismedvetenheten i
vårt samhälle till följd av det inflytande och den influensen var under vi
alla lever är god. Jag har varit med så länge att jag kan jämföra med
andra motsvarande passager i vår historia. Krismedvetenheten på Åland
är på inget sätt dålig, enligt min mening.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kan inte påminna mig att jag överhuvudtaget skulle ha nämnt ordet
krismedvetenhet. Jag är ledsen om jag har gjort ltl Gunnar Jansson besviken, men det pratade jag faktiskt inte om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Sundback pratade om köpkraften och att de som lever på
marginalerna och har små inkomster faktiskt utgör den största köpkraften. Den uppfattningen delar jag. Landskapsregeringen och majoriteten
skriver i budgeten att ålänningarnas köpkraft minskar. En sak som gör
att det minskar är faktiskt det som man tänker göra med sjukdomskostnadsavdraget.
Det var ett mycket ideologiskt anförande. Jag skulle gärna vilja höra
hur socialdemokraterna ser på privatiseringen av skärgårdstrafiken?
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vi brukar säga att vi varken ska avstå eller motivera privatisering av ideologiska skäl. Det måste finnas väsentliga ekonomiska argument för det. Vad gäller just skärgårdstrafiken så är ju de ekonomiska
argumenten de främsta. Däremot tror jag nog att uppfattningen är väldigt stark att samhället ska bära det avgörande ansvaret när det gäller
vård, skola och omsorg, just för att se till att tilldelningen är rättvis och
att man har ett politiskt inflytande ansvar över de sektorerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Bästa kollegor, nuvarande chefdirektören för Finlands
Bank, dåvarande finansminister, Lipponen nummer ett i rikspolitiken, föreslog på 1990-talet att budgetanföranden och gärna också andra anförande
skulle genomföras utan koncept, på fritt huvud. Jag tog tidigt mått på honom
i den frågan och har försökt göra det så ofta som möjligt. I fjol gjorde jag det
inte av någon anledning, då hade jag skrivet anförande. Men nu ska jag igen
försöka utgående ifrån fyra ämnesområden. Det första är ekonomi i balans,
det andra är behovet av strukturförändringar i vårt samhälle, det tredje är
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hur välfärden på Åland mår och det fjärde är vilka de viktigaste instrumenten
är för att lösa de medellånga och långa problem Åland står inför.
Först ekonomi i balans. Jag har gått igenom årsboksluten för de senaste
fyra åren. Jag konstaterar att bokslutet för 2009 visar ett minus på 17,3 miljoner, för 2010 ett minus på 32,3 miljoner och för 2011 ett minus på 17,5 miljoner. På dessa tre år har vi alltså visat minus på 67,1 miljoner i våra bokslut.
Hur har då inkomsterna utvecklats under samma tid? Ja, sedan 2008 har
överföringen från staten i tre olika moment i vår budget minskat med ungefär
77 miljoner. Hur har vi alltså lyckats anpassa kostymen efter mat intaget?
Man kan säga att vi har sparat ungefär mellan 5 och 10 miljoner på 300 miljoner under dessa tre år. Det betyder sammantaget 2-3 procent på en budget
på 300 miljoner. Det är inte mycket.
Varför har det gått så här när vi har talat om att vi har haft sparbudgeter
sedan 2008? Förklaringen måste vara den att vi har sparat här och där och
ibland ganska kraftigt också, samtidigt som vi har utökat våra kostnader på
annat håll och ibland på samma håll. När det gäller ÅHS så är det ett exempel
där vi har gjort betydande besparingar flera år eller under delar av året och
samtidigt har vi ökat kostnaderna på grund av det ökade behovet av service.
Vi har inte gjorts tillräckligt och vi kan vara överens om att vi har ett svårt beting framför oss. Vi lever i ett samhälle där alla förändringar, små och stora
kritiseras såsom att samhället skulle vara på väg att gå under eller att servicen
skulle vara på väg att slopas. Det är många aktörer, även politiska, ute i samhället som reagerar och agerar på det sättet. Det gör att det blir svårt att göra
den här förändringen.
Den här landskapsregeringen föreslår nu ganska kraftfulla förändringar
inom trafikområdet, särskilt inom skärgårdstrafiken som vicelantrådet här
redogjorde för tidigare. Så där lite försiktigt sker det också en ganska kraftig
förändring inom utbildningsområdet, inom utbildnings-, kultur- och museiverksamheten.
Den här landskapsregeringen säger att man ännu ska spara 10 miljoner
inom de närmaste åren, under det kommande året 2013 och de därpå följande åren. Av det lägger man 1 miljon på kommunerna och 1 miljon på medborgarna enligt tabellen på sidan 12. Lyckas nu landskapsregeringen visa hur
man lägger 8 miljoner på sig själv? Inte fullt ut, men till stora delar lyckas
man visa det och det måste oppositionen och debattörerna ta till sig att det är
så. För det är ett jätteproblem att spara 1 miljon på kommunerna, det är ett
jätteproblem att ta 1 miljon av medborgarna och det är ett ännu större problem att ta 7-8 miljoner av landskapsverksamhetens löpande kostnader.
Vi moderater har kommit fram till att det finns goda möjligheter, med den
politik som vi är med och för tillsammans, att redan till år 2014 göra de nödvändiga besparingarna så att vi med den kunskap vi har idag, om inkomstbildningen framöver för självstyrelsen, når ett resultat i bokslutet för 2014
som är i balans och visar ett litet överskott. Men med det rådande debattklimatet på Åland, så fort det ska göras något litet eller stort, i allmänhet är det
litet vi pratar om vi det stora hela, så försvåras den här resan. Det är nödvändigt att vi gör den här resan och det som har gjort under den föregående regeringen är bra, det ska de ha kredit för, och det som görs under den här regeringen är nödvändigt och bra och det ska de sedan ha kredit för. Mindre pajkastning när det gäller ansträngningarna att nå en hållbar ekonomi för Åland
som samhälle.
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Fru talman! Över till behovet av strukturförändringar. Strukturförändringar finns det av många slag. Många strukturförändringar är att betrakta som
kosmetiska. Men med tanke på hur länge jag har varit med i den åländska politiken, 40 år, så ser jag att väldigt mycket har fastnat i sina former, väldigt
mycket är oförändrat. Samtidigt har mycket hänt. Kanske den största samhällsomdaningen gjordes när två kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationer slogs ihop med en landskapsorganisation i början på 90-talet och på det
sättet skapas ÅHS och kommunernas förutsättningar för att klara sina ekonomier förbättrades som genom ett folkslag. Hur hade det varit om kommunerna hade varit huvudman för ÅHS? Det förslaget förlorade med inte alltför
stor majoritet i den politiska kampen. Då hade kommunerna sannerligen haft
ännu större problem idag.
För moderaternas del är det alltså inte klart om det ska finnas 16 kommuner eller något annat antal när det gäller strukturförändringar visavi kommunerna. Det beror helt och hållet på hur vi ordnar servicen i landskapet. Kommunerna kan väl vara huvudman för mycket stora serviceområden. Landskapet ska inte utöka sitt huvudmannaskap för stora serviceområden. Vi har
inom stora delar av den kommunala verksamheten möjlighet till ett betydligt
större samarbete. Men vi har samtidigt ett problem i att kommuner har så
olika kraft, så olika storlek. Är det rimligt att Sottunga har samma uppgifter
som har Mariehamns stad eller Jomala kommun? Inte är det ju väldigt rimligt, men så har vi det av gammalt och så tänker vi fortsättningsvis, men vi
borde inte tänka på det sättet. Vi borde lite titta på vilka resurser man har för
att göra det ena och det andra. Den här samhällsservicereformen som nu är
på gång kan därför inte målas med enkla penseldrag. Man måste gå in på
djupet och fundera, helst gärna från ett tomt bord. Men eftersom vi inte har
ett tomt bord, vi har 16 kommuner och vi har den organisation vi har så
måste man naturligtvis ta det i beaktande och se vad slutresultatet kan bli.
Vi har från början talat om så kallade servicekommuner och det är detta
som är på gång nu. Vilka serviceformer kan hanteras gemensamt? Vilken blir
kommunernas roll i detta? När vi har kommit längre med det arbetet låt oss
sedan tala om hur kommunstrukturen ska se ut och vilka kommunalförbund
vi ska ha. Ska vi alls ha några kommunalförbund? Och vilka kommunala bolag ska vi ha? Ska vi ha de som vi har idag och vilka nya ska vi ha?
När det gäller landskapets egen organisation och förändringar så innehåller det många delar. När det gäller påverkan på kommunerna så är det kommunandelarna som är viktiga. Där är det viktigt att man korrigerar de misstag som gjordes i den föregående reformen och gör förändringar och omstruktureringar. För vissa kommuner kan det innebära mindre pengar och för
andra kommunerna mera pengar. Men det ska sedan kombineras med den
andra delen av som också påverkar landskapet, samhällsservicereformen.
Den uppdelning som landskapsregeringen nu har gjort är att man tar meddetsamma tag inom tre områden och försöker göra en förändring. När man
sedan har det genomgånget och utrett så ser man hur den stora förändringen
ska se ut.
Jag har redan fått ett särskilt ansvar för infrastruktursektorn och den tekniska sektorn. Där finns det sådana väldigt stora områden som väghållning,
parker och marker som ska redas ut hur de ska organiseras framöver. Jag såg
att det nu finns en motion angående detta, som vi redan har inlett arbetet
med. Vi har hela planeringen. Ska den övergripande planeringen vara gemen222

sam så som vi har resonerat i regeringsprogrammet? Eller ska man också inkludera detaljplaneringen? Hur ska detaljplaneringen anpassas till den övriga
planeringen? Hur ska det kommunala monopolet för planering förändras?
Vi har vatten och avlopp som gäller alla kommuner på Åland. Vi har el,
energi och datavägar. Vi har verkstäder som ett mindre område. Vi har kollektivtrafiken som ett relativt litet område. Vi har byggnationen inkluderande
bygglov. Vi har brand- och räddningsväsendet. Vad är då vitsen med det här?
Det måste ju rimligen vara att få bort dubbelarbetet. Att få bort ineffektivitet
på grund av att man har det organiserat på ett felaktigt sätt och i alltför
många delar. Och, som någon nämnde här, att konkurrensutsättningens förutsättningar bör bli bättre.
Skärgårdstrafiken är ett annat område som landskapet redan har kommit
väl igång med. Där är det viktigt att man nu inom relativt kort framtid får en
masterplan för hur skärgårdstrafiken ska se ut. Det som är mest lönsamt bör
man åtgärda redan 2014. I budgeten för 2014, nästa höst, så ska spaden i
marken för flera av de projekt som är en del av masterplanen och som ger
mest minskade driftskostnader.
Inom landskapet måste alla avdelningar vara med och förändra även
Ålands hälso- och sjukvård. Ålands hälso- och sjukvård består inte av 41 procent av landskapets budget utan mellan 25 och 30 procent. Men av konsumtionsutgifterna, vår egen verksamhet, så är det alltså 41 procent. Vissa verksamheter inom ÅHS ökar i volym på grund av utvecklingen inom dels sjukdomsbilden hos ålänningarna men dels också på grund av den tekniska utvecklingen och förmågan att hantera sjukdomar. De båda är kostnadsdrivande. Då gäller det att i andra ändan effektivera, spara och prioritera, vilket
kanske är det allra svåraste.
Här har idag och tidigare förekommit en diskussion om Gullåsenavgifterna. Det tycks finnas ett jätte missförstånd i den frågan. Gullåsen sysslade i
huvudsak med långvård plus geriatrisk sjukvård, äldresjukvård och rehabiliteringsvård. Från 2011 ska man inte längre syssla med långvård, utan man
ska syssla med ren geriatri och rehabilitering. De patienter som är inom den
rena geriatrin och rehabiliteringsverksamheten till den delen det gäller äldre,
så om inte avgifterna skulle tas bort på Gullåsen 2013 så skulle kommunerna
få betala mellan 2,5 och 3 miljoner för detta, vilket framgår av sidan 12 i budgeten. Det är alltså en kostnad som kommunerna fortsatt skulle ha för geriatriska patienter och i viss mån vid rehabiliteringens sängliggande patienter,
de som man tidigare har betalat för på Gullåsen.
Det var aldrig meningen att långvård skulle vara kvar på ÅHS efter att avgifterna avlyfts. Men ett betydande antal kommuninnevånare är kvar inom
geriatrin, och som kommunerna till 31.12.2012 har betalat för och avlyfts nu
då. Det är en missuppfattning av dessa medborgare inte finns eller att dessa
medborgare är hem tagna till kommunerna, det är de inte alls. Däremot finns
det ett betydande antal medborgare som är hem tagna till kommunerna för
att de är utskrivna ifrån sjukhusvård och de har kommunerna tagit hand om.
Men de ingår inte i denna summa på 2,5 -3 miljoner som kommunerna skulle
få fortsätta att betala. Där jag efterlyser jag lite balans i retoriken.
Fru talman! Det är inte mycket tid kvar. Jag ska bara kort ta upp välfärden.
Jag såg i det senaste Skavlan programmet att man hade tagit fram ett internationellt lyckoindex, som kollegan Sundback här talade om. Norge ledde i
världen, Danmark och Sverige var tvåa. Vi tänkte naturligtvis alla; var Åland
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ligger i det lyckoindexet? Antagligen med all säkerhet ligger vi där tillsammans med Norge, Danmark och Sverige. Alla utredningar att visar på det. Vi
har inom socialvården, skolan, hälso- och sjukvården, bildningsväsendet och
inom infrastruktursektorn en fantastisk hög nivå på vår service. Gör vi några
förändringar, skär vi lite i guldkanten här och där så är det faktiskt inte hela
världen. Vi ligger fortfarande i topp i världen när det gäller välfärden.
De här justeringarna som vi gör i våra budgeter innebär till viss del försämringar men vi har fortsatt en hög trygghet kvar.
Men en sak som vi måste ta på allvar är det så kallade fattigdomsproblemet. Vi har äldre personer som är väldigt fattiga. Vi har barnfamiljer, kanske
särskilt ensamstående, som är fattiga och de måste vi hjälpa. Det far illa i vårt
samhälle. Det är, som många har sagt, ett tecken på ett utvecklat samhälle om
man kan sköta de frågorna. Medan huvuddelen av pensionärerna är rika
människor idag, 70 procent är rika människor idag. Vi kan inte fortsätta med
den här fördelningspolitiken till alla bara för att vi har några som behöver vår
hjälp.
Fru talman! Jag ska avsluta den fjärde punkten väldigt kort. Vicelantrådet
sade att vår uppgift är nu att odla humankapitalet på Åland, det är den viktigaste uppgiften vi har, och det är så sant som det är sagt. Hur ska vi få fortsatt
framgång på Åland när näringslivet drabbas av det de gör när vi inte längre
kan skapa nya arbetsplatser inom offentlig sektor? Det sker en viss ökning
men vi måste minska på andra sidan. Svaret på detta är; mera arbeten, mera
arbeten, mera arbeten och det klarar vi bara genom att odla humankapitalet.
Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Roger Jansson sade att det förekom många missförstånd kring Gullåsenavgiften och avlyftande av den. Det kan så vara.
Jag tillhör de okunniga tyvärr. Jag vill fortsätta med att efterlysa det regelverk enligt det här i så fall skulle regleras. Om och om får vi läsa
samma text här i olika dokument, men var det ska landa saknar jag
ännu.
Sedan nämnde vicetalmannen också att vi nog får vänja oss med att
skära i guldkanten i tillvaron. Så är det ju, livet går upp och ner så det är
ingen stor dramatik i det. Men däremot skulle jag önska att regeringen
inte skulle syssla med ettåriga skattelagar. Det bådar illa för framtiden,
allra helst som vi nu jobbar för att utveckla vår egen behörighet och utvidga den ekonomiska självstyrelsen. Ettåriga skattelagar är av ondo, det
ska vi inte ha.
Vtm Roger Jansson, replik

Till den delen är vi helt överens, det ska vara i yttersta undantagsfall
som man ska syssla med sådan politik. Ibland kan tidsfaktorn göra att
man tvingas till det och då ska det vara undantag.
Jag försökte i mitt anförande redogöra för om inte Gullåsenavgiften
hade slopats nu och varför kommunerna då 2013 skulle få fortsätta att
betala 2,5 -3 miljoner euro för de människor vi faktiskt talar om som är
under geriatrisk vård och på rehabs bäddavdelning. Det är så. Men i debatten framförs det såsom den avgiften skulle ha försvunnit eftersom
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kommunerna har tagit hem de patienterna. De patienterna är inte hem
tagna, det är andra patienter som är hem tagna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Obunden Samling är nöjd med att få vara med och presentera en
budget för 2013 med följande ingredienser: På stadig väg mot en budget i balans 2015. Inga driftskostnader som täcks med lån. Åtstramningar som hindrar Åland att hamna i skuldfällan. Driftprivatiseringar inom skärgårdstrafiken. Samhällsservicereformen med ledningsgruppen samt två arbetsgrupper.
Stärkning av den åländska profilen hos polisen. Nytänkande inom näringspolitiken som t.ex. bidragspolitiken, tillväxtrådet, Tekes, mjölksatsningen 1 000
kor, Ålandsbilden.
Det mesta av det tidigare nämnda är sådant som man hittar i obunden
samlings valprogram för perioden 2011-2015. Ytterligare punkter från vårt
valprogram som man hittar i budgeten är: Kortruttutredningarna har kommit
igång. Integrationssatsning på 800 000 euro. Digitala agendan på 500 000
euro. Att sälja fastigheter som t.ex. Grelsby, småbåtshamnen, Kastelholm,
Jan-Karlsgården, Jomala Gård samt fördubblat stöd för anläggningar av
våtmarker.
Budgeten för 2013 påverkas visserligen av den internationella ekonomiska
utvecklingen. Närmast gäller det inkomsterna som vi vet att kan ändras beroende på utvecklingen.
Däremot är det väldigt lite, om inte rent utav inget, vi kan gör något åt vad
gäller den globala ekonomiska utveckling, annat än följa med den.
Utgiftssidan är området där vi kan och bör göra någonting, vilket också
görs i denna budget. Det viktiga är att se till helhetsbilden vad gäller arbetsmarknaden när man minskar på arbetstillfällen inom det offentliga.
Herr talman! Den ekonomisk konsekvensanalys som görs när lagförslag tas
fram kanske också borde beakta tillväxthämmande faktorer. Det är kanske
något som i fortsättningen alltid bör göras i samband med ny lagstiftning.
Detta för att hålla koll på de fasta lagstiftade kostnadsökningar som påförs
redan existerande offentliga åtagande samt hindrar företagens expansion.
Befolkningsökningen förväntas fortsätta i landskapet Åland vilket innebär
fler personer som betalar skatt och är med och finansierar den offentliga infrastruktur som redan klarar av att serva fler än den gör idag.
Befolkningsökningen bidrar till att aktualisera avräkningsgrunden för
klumpsumman. Det är bra att detta görs vid aftonskolan i februari. I finska
riksdagens budget framkommer bara en utgiftspost för klumpsumman till
Åland. Däremot framkommer inte de influtna skatter som ålänningarna betalar. Detta snedvrider synen på Åland i Finland.
Det är bättre att få till en korrigering av klumpsumman i stället för en ännu
större andel PAF-medel i kommande budgetar. Principiellt borde vi klara oss
på den klumpsumma som vi återfår från Finland.
Sjöfartsnäringen är fortfarande den enskilt största näringen på Åland. Frågan är om det alltid kommer att vara så? En allt mer ökande konkurrens från
en internationell marknad påverkar även de åländska rederiernas strävan till
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effektivisering samt kostnadsinbesparingsåtgärder. Kommer detta i sin tur
att leda till minskade kringeffekter för övrigt näringsliv?
Herr talman! Obunden samling anser att den ansvarsfulla inställning landskapsregeringen har gällande kostnadsinbesparingar i rådande arbetsmarknadsläge ändå måste anses vara väl övervägda. Stabilitet för hela Åland är
något som är av yttersta vikt i tider av turbulens på världsmarknaden.
Den nu samlande regeringen med 21 ledamöter i lagtinget, som står bakom
denna budget, är en god grund att arbeta vidare ifrån med den ekonomiska
verklighet vi står inför. Tack, herr talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman! Kollegan Nordberg sade att de skatter och avgifter
som ålänningarna betalar inte syns i statsbudgeten, det är ett misstag.
De syns mycket väl där. Alla statens inkomster såväl indirekta som direkta skatter, avgifter och acciser etc. redovisas såsom inkomster i budgeten. Dessutom vet man hyggligt nivån på det eftersom den åländska
skattebetalningsförmågan avspeglar sig i skattegottgörelsen. Vill man
läsa budgeten så ser man med ganska enkla medel detta. Det är
ingalunda öronmärkta pengar men summorna.
Ltl Mika Nordberg, replik

Herr talman! Orsaken till att jag tog upp den här frågan var ett möte
med representanter från Finlands riksdag. Just de här frågeställningarna bekymrade dessa representanter. De hade en fråga till oss på Åland
om hur det kommer sig att bilden i Finland är sådan att informationen
inte framkommer. Det är fullt möjligt att läsa ut, bara man känner till
hur man ska göra det. Jag tror att kunskapen i riksdagen, hur man ska
hitta informationen, inte är tillräckligt stor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Budgetförslaget är tunt och med röda pärmar som sig bör.
I övrigt är det en ovanligt opolitisk budget i avsaknad av visioner och framtidsidéer. I informationshänseende blir det allt svårare att utröna vad som
döljer sig bakom anslagen. Kanske främst beroende på att enbart anslag som
uppgår till minst 5 miljoner euro redovisas skilt medan anslag under 5 miljoner euro buntas ihop i posten övrigt. Detta gör det näst intill omöjligt för en
utomstående att kunna lägga väl underbyggda motförslag.
När resultaten försämras för de åländska företagen och den ekonomiska
tillväxten i övrigt stannar upp är det viktigt att stimulera köpkraften i det
åländska samhället i stället för att försvaga den, som nu blir en direkt följd av
regeringens föreslagna ekonomiska politik.
Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver
krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter.
Att minska kostnaderna för landskapets verksamhet är det enda sättet att
få ekonomin i balans, ifall man inte vill fortsätta på den inslagna vägen att
rulla över det ekonomiska ansvaret på medborgarna och kommunerna.
Menar regeringen något med sitt mål att få budgeten i balans år 2015 bör
verksamhetsutgifterna minskas med fem procent. Detta är den röda tråden i
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Ålands Framtids alternativ när det gäller den ekonomiska politiken. Vi föreslår inbesparingar på fem procent i verksamhetsutgifterna på de olika avdelningarna, utom på näringsavdelningen där vi inte föreslår någon sänkning
alls. För ÅHS föreslår vi enbart en procent i inbesparing. Våra sparförslag är
inte heltäckande, men vi vill visa på ett alternativ.
I sammanställningen av budgeten framgår att regeringens konsumtionsutgifter ökar med över en procent och uppgår till hela 191 miljoner euro. Detta
är inte hållbart.
Med regeringens förslag är det främst de sjuka, de som bor på landsbygden, de åländska kommunerna och i slutändan ålänningarna i gemen som får
bära sparbetingen.
Människornas ekonomiska rörelseutrymme blir allt snävare, bl.a. för att
riksdagen höjer statsskatterna nästa år. Istället för att använda de åländska
avdragen i kommunalbeskattningen för att kompensera det ökade skattetrycket vill landskapsregeringen tvärtom avskaffa dem. Dessutom höjer man
bland annat avgifterna inom hälso- och sjukvård.
Regeringens strategi att minska understöden till kommunerna och påföra
dem allt mer ansvar leder till att kommunerna på sikt tvingas höja kommunalskatten och konsekvensen blir mindre pengar i plånboken för varje ålänning. Det är enkel matematik.
För att förhindra ett växande skattetryck och behålla det åländska samhällets konkurrenskraft borde landskapsregeringens istället ha utvidgar de
åländska avdragen snarare än att reducera dem.
Herr talman! Vårt svenska språk är utsatt för korstryck, vi får det allt svårare att klara kontakterna med Finland på svenska. Det är ett fall framåt att
språkrådet får ett förtydligat politiskt mandat och att det ska ledas av lantrådet. Trots att det är bättre än tidigare blir det ändå ett lite märkligt upplägg
att regeringschefen leder ett tjänstemannaorgan. Tillsätt nu språkrådet
parlamentariskt, så som det var tänkt från början, för att få ett ordentligt politiskt tryck på dessa för oss ålänningar så viktiga frågor.
Det står så här: ”Landskapsregeringen intensifierar under år 2013 arbetet
med samhällsservicereformen”. Står det lite roande att läsa i budget förslaget. Det som gjorts hittills på ett år är att ta fram utredningar som det inte är
händer eller fötter på. Att vi t.ex. skulle börja ha en tredje beslutsnivå, någon
sorts regionkommuner är ju helt befängt om vi vill spara pengar.
Samhällsekonomin är satt under stor press. Landskapsregeringen måste
sluta leka nu. De flesta ålänningar som är tilltalade av kommunsammanslagningar tror att det skulle spara stora pengar. Det är den biten landskapsregeringen måste utreda. Vad vi kan vinna ekonomiskt på eventuella kommunsammanslagningar måste tydligt framgå.
Alla stora reformer som har gjorts på Åland har genomförts utan att ha de
ekonomiska aspekterna med. Det har alltid blivit mångdubbelt dyrare i
slutändan. Därför blev sju skolor, varav en lades ner, 3 miljoner dyrare inom
ramen för Ålands Gymnasium.
De små kommunerna är otroligt ekonomiska om vi jämför med t.ex. landskapsförvaltningen eller Mariehamns stad. Ta vara på det istället för att rasera kommunalt samarbetet. Det stora problemet är att de har för få skattebetalare för att klara t.ex. den kostsamma socialvården. Hjälp dem med det
istället för att utreda i det oändliga. För tyvärr, samhällsekonomiskt blir det
mångdubbelt dyrare att tappa det lokala engagemanget och skapa stora inef227

fektiva kolosser. Regeringen måste nu bestämma vad man vill. Dagens vankelmod skapar ett olyckligt vakuum som gör att inget händer.
Herr talman! I det nyss avslutade presidentvalet i USA häpnade jag över
att miljön inte var någon valfråga alls. Men det är inte bara i USA miljön är
satt på undantag nu. Det gäller i nästan lika hög grad EU. Är då situationen
för miljön så mycket bättre idag än vad den var för 20 år sedan när miljödebatten var som intensivast? Nej, tvärtom, men av någon anledning har inte
miljön sin rättmätiga plats på de politiska agendorna längre. Istället för att
peka finger åt någon annan kom jag på mig själv att jag hade fallit i samma
grop när jag hade förmånen att lyssna till klimatföreläsaren, tidigare TV meteorologen Pär Holmgren. Pär talade om befolkningsökningen, kopplat till att
vi därmed också utnyttjar mer och mer av jordens resurser. Han talade om att
vi behöver "tuffare" politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. Dessa tre faktorer går ofta hand i hand och påverkar varandra. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa. Till sist
nämnde han det som vi alla innerst inne vet, att ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.
Den här föreläsningen gjorde ett mycket starkt intryck på mig och jag är
jätteglad att Ålands Framtid har lyckats få Pär Holmgren hit och hålla sin inspirerande föreläsning, vilket han håller faktiskt just ikväll klockan19.00 en
våning när här i lagtinget. Jag vill passa på att bjuda in lagtingsledamöterna
till detta, det är också öppet för allmänheten och jag lovar det blir intressant.
Ett annat område det snackas mycket om vart fjärde år, dvs. säga valåren,
är narkotikaproblematiken. Seminarier och föreläsningar i all ära är bra. Men
vad händer i regeringen egentligen? Vi har fortfarande lika stora problem
med narkotikamissbruk på Åland som före valet. Något konkret måste ske.
Gör en snabbutredning över hur många missbrukare det finns i vård och hur
många som inte är i vård och vilka åtgärder och förbättringar man kan göra.
Ålands Framtid anser att en samordning mellan arbetsmarknadsmyndigheterna, de sociala myndigheterna och missbrukarvården är ett måste. Alla tre
instanser måste ha ett nära samarbete när en missbrukare söker vård. Det
bör också utarbetas en handlingsplan för det förebyggande arbetet i skolorna,
t.ex. genom föreläsningar och information.
Herr talman! I senaste budget beklagade jag näringsavdelningens kräftgång när det gäller anslagen och den fortsätter. Anslagen minskar igen och
därför har inte Ålands Framtid heller lagt några sparförslag där. För vi tror
nämligen att varje satsad euro på näringsutveckling ger mångfalt tillbaka. Vi
blev glada när vi såg skrivningen: ”Landskapsregeringen inrättar en websida där företag kan beskriva sina problem med bestämmelser och byråkrati och ett regelråd som får i uppgift att åtgärda problemen. Det ska vara
enkelt att starta och driva företag på Åland”. Trevligt, det ställer vi upp på.
Nu visade det sig att detta var något som EU har hittat på i sin satsning på
förenkling för företag. Det gör mig lite orolig, varje gång EU har pratat om
förenklingar så har det blivit mångdubbelt mera byråkrati i slutändan, men vi
får hoppas på det bästa.
Näringsminister Karlström brukar ha mycket utspel om 1 000 nya kor
m.m. Men under näringspolitiken återfinns inte så mycket av det. Utspel och
visioner är bra, men de måste också följas upp av finansiering, personal och
vad som nu kan behövas för förverkligandet. När det gäller de 1 000 nya
korna så blir det istället inga nya pengar utan en skrivning om att investe228

ringsstöden ska gå till mjölkproduktion. Men potatisodlingen, lökodlingen,
äppelodlingen m.m. är lika viktiga. Hur ska de finansieras? Är det inte viktigt
för landskapsregeringen att den viktiga livsmedelsindustrin har råvara?
Men inspirerad av dessa 1 000 kor vill jag göra ett utspel om 1 000 nya
högkvalitativa bäddplatser. Turismen är en av de åländska näringar som bedöms ha de starkaste utvecklingsmöjligheterna. Den åländska naturen och
landskapets läge mitt i Östersjön utgör en stor konkurrensfördel samtidigt
som de geografiska avstånden till omkringliggande regioner är förhållandevis
korta. Ändå tappar vi marknadsandelar hela tiden. Senaste statistik visar att
hotellövernattningarna minskade med 14 procent senaste månad. På årsbasis
har Åland tappat 18 000 övernattningar vilket är otroligt mycket.
För att förverkliga Ålands potential som attraktivt turistmål krävs att
Åland satsar konsekvent och målmedvetet på att erbjuda våra besökare kvalitet. Idag utgör den undermåliga standarden på boende, det finns givetvis undantag, och de dåliga flygförbindelserna de främsta hindren för att utveckla
Åland till en högkvalitativ semester- och konferensort.
Ett utvecklingsprojekt bör startas upp under nästa år vars mål är att
åstadkomma 1 000 nya bäddplatser av hög kvalitet samt skapa förutsättningar för en hållbar lösning som tryggar flygförbindelser till och från Åland.
Satsningen på kvalitetsanläggningar som Silverskär och Havsvidden höjer
Ålands attraktionskraft men volymerna är fortfarande för små för att lyfta
Åland som en självklar destination. Dessa anläggningar är helt unika. Jag
bodde själv på Hilton på en konferens förra veckan, deras burriga bruna heltäckningsmattor och övrig standard går inte jämföra med de genuina anläggningar vi har här, det borde vi ta vara på. Men volymen är som sagt för liten
för att vi ska få goda flygförbindelser och då tänker jag inte bara på Helsingfors och Stockholm, utan också på direktflyg till t.ex. Berlin.
En fråga som många i resebranschen ställer sig är varför inte Alandica nya
konferenscenter har bidragit dess mer till förbättrade flygförbindelser och
varför det inte blivit så många företagkonferenser. Ett svar på den frågan kan
vara att driftsbolaget inte behöver sälja så aktivt för att få ihop till den ursprungliga hyran på 2500 euro per månaden, hyran är indexbunden men
ändå. Det finns nog ingen annan firma än Ålands landskapsregering som gör
sådana affärer att man bygger ett konferenscenter för nästan 17 miljoner euro
och hyr ut det för småpengar.
Herr talman! Situationen för skärgårdstrafiken har varit kaotisk under
året. Det har lagts fram förslag på turlistor som har skapat stor oro i skärgården. Förslag som sedan tagits tillbaks när de mött kritik. Denna ”fram- och
tillbakapolitik” naggar allvarligt framtidstron i skärgården i kanten. När det
gäller ödesfrågan om kortrutt så har det gått två miljoner euro bara i utredningar de sista åren. Det senaste vi hört i ärendet är att nya utredningar ska
startas upp som beräknas vara färdiga om ett år. Igen bästa regering, detta
evinnerliga utredande bara för att få tiden att gå måste få ett stopp. Ålands
Framtid vill ha en levande skärgård och vill regeringen det också så är det hög
tid att göra något konkret.
Till sist vill jag avrunda med fyra förslag, som jag har hittat i budgeten,
som vi från Ålands Framtids sida har lagt och jag tycker att det är trevligt.
Det första gäller en mötes- och informationspunkt för dem som flyttar in
till Åland. I valrörelsen kallade vi det för kontaktcenter. Jag tror att det är
väldigt viktigt att de som flyttar in till Åland, vill jobba här och vill hitta en
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plats i det här samhället vet vart de ska vända sig istället för att springa från
den ena instansen till den andra. Det är mycket bra att den frågan äntligen får
en lösning.
Vi har också motionerat om att man skulle samordna olika ombudsmannaskap; konsumentombudsman, diskrimineringsombudsman osv. Jag noterade
att även detta är på gång och det vill jag tacka för.
Jag noterade även att man ifrån landskapsregeringens sida är beredd att gå
vidare med tankarna på en undervattensnationalpark. Jag tror faktiskt att vi i
turistiskt- men också i miljömässigt hänseende skulle kunna skapa någonting
nytt här på Åland. Jag är väldigt tacksam över att regeringen också har tagit
sig an den idén.
Det sista förslaget som vi har lagt och som jag har hittat, det finns eventuellt flera, är att man får till stånd flexibla utbildningsformer i svenska för dem
som flyttar till Åland.
Jag vill rikta ett speciellt tack till regeringen för de här fyra punkterna.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson inledde med att Ålands Framtid vill
göra lite större inbesparingar än vad regeringen har gjort och pratar om
inbesparingar på 5 procent. Jag tycker att det är ett sunt tankesätt. Men
samtidigt presenterar man själv nettoinbesparingar på 0,3 procent så
det är rätt intressant.
När det gäller landskapsregeringens övriga sätt att föra politik på så
får vi höra att vi för en politik som drabbar unga, sjuka och gamla. Av de
här inbesparingarna som Ålands Framtid föreslår så ligger 782 000 på
ÅHS och 839 000 på Ålands gymnasium. Det ska alltså sparas 1,6 miljoner på unga och sjuka.
När det gäller Ålands gymnasium så vill jag poängtera att år 2012 kostar en plats på Ålands gymnasium 11 885 euro och år 2013 är en plats
beräknad till 11 650 euro, en minskning med cirka två procent.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så hoppas jag att man i finansutskottet, en
gång för alla, kan reda ut frågan om hur mycket dyrare Ålands gymnasium blev på grund av reformen. Vi gick igenom boksluten och tittade på
vad de sju olika skolorna kostade åren tidigare och vi jämförde med
budgeten för Ålands gymnasium det första året. Vi konstaterade då en
ökning på 3 miljoner, trots att Ålands naturbruksskola har lagts ner. Om
vi har fel siffror så är jag den första att be om ursäkt. Men vi är någorlunda räknekunniga och vi får inte riktigt de siffror som utbildningsminister Ehn presenterade att gå ihop med det som står i budgeten. Men jag hoppas att finansutskottet kan titta på det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Jag är glad att ltl Eriksson lyfte frågan om narkotika. Jag kommer att
återkomma till narkotikafrågan i ett anförande senare.
Angående inbesparingen i ÅHS budget på en procent, man vill spara
782 000 euro, men jag saknar specificeringar. Vad vill man spara på?
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Det här är en organisation vars största tillgång är personalen. I styrelsen
har vi inte hittat 782 000 euro att spara in. Det skulle vara intressant att
höra hur man har tänkt? Vad ska man spara in på?
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag hör till dem som vill ha så mycket fakta som möjligt
för att man ska kunna ge välunderbyggda förslag. Som jag sade inledningsvis i mitt anförande så konstaterade jag att det bara blir svårare
och svårare att veta vad dessa belopp används till.
Jag som lagtingsledamot har inga möjligheter att gå in, och ska
kanske heller inte gå in, i ÅHS löpande verksamhet, i och med att vi har
skild styrelse. Men när det gäller ett annat exempel som t.ex. utgifterna
på social- och miljöavdelningen så kan man inte ens utläsa vad respektive personer gör där. Det är oerhört svårt att lägga välunderbyggda förslag. Med det här förslaget vill vi ändå visa på att vi tror att om man ska
få en budget i balans så måste man spara överallt, även där de stora
pengarna finns. Skulle vi vara sanna populister, som jag blev beskylld av
en partikollega till Nylund förra veckan, så skulle vi förstås inte lägga
sparförslag på ÅHS. Men vi tror att det också är nödvändigt om man ska
få budgeten i balans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Eriksson föreslår mera avdrag. På något sätt visar det
att ltl Eriksson inte riktigt är i takt med tiden längre.
Medeltalet är 17 procent i kommunerna. Tack vare alla avdrag så är
de verkliga kostnaderna för medborgarna 12 procent som man betalar.
Sedan ska man komma ihåg att om vi inför mera avdrag så krymper
man ytterligare kommunernas handlingsutrymme och deras förmåga att
bedriva den lagstadgade verksamheten som de är satta att ansvara för.
Ltl Eriksson menar väl inte att de här avdragen ska kompenseras via
landskapets budget? För då blir det ju väldigt kontraproduktivt mot den
övriga politiken som Eriksson föreslår för att vi ska försöka få budgeten i
balans.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, finansminister Nordlund, vi menar att det här ska kompenseras fullt
ut. Därför har vi pekat på andra alternativa sparförslag. Vi har hela tiden
sagt att om man vill hålla köpkraften, om man vill hålla hjulen snurrade
i det åländska samhället så är det inom landskapsförvaltningen som
man måste spara, istället för alla transaktioner till medborgarna, till
kommunerna och till näringslivsorganisationer och strypa ner på investeringar. Det är fel väg att gå om man ska stimulera köpkraften. Jag
tror väldigt mycket på den idén.
Det pratades om arbetsbudget. Tyvärr, enligt mitt förmenande har
man sparat för lite när det gäller den egna verksamheten. Men det ligger
i människans natur, det är alltid lättare att spara på sådant som är
längre bort ifrån en själv, men konsekvenserna blir inte bra.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson inleder sitt anförande, egentligen genomgående, och kritiserar den nu förda politiken och budgetförslaget och
bland annat det som är skrivet om samhällsreformen. Sluta leka, uppmanar ltl Eriksson landskapsregeringen.
Vad vill Ålands Framtid beträffande samhällsservicen på Åland i
framtiden? Vill man bara konservera, bevara eller vill man vara med och
utveckla Åland? Jag hade gärna tagit del av Ålands Framtids framtidsvisioner, men tyvärr så uteblev de.
Åtminstone i min tilläggslista från Ålands lagting så ser jag ingen
motion i det här nämnda ärendet heller. Jag kan väl konstatera att det är
mest tomma tunnor utan egentligen några reella förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan försäkra minister Lindholm att de här tunnorna är nog relativt
välfyllda när det handlar om samhällsreformen. Vi från Ålands Framtids
sida har många gånger sagt att vi ser ett stort värde i de 16 kommunerna
vi har. Som jag sade i det här anförande; när det handlar om de små
åländska kommunerna, titta t.ex. på vilken kommunal service lilla Sottunga producerar. De är oerhört ekonomiska jämfört med de här stora
kolosserna. Men, det är ju inte modernt och man blir beskylld för att
man ska konservera och bevara någonting. Allt ska göras nytt och allt
gammalt ska slängas överbord nuförtiden. Men jag ser inte något negativt i det om man vill bevara de åländska kommunerna för de har ett
stort värde i sig.
Däremot är jag livrädd för det här utredandet som landskapsregeringen håller på med, när de inte själv vet vad de vill. Man kan inte tillsätta tjänstemannagrupp och säga att de ska sätta igång att utreda det
här, då blir det precis som det blev i den här sista utredningen, att vi ska
regionkommuner och allt mellan himmel och jord. Bestäm er nu i regeringen vad ni vill en gång för alla och ödsla inte mera tid på det här skådespelet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack, ltl Anders Eriksson för ett intressant anförande. Han hade många idéer om hur vi ska förverkliga olika saker som
ett stöd för regeringens arbete.
Angående retoriken, man hör ofta att man övervältrar på skattebetalarna eller på tredje part osv. Det här är ju ett sätt att försöka skrämma
folk med att landskapsregeringen är den stora fula draken. I ett samhälle så betalar vi ju allting med skattepengar, frågan är bara varifrån de
kommer? Skattepengarna kommer över statsbudgeten via klumpsumman och de kommer via kommunerna osv. Här handlar det om hur man
fördelar de här olika skatteinstrumenten.
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Vi har ju gjort rätt mycket. 47 tjänster sparar vi nu in i den här budgeten, strukturella förändringar. Ltl Eriksson pratar om fem procent här
och fem procent där ytterligare, men var? Berätta! Ge åtminstone ett exempel!
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst är det som ltl Eliasson säger att det är flera olika skattekällor. Men
såsom jag ser det, som företrädare för Ålands folk, så är situationen för
dem att om finska statsskatterna höjs, vilket de kommer att göra nästa
år, så höjs också skatterna för ålänningarna. Man får alltså ett högre
skattetryck. Då är den intressanta frågan; vad har vi för instrumentet i
vår hand här på Åland? Kan vi göra någonting åt statsskatterna? Nej, det
kan vi inte. Vi kan istället använda kommunalskatteverktyget, öka avdragen och på det sättet minska skattebördan för ålänningarna. Det
borde man försöka använda sig av, istället för att bara konstatera att
man ingenting kan göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Först till detta med regelrådet, det kommer att komma
mer information på onsdag i mitt allmänna anförande om detta.
Satsningar på 1 000 kor går vidare, där är regeringen rysligt intresserade av att hjälpa unga jordbrukare att satsa mjölkproduktionsyrket. Vi
vet att mjölk är en framtidsnäring och att det finns en stor efterfrågan på
de produkterna. Sålunda har vi också i budgeten skrivit att det är ett
prioriterat område. Av de 1 miljoner euro som vi satsar på investeringsstöd till jordbruket, så är det här ett av de prioriterade områdena. Det
kommer också att finnas pengar för chips, potatis och lök med mera.
Men de 1 000 korna är prioriterade.
Sedan till initiativet om 1 000 bäddar. Jag kan bara konstatera att tyvärr får jag ge ltl Eriksson lite dåliga nyheter, för han skriver i sin finansmotion om att man ska sätta igång ett utvecklingsprojekt nästa år
och det projektet är redan igång. Projektet kommer att förverkligas före
det. Initiativet är bra, det är bra att man är med på tåget, när lokföraren
sitter på ministerposten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte varför det skulle vara dåliga nyheter? Om man lägger förslag
så vill man ju gärna få förslagen genomförda. Om förslaget redan är på
gång samma dag som det lanseras så då är det ju faktiskt lysande. Det
ser jag inte som några dåliga nyheter, utan goda nyheter. Jag har ju ofta
kritiserat regeringen för att man är för senfärdig bl.a. när det gäller
samhällsreformen. Så det här tycker jag att är bra.
Sedan dessa 1 000 nya kor, jag stöder det fullt ut definitivt, minister
Karlström. Jag tror att det är en bra satsning. Men min erfarenhet är att
har man visioner och tankar så behöver man också följa upp dem budgetmässigt, att man har skrivningar och att man på något sätt som ut233

omstående kan se hur det här kommer att gå till. Det enda som jag hittat, och jag har lusläst den här budgeten, så är att man prioriterar
mjölkproduktionen när det gäller investeringsstöden. Jag noterade med
tillfredsställelse det löftet som gavs att pengarna också kommer att
räcka till för övrig produktion, det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Jag får också tacka för ett intressant huvudanförande. Jag
tar fasta på det som ltl Anders Eriksson sade om skärgårdstrafiken, att
landskapsregeringen skulle ha backat eller att man har förändrat sig när
det gäller turlistearbetet. När landskapsregeringen lade fram sitt första
turlisteförslag så var det i vetskap om och med viljan att föra en dialog
med de berörda. Vi visste att det här är den största reformen vad gäller
skärgårdstrafiken och turlistorna, både för brukarna och för de anställda
ombord. Vi visste att det förslag som vi lade fram skulle processas och
det var hela tiden vår avsikt.
Jag skulle avslutningsvis vilja jag säga; ”förmågan att idag tänka olikt
från igår skiljer den vise från den envise”. Vill man ha en dialog med invånarna så ska man också vara beredd att lyssna, två öron - en mun.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Det sista, minister Thörnroos, håller jag helt och hållet med om, det är
viktigt. Jag uppfattade det aldrig på det sättet. Det är mycket möjligt,
minister Thörnroos, att jag uppfattade det fel. Jag uppfattade aldrig det
första turlisteförslaget som någon sorts diskussionsunderlag. Jag uppfattade det som ett förslag som landskapsregeringen faktiskt kommunicerade ut att så här kommer vi att göra. Det var det som skapade en oerhörd oro ute i skärgården, bl.a. att den tvärgående linjen skulle försvinna.
Vi pekade på andra sparförslag och ville att den tvärgående linjen
skulle vara kvar. Nu ska jag inte alls på något sätt stå här och ta äran åt
oss, men jag tycker att det är bra att landskapsregeringen lyssnade på
det vi och även många från skärgården sade.
Om man faktiskt vill föra en dialog och om man vill ha en process så
tror jag att det är viktigt att man då säger att det är en process och inte
kommer med ett färdigt förslag såsom det uppfattades.
Talmannen
Gruppanföranden är över i den inledande allmänna diskussionen. Nu fortsätter vi med:
Finansavdelningens förvaltningsområde
Tidsrekommendationen är begränsad till 5 minuter per anförande.
Ltl Roger Slotte

Tack, herr talman! Jag kommer i mitt anförande att prata om personalpolitik.
Senare under dagen eller i morgon kommer jag att prata om samhällsreform
och ekonomi.
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Många av våra anställda går inom en snar framtid i pension. Samtidigt står
landskapsregeringen inför flera utmaningar när det gäller att tillgodose det
långsiktiga personal- och kompetensbehovet.
Herr talman! Detta är en svår problematik. Självstyrelsen behöver kunniga
tjänstemän för att förverkliga självstyrelsen samtidigt som det är svårt att rekrytera. Särskilt specialister inom olika områden är svåra att få tag på.
Det är viktigt med en god personalpolitik. I dag blir det allt vanligare att
arbetsgivare lockar kompetent personal genom att erbjuda flexibla arbetstider, möjligheter till distansarbete och deltidsarbete. Det blir även allt viktigare att sådana arbetsvillkor erbjuds som gör det möjligt att kombinera arbete och familj. Det här stärker regeringens varumärke som arbetsgivare vilket även framkommer i budgetförslaget.
Herr talman! För att kunna konkurrera om arbetskraften behöver även
landskapsregeringen anpassa sig till de krav som dagens arbetskraft ställer.
Jag tror också att det är viktigt att på ett naturligt sätt kunna avancera inom
förvaltningen. Om en tjänsteman blir anställd med allmänna kunskaper inom
sitt ämnesområde kan hon eller han kanske senare bli inskolad i olika specialinriktningar. Men för att kunna avancera krävs många gånger erfarenhet av
ledarskap. Det här blir ett slags moment 22 dvs. erfarenhet av ledarskap kan
man inte få utan att först ha fått vara ledare. Arbetstagaren borde därför ges
möjlighet till en prövotid på arbetsplatser som fordrar ledarskap. Den som
blir anställd bör ha den grundutbildning, som tjänsten förutsätter. Vid utlysande av högre tjänster brukar det oftast krävas fyra års heltidsstudier vid
högskola eller universitet. Är det en ekonomtjänst så ska den anställda vara
ekonom.
Herr talman! Jag anser att dispens inte borde ges om inte synnerliga skäl
föreligger. I annat fall tar vi bort de ungas drivkraft för studier. Tack.
Vtm Viveka Eriksson

Herr talman! Poeten John Donne sade på 1600-talet; människan är ingen ö
allena utan man är en del av ett större sammanhang, precis så är det med
landskapets budget. Den är ingen isolerad ö. Landskapets budget är en helhet
när man tittar på hela samhällets ekonomi. Jag tycker att det väldigt mycket
har blivit ett mantra i debatten, vilket vi alla är med skyldiga till. Budgeten
ska vara i balans.
Men, vi måste se till att vi politiskt jobbar på ett sådant sätt att inkomsterna täcker de utgifter som vi fördelar. Samtidigt måste landskapregeringen
och lagtinget se till att hela samhällsekonomin balanserar. Man har ett jättestort ansvar för helheten. Till den delen tycker vi liberaler att man från
landskapsregeringens sida alltför mycket bollar över saker på kommunerna
och på enskilda medborgare.
Vi ska förstås jobba för att göra de viktiga strukturförändringarna och det
ska landskapet och kommunerna göra tillsammans. Då är det också viktigt att
från landskapets sida se till att vi motiverar och uppmuntrar kommunerna att
faktiskt också arbeta i den här riktningen.
Men när landskapsregeringen nu väljer att föra över 4 miljoner på kommunerna så kommer det att dra ner på engagemanget och intresset att söka
olika samarbetsformer. Man kommer att börja titta på sitt eget hus.
Vi har dessutom fört ett resonemang om Gullåsenavgifterna, såsom regeringen redogjorde för i sin tabell så haltar det resonemanget. Landskapet skö-
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ter sjukvården och kommunerna sköter socialvården. Under många år har
Gullåsen fått ta på sig alltför mycket ansvar också för den sociala delen. Därför gjorde man ett medvetet val, i början på 2000-talet, när man införde höga
avgifter för Gullåsen på kommunerna. Man gjorde till och med två ändringar
i lagen. Man gick in i lagen en gång till och sade att särskilt klinikfärdiga patienters skulle få höga avgifter, alltså kommunerna skulle få betala höga avgifter för de patienter som var färdigbehandlade medicinskt. Det här var en
medveten piska på kommunerna för att de skulle ta hem sina äldre och bygga
upp sina äldreboenden. Nu har vi nått till det resultatet. Alla kommuner har
byggt ut sina äldreboenden. Vi har i ÅHS-lagen bestämt att man skiljer på
sjukvård och socialvård.
Vi tycker att det blir en kullerbytta i resonemanget. Vi tycker att kommunerna skulle slippa 4 miljoner, för det slipper man inte. Jag kan ta min hemkommun som ett mycket klart exempel, cirka 400 000 euro ska vi betala i avgifter tillbaka till landskapregeringen. Men de facto så har vi nu senast i september tagit hem de patienter som har bott på Gullåsen. Jag tror att vi har en
patient kvar som också så småningom kommer att flytta hem. Kommunerna
upplever det som att de får betala avgifter för något som de egentligen inte får
något för. Kommunerna har svårt att förstå det här resonemanget.
Liberalerna ser att det behöver göras en fördelning och en reform mellan
kommunerna och landskapet. Vi motsätter oss inte det. Men vi menar att
man måste göra det på längre sikt och inte komma så här i en budget och ta
bort så mycket pengar på ett bräde. Kommunerna har inte ens kunnat bygga
upp en beredskap, för de fick veta först på hösten hur det kommer att bli.
Varför då inte gå in i landskapsandelssystemet och utvärdera det under året?
Det var faktiskt meningen att det skulle ha gjorts under 2012, enligt budgeten
2012, men det har man då inte gjort. Nu måste man gå in och titta på landskapsandelarna och se hur överföringarna har gått.
Vi ville också att man går in i den här landskapslagen och tittar särskilt på
samarbetsunderstöd.
När det gäller samhällsservicereformen tror vi att det behövs både morot
och lite piska för att man ska gå samman och börja samarbeta. Vi behöver då
ha en sådan lagstiftning som underlättar samarbetsformer mellan kommunerna. Man behöver också morot i form av pengar. Liberalerna tycker att
man under några års tid ska göra ett helt paket och inte på ett bräde komma
och ta bort 4 miljoner euro samt andra överföringar som man också tar bort,
vilket har redovisats här idag.
Förutom detta med kommunerna så vill liberalerna inte heller att man
ändrar sjukkostnadsavdraget och resekostnadsavdraget. Vi är beredda att ge
landskapsregeringen mandat att gå igenom lagstiftningen. Men före man har
gjort det så borde man inte komma med en ettårig lag för sjukkostnadsavdraget som sedan ska ändras efter ett år igen. Som redan har sagts här, ettåriga
skattelagar är inte bra. Det är inte långsiktighet, medborgare och kommuner
måste kunna ha en framförhållning och man måste kunna få besked i ett
mycket tidigare skede. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! När man lyssnar på liberalernas parti ordförande så
får man en känsla av att vi har pengar att hämta i den åländska skattekistan. Men, bästa vtm Viveka Eriksson, faktum är att vi har ett struktu-
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rellt underskott. Vi saknar 10 miljoner i en normal ekonomi där vi inte
skulle ha något i kvar i utjämningsfonden, så var tar vi pengarna? Landskapsregeringen har valt att fördela de här bördorna någorlunda jämlikt; på landskapet, på kommunerna och på medborgarna. Sist och slutligen, allt vi gör faller ju tillbaka på den enskilda ålänningen som är med
och bidrar till samhällsekonomin. Någonstans ska pengarna tas. Det
finns ingen mirakelmedicin.
Vad jag saknar i den liberala argumentationen är att peka på någon
form av alternativ till de åtgärder som landskapsregeringen har presenterat. Här är det någonting som fattas i den liberala argumentationen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller samhällsekonomin så har vi en gemensam börs
och det blir inte bättre för samhället om vi skickar ut underskottet till
kommunerna. Det är ingen bra fördelning. Man måste ju faktiskt titta på
strukturerna och se på hur man jämnar ut, under några års sikt. Men att
nu i september skicka ut en nota till kommunerna när kommunerna redan på våren har dragit upp sina ramar. Alla kommunerna har nu fått
pröva om sina budgetar. Man har fått dra ner på socialvård osv. Det
drabbar alltså enskilda ålänningar ganska abrupt.
Vår modell är att man under några års sikt går igenom landskapsandelarna. Man ändrar lagen om samarbetsunderstöd och man verkligen
uppmuntrar kommunerna till ett samarbete i syfte att effektivisera verksamheterna för att den gemensamma ekonomin ska bli i balans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Vtm Eriksson säger att man ska dra ut detta på flera år.
Det låter jättebra, men konsekvenserna av detta är att vi istället ökar på
landskapets underskott. Den här regeringen har övertagit ett budgetläge
som var väldigt besvärligt och farligt för Åland. Vi måste nu vidta ganska
många åtgärder för att vi igen ska komma upp på fast mark. Det här är
en av de åtgärder som vi måste vidta för att vi ska kunna få budgeten i
balans.
Liberalerna upprepar detta med samarbetsunderstöd. Det var det
facto en politik som vi försökte föra under den förra perioden men vi
ingen egentlig respons på samarbete, och pengar finns fortfarande kvar
för samarbete. Jag välkomnar alla kommuner att komma in till finansavdelningen, vi kommer att ta hand om er och försöker göra vårt bästa
för att skapa samarbete. Det är inte på pengarna det hänger. Däremot
har vi gått vidare i samhällsservicereformen och försöker vara konkreta
med den tekniska sektorn och på den sociala sidan så att det ska hända
någonting. Vi har inte råd att fortsätta så här för då blir det en katastrof
för dem som är i behov av den samhälleliga servicen och i förlängningen
skattebetalarna.
Talmannen
Tiden är ute!
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller samarbetsunderstöd så står i den gula boken,
årets budget, att landskapsregeringen ska gå in i lagen för att rätta till
det, för att man ska öppna upp mera möjligheter för kommunerna att
samarbeta. Lagen sätter alltså hinder och därför har det varit problem.
Det är en sak.
Den andra saken är; när vicelantrådet var här uppe tidigare så pratade han om ett långsiktigt arbete för att få budgeten i balans och det
köper jag. Jag tycker att man måste jobba långsiktigt. Det arbetet ska
också riktas till kommunerna. De är också betjänta av att man har ett
långsiktigt arbete där man under några års tid går in i systemet och tittar på det system som faktiskt finns. Landskapsandelssystemet är det
system som vi har byggt upp, det är där man ska gå in och inte abrupt på
två månader komma med nya avgiftslagar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vtm Viveka Eriksson menar att kommunerna inte har känt till att man
borde bygga ut sin äldreomsorg och sina serviceboende och att det kom
som en överraskning. Men detta har man nog känt till sedan slutrapporten om äldreomsorgen kom 2006. Man haft tid på sig att förbereda sig
på att Gullåsens verksamhet kommer att förändras.
Beträffande de klinikfärdiga patienterna från Gullåsen så ska ju de
erbjudas omsorg i sin hemkommun; i sina egna hem, på serviceboenden
eller i institutioner. Bor man då i sitt eget hem eller på ett serviceboende
så är det klienten själv som betalar kostnaderna för bostad, mat och de
stödtjänster som man behöver. Så jag förstår inte hur det här skulle
drabba kommunerna dubbelt?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är ju exakt precis det som jag säger. Det är det som kommunerna har gjort. Man har byggt ut sin socialvård hemma i kommunerna. Man har byggt upp äldreboenden i kommunerna. Man har tagit
hem de äldre som faller under socialvård. Det är exakt det jobbet som
man har gjort. Det har varit ett krav från landskapets sida att man ska
göra så. Landskapet sköter sjukvården och kommunerna sköter socialvården. Nu har landskapet ansvar för sjukvården på Gullåsen och kommunerna har ansvar för socialvården. Men ändå förväntas kommunerna
också betala till landskapet för den sjukvård som man sköter i ÅHS regi
på Gullåsen. Det är där som resonemanget haltar, som vi ser det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Herr talman! Den övergripande målsättningen för denna regering är att landskapets ekonomi ska vara i balans senast år 2015. Siffrorna jag laborerar med
grundar sig på det affärsbokföringsmässiga underlag som redovisas i landskapets bokslut och budgeter.
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Budgeten för 2013 visar ett underskott på 4 miljoner euro. Intäkterna är
budgeterade till 233,4 miljoner euro. Det finns många indikationer på tuffare
tider ekonomiskt men de allra senaste prognoserna och bedömningarna visar
dock trots allt på en svagt positiv ekonomisk utveckling de närmaste åren,
senast ett uttalande av Olli Rehn.
Jag kommer att kort beröra tre frågor i mitt anförande; klumpsummesystemet, personalkostnaderna och skärgårdstrafiken.
Tittar vi i backspegeln ser vi att det stora raset i intäkterna skedde år 2008
ett minus 41,3 miljoner euro och år 2009 ett minus 11,9 miljoner euro. Den
förra regeringen lyckades minska verksamhetskostnaderna år 2009 och 2010
med totalt 13,7 miljoner euro. Sedan kom en kraftig ökning år 2011 med 10,2
procent och ytterligare en budgeterad ökning på 9,1 procent för år 2012.
Den förra regeringen har alltså med facit i hand inte varit särskilt framgångsrik att minska kostnaderna genom rationaliseringar och strukturförändringar.
Det ska medges att vi har haft en ganska så ohanterlig situation med dessa
våldsamma fluktuationer på intäktssidan. Vi bör med fog fråga oss om det
nuvarande systemet med klumpsumma verkligen är något vi ska leva med i
all framtid.
Det finns förslag, tankar och idéer om att de åländska skattepengarna
borde stanna kvar på Åland och föras i sin helhet in i landskapets budget. Ett
sådant upplägg skulle, tror jag, vara mer förutsägbart och framförallt skulle vi
finansiera vårt självstyrda landskap med egna ihoptjänade pengar. Det är
dags att föra in lite gammalt nytänk nu då vi försöker få förändringar till
stånd beträffande Ålands behörighet att ordna vår tillvaro enligt våra egna
önskningar och ambitioner. Jag tänker här på Barbro Sundbacks tankeväckande skrift ”Egna pengar i börsen” som hon skrev 2009. Läs den på nytt!
Nu tillbaka till budgeten. Verksamhetskostnaderna för 2013 är budgeterade till 189,5 miljoner euro. Det är en ökning på 1,7 procent. I och med detta
bryts den starka kostnadsökningen då ökningen nu är lägre än inflationen.
Målsättningen för hela perioden fram till och med år 2015 bör vara att landskapet omstrukturerar och rationaliserar sin verksamhet så att man kan
minska på kostnadskostymen.
Det finns konkreta tecken på att kostnaderna t.o.m. kan börja sjunka då
det på personalkostnadssidan aviseras ett trendbrott i och med att antalet anställda planeras minska från 1804 till 1750 i slutet av år 2013. Detta betyder
färre anställda än landskapet hade år 2006 då man hade 1783 anställda.
Dessa åtgärder kommer säkert att leda till lägre personalkostnader från 2014
och framåt. Det är ju så att personalkostnaderna är den kostnadsmassa som
man har största möjligheterna att påverka och rationalisera för att minska på
kostnaderna. Det är förstås inte så enkelt som att bara låta bli att nyanställa
då någon går i pension. Man måste se på alla de funktioner och delar av organisationen som berörs, se hur man kan förenkla, omorganisera och rationalisera berörda funktioner. Detta är ett nyckelområde då det gäller potential att
spara in kostnader och det bör ges hög prioritet. Det finns inte så många
andra områden där man minska på kostnadsvolymen i samma utsträckning.
Ett annat område där vi på ett bestående sätt kan bringa ner kostnaderna
är skärgårdstrafiken. För få ner kostnaderna måste vi fortsätta att renodla
och förenkla upplägget av trafiken. Den kommande helhetsplanen bör enligt
min mening resultera i att Långnäs blir enda ändhamn för trafiken fasta
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Åland - Kumlinge - Brändö - Osnäs. Hummelvik upphör som ändhamn. En
eventuell fast broförbindelse till Vårdö förverkligas endast om det är ekonomiskt försvarbart för trafiken mellan fasta Åland och Vårdö.
Det skulle vara mest ekonomiskt med ett gemensamt färjfäste på Föglö för
Kökartrafiken och för den tvärgående trafiken.
Slutligen skulle trafik mellan Kökar och Galtby upprätthålls endast under
turistsäsongen. Radikalt, kanske det, men kostnaderna skulle med all säkerhet bli betydligt lägre med en helhetslösning enligt dessa linjer.
Alltså, ersätt systemet med klumpsumma med ett upplägg som baserar sig
på våra egna ihoptjänade pengar.
Betydande inbesparningar på personalsidan kan göras genom att rationalisera och effektivisera olika funktioner inom landskapsförvaltningen. Detta
kan göras på ett varsamt sätt i samband med naturliga avgångar som vid
pensionering.
För att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken måste vi våga renodla och
förenkla upplägget av trafiken. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Bästa ltl Karl-Johan Fogelström, Ålands politik har
blivit oerhört mycket mindre intressant i och med att vi har parkerat och
paketerat självstyrelseutvecklingen i två Janssonkommittéer. Det är
verkligen trevligt att ledamoten aktualiserar frågan om åländsk beskattningen i det här sammanhanget. Det välkomnar jag.
Men när det gäller de ständiga pratat om att skära i den offentliga
sektorn så måste vi alla komma ihåg att den lilla kärna av spetskunskap
som vi har är oerhört liten redan nu, den så kallade centralförvaltningen. Vi ska inte tro att vi kan skära när det gäller centralförvaltningen.
Det är trots allt ett oerhört litet antal tjänstemän som bär hela självstyrelsesystemet i vardagen.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag talade ju inte direkt om att skära, utan om att rationalisera och effektivisera. I organisationer finns det alltid möjlighet att göra saker lite
bättre och med lite mindre resurser än tidigare. Det jobbet är inte så enkelt, men det är möjligt. Det är inte bara förvaltningar som sysslar med
sådant. Stora företag sysslar med sådant, vi läser om det dagligen. Vi är i
en situation där vi måste anpassa kostnadskostymen till intäktssidan. Vi
ska komma ihåg att intäktssidan, som det nu är upplagt, kan vara lite
osäker, det har vi ju sett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Fogelströms resonemang om skärgårdstrafiken var intressant. Liberalerna hävdar väldigt envist att vi nu måste börja prioritera.
En väldigt viktig del är just detta med Kökartrafiken över Föglö. Det gläder mig att ltl Fogelström också tar upp det. Jag hoppas verkligen också
att ledamoten bidrar till att se till att landskapsregeringen prioriterar ett
sådant projekt som faktiskt kommer att ha stor effekt. Man måste gå in
där de största inbesparingarna och största behoven finns.
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag upprepar att vi måste våga renodla och förenkla uppläggen av trafiken om vi ska spara pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Tack för ett väldigt intressant anförande. Det är alltid roligt
att ta del av ltl Fogelströms tankegångar, speciellt kring ekonomi och
skärgårdstrafik.
Jag önskar ett förtydligande eftersom ledamoten nu anser att det ska
finnas en ändhamn; Långnäs. Var det meningen att Föglötrafiken ska
angöra fasta Åland?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag talade om ändhamn för trafiken fasta Åland - Kumlinge – Brändö Osnäs. Jag talade inte om Föglö - Degerby - Svinö. Den frågan får vi
hanteras under hand.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Det är bra att landskapsregeringen går in för att finansiera särskilda anläggningsprojekt och att man vill använda PAF-medel för ett på
samhället ändamålsenligt sätt. Vi kunde utnyttja detta mer precis som landskapsregeringen skriver, särskilt nu när det verkar som att medlen långsiktigt
överskrider det som medlen traditionellt använts till. Det är också bra att vi
nu ska överväga hur medlen kan fonderas. Vi kunde ha en fond i likhet med
den så kallade norska oljefonden SPU som nuförtiden är världens största
statliga investeringsfond. Den har som uppgift att förvalta de pengar som
kommer från norska oljeindustrin. En del av den norska oljefondens pengar
används varje år för att täcka utgifter i Norges statsbudget. De har en gräns
som reglerar hur mycket som får användas. Gränsen där är att beloppet som
tas till statsbudgetens utgifter högst får utgöra fyra procent av oljefondens
värde. Att ha PAF-medlen fonderade gör att vi kan få en helt annan långsiktig
stabilitet för alla parter. Det så viktiga föreningslivet och tredje sektorn får
mer trygghet och vi kan använda pengar till saker som kommer också samhället till gagn på bästa möjliga sätt.
På tal om fonder så tänker jag beröra pensionsfonden också. Nästa år
kommer vi att ha ett värde kring 340 miljoner euro i landskapets pensionsfond. Det är mycket pengar. Vi borde kunna diskutera också fondens placeringar. Varför kunde inte pensionsfonden köpa in sig i Ålandsbanken med, låt
säga, 20 miljoner euro? Det kunde hjälpa till att behålla vår alldeles egen nationalbank i åländska händer. Det vore väl bra? Jag lyfter ändå främst tanken
för att man kunde överväga att åtminstone en viss del av kapitalet placeras
lokalt på Åland. Det här kunde generera positiva effekter för vårt samhälle
som också kommer pensionstagarna till nytta. Det borde inte vara orimligt
med placeringar i det åländska näringslivet. Vi har nog bolag som går lika bra
eller bättre än de internationella bolag som fonden nu har placeringar i.
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Fru talman! Vad gäller den digitala agendan så är det riktigt bra att det föreslås ett anslag om en halv miljon inom ramen för den digitala agendan. Vi
behöver modernisera oss och det behövs riktigt mycket. Vi ligger hopplöst
långt efter. Det är också synnerligen föredömligt att vi på landskapsnivå står
för fiolerna i det här inledningsskedet av samarbetet mellan landskapet,
kommunerna och ÅHS. Annars skulle det nog ha varit svårt att få alla parter
med på tåget så snabbt. Nu har landskapsregeringen presenterat ett övergripande styrdokument med mål, visioner och fokusområden.
Det är ett bra första steg och dokumentet behöver nu processas i styrelser
hos de deltagande parterna. Sen blir det viktigt att de gemensamma handlingsplanerna som aviserats tas fram och att de är konkreta så att vi alla ser
och känner att det händer saker på området.
I sammanhanget ser jag att finansavdelningen nu har till uppgift att samordna förvaltningens IKT-utveckling, drift och kommunikation. IKT står för
informations- och kommunikationsteknik enligt vad jag minns från mitt yrkesliv inom IT. IKT var då den del av IT som hade att göra med kommunikationen mellan människor. Samtidigt står det att finansavdelningen ska samordna landskapets allmänna e-förvaltning. Digitala agendans samordning är
alltså till i princip alla delar under finansavdelningen när det gäller landskapet om jag förstått saken rätt. Jag vill därför återigen lyfta upp vikten av att vi
har rätt beställarkompetens. Här finns mycket att spara, eller snarare mindre
att slösa, med rätt kompetens. Jag hoppas att anslaget för IKT-utveckling om
275 000 euro som tagits upp i förslaget ska användas till det också.
Avslutningsvis vill jag igen påminna om att ett enigt finans- och näringsutskott i betänkandet gällande omställningsbudgeten och nu senast i samband
med landskapsrevisorernas berättelse uppmanat landskapsregeringen till att
ha med nyckeltal. Flera lagtingsledamöter och revisorerna har också påpekat
detta. Det måste beaktas framöver.
Jag vill också återigen påpeka vikten av att vi, så fort det bara är möjligt,
får en moderniserad redovisning, budgetering och bokslut. Kommunerna ligger före oss i det här. Ett särskilt bekymmersamt problem med nuvarande system är VR-anslagen. Det är helt omöjligt för en lekman att jämföra mellan
till exempel budget och bokslut. Hur ska man enkelt kunna utläsa på vilket
sätt reservationsanslagen påverkar? Mångmiljonbelopp flyttas mellan åren i
det som många kallar ”vågen”. Det är riktigt krångligt. Vi nyblivna drunknar i
vågen. Åtminstone drunknar vi i information som är svår att förstå. Det kan
väl inte vara meningen att ha det så här svårt om man vill ha öppenhet som ju
vi vill ha, eller hur? Vi måste få ett modernare budgeteringssystem som baserar sig på likadana principer som affärsbokföringen. Jag och säkert många
andra med mig skulle ha lättare att förstå landskapets ekonomi om vi hade
affärsbokslut. Vi måste få det mer lättöverskådligt och lättare att förstå. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson talade om pensionsfonden och att man
skulle investera hemma på Åland. Man skulle mycket väl kunna tänka
sig att pensionsfonden kunde investera i infrastrukturer. Kommer man
överens om en lämplig avkastning så skulle det väl kunna vara helt möjligt. Hur ser ledamoten på det?
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu förstod jag att vi skulle investera i infrastruktur.
Om ledamoten menar samhällsinfrastruktur så har jag faktiskt inte
tänkt den tanken, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Idag tänkte jag prata om alternativ. Jag ser det lite som oppositionens roll att komma med konstruktiva alternativ i en sådan här debatt.
Det är precis det jag menar att hela den här debatten borde handla om. Vilka
alternativ finns det till texten och siffrorna i den röda boken? Vad är alternativet till att på fyra år bränna 22,5 miljoner euro mer än vi har råd med? Vad
är alternativet till att blunda för problemet och istället lyfta över mera pengar
från medborgarnas, kommunernas och näringslivets plånböcker för att få det
att gå ihop? Vad är alternativet till att fortsätta som förut och hoppas att ekonomin svänger av sig självt så snabbt som möjligt?
Jag tänkte börja med en liten analys över de övergripande siffrorna på
budgetens sida 9.
Trots att vi enligt förslaget går back både nu och nästa år, visar förslaget ett
överskott 2015. Vad är det då som gör att intäkterna plötsligt visar 2 miljoner
på plus? Konsumtionsutgifterna fortsätter i vanlig ordning att stiga med 1-2
procent per år, så förklaringen finns definitivt inte där. Överföringsutgifterna
stiger med 10 miljoner 2013 och hålls på samma nivå 2014 för att plötsligt
rasa med 20 miljoner 2015. 10+20+20 miljoner=50 miljoner. Ringer det
några klockor? Vad är det som kostar 50 miljoner? Det är förstås Finlandskabeln som har rullat ut sig elegant i sifferstaten. År 2015 när Finlandskabeln är
avbetad försvinner alltså 20 miljoner ur budgeten. Skulle man sluta där
skulle budgeten ungefär gå på plus minus noll.
Sedan minskar landskapsregeringen investeringarna med 2 miljoner och
vips är budgeten 2 miljoner på plus. Och detta kallar man arbetsbudget? Som
nybliven lagtingsledamot blir man lite fundersam.
Man kan undra vem det är som kavla upp ärmarna för inte är det ju landskapet i alla fall.
När de egna konsumtionsutgifterna bara fortsätter att öka, den huvudsakliga omställningen ligger i att sluta betala för Finlandskabeln och när resterande del av budgeten finansieras genom att investeringarna minskas lite, ja
då är det nog lätt att använda vackra ord som arbetsbudget och krafttag. Men
i verkligheten svävar nog den ekonomiska retoriken hängandes i en uppblåst
ballong.
Mitt råd är således: Sök markkontakt och gör det snabbt! Och när fötterna
står stadigt förankrade på jorden och man har insett att det är den egna verksamheten som borde nagelfaras istället för att skjuta kostnadsbördan på
medborgare, kommuner och näringsliv, för att i de egna husen fortsätta oförändrat. Då, fru talman, ska man ta till sig Ålands Framtids alternativ som
också ligger presenterade på våra bord.
Vi vill börja med det absolut enklaste och mest konkreta sättet; att minska
ministertruppen med en minister. Det sparar 115 000 euro i ett svep, men ger
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framförallt en tydlig signal till hela förvaltningen att deras högsta chefer organiserar om sitt arbete så att man klarar sig med en person mindre.
Ta sedan till er Ålands Framtids förslag om en målsättning att spara 5 procent av verksamhetsutgifterna. Det är trots allt detta som är den egna verksamheten.
Vi har listat några exempel som vi under den här budgetbehandlingen kan
börja med, sedan kan regeringen komplettera listan med resterande delar i en
tilläggsbudget under våren.
Budgetförslaget presenterar numera endast de stora ramarna och allt fler
detaljer faller bort för varje år. Oberoende om man tycker denna utveckling är
positiv eller negativ så kan man konstatera att så har skett. Därför ger vi heller inga närmare specificeringar i våra sparförslag. För nog vore det väl konstigt om lagtinget ska diskutera specificeringar som inte ens finns med i budgeten? Nej, vi anpassar oss till det system som ligger och därför har vi gett
förslag som är lika konkreta som regeringens budget.
Antar vi gemensamt en målsättning att minska verksamhetsutgifterna med
totalt 5 procent så har vi råd att faktiskt utnyttja de åländska avdragen, istället för att slopa dem, och därigenom stärka den åländska köpkraften. Vi har
råd att hjälpa de kommuner som idag mer eller mindre håller på att gå under
istället för att utreda och utreda och vänta på att de sjunker.
Således vill jag avrunda och trygga fru talman i vetskapen om att regeringens politik har alternativ. Det kräver bara lite mera mod, betydligt högre ambitioner och framförallt avsevärt större krafttag.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det blev lite tokigt med ltl Jonssons fabulerande kring Finlandskabeln och dess inverkan på budgeten. Det är de facto ett extra anslag. Det är plus minus noll, det påverkar inte budgeten vare sig positivt
eller negativt. Det kommer in lika mycket som det går ut. Den här regeringen försöker absolut inte på något sätt förbättra budgetläge med det.
Jag hoppas att ltl Jonsson kan ta till sig det och läser budgeten lite
bättre nästa gång före man försöker skapa en sådan bild ute i samhället.
Jag upprepar det som jag sade tidigare; vi minskar med 47 tjänster i
det här budgetförslaget. Peka på någon annan budget under de här 90
åren som någonting liknande har gjorts, ltl Jonsson.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vad gäller Finlandskabeln kan det mycket väl vara så, men pengarna ska
ju tas någonstans ifrån. Finlandskabeln har en kostnad på 50 miljoner.
Angående att man sparar 47 tjänster, så kan det mycket väl vara så,
men då tycker jag att finansministern har ett ansvar att visa var de siffrorna syns. Varför ökar då konsumtionsutgifterna med 1-2 procent per
år? Man borde väl ha målsättningen att minska konsumtionsutgifterna
och inte öka dem. För det är ju trots allt de siffror som man presenterar i
det lagda budgetförslaget. Det skulle vara intressant att veta var de här
tjänsterna finns och vad det är som ökar istället?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Wille Valve, replik

Jag läste Ålands Framtids initiativ om att ta bort en minister. Enligt
uppgift från Ålands radio så är det kansliministern som skulle komma i
fråga. Om vi tar den här idén fullkomligt hundra procent på allvar och
tänker oss att kansliministern skulle tas bort och vi omfördelar ansvarsområdena på de övriga kvarvarande ministrarna. Ser ltl Jonsson ingen
risk för att stora projekt som samhällsservicereformen inte får den politiska uppmärksamheten då som den skulle förtjäna i ett sådant läge?
Ltl Axel Jonsson, replik

Med tanke på vad som har hänt hittills i frågan om samhällsreformen så
kan man verkligen fundera ett varv till. Behöver vi en minister till att
sitta och utreda samhällsservicereformer? Nja, kanske inte. Jag vill inte
desto mera gå in på vilken minister som ska tas bort. Det är någonting
som regeringen själva får fundera över och hur man kan omfördela ansvarsområdena. Givetvis är kansliministern en sådan post som säkert
skulle kunna diskuteras med tanke på de områden som presenterades i
samband med regeringsprogrammet och arbetsfördelningen för ministrarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

I och med att kollegan Wille Valve kanske lite pratade i egen sak här så
vill jag säga att jag sannerligen håller med honom. Jag upplever att det
är lite väl populistiskt av ltl Axel Jonsson och hans parti att föreslå indragningar av en minister när vi vet att ministergänget har fullt upp.
Den arbetsfördelning som finns idag är trots allt rationell.
Skulle däremot Ålands Framtid ha lagt fram en motion där man yrkade på kompletterande resurser, politiska assistenter eller annat till
ministrarna, då hade jag förstått att Ålands Framtid lever i år 2012.
Bland annat EU-medlemskapet ställer helt nya krav på vår förvaltning.
När det sedan gäller Finlandskabeln påverkan på Ålands budget så är
det som vicelantrådet säger. Det är ju ett nollsummespel. Det är inget
trixande överhuvudtaget. Här kan sägas att det behövs en komplettering
av lagtingets utbildningspaket.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vad gäller ministrarna så under 90-talet har jag förstått att man klarade
sig på fem ministrar. Om EU-medlemskapet har gjort att vi behöver två
ministrar till så förvånar det åtminstone mig. Jag tycker att det här är ett
jättebra sätt att visa förvaltningen att regeringen faktiskt är beredd att ta
sitt eget ansvar. Sedan får man givetvis kallade det populism om man så
önskar. Men det här är ett konkret förslag från vår sida och ett sätt att
komma framåt i arbetet med att minska våra verksamhetsutgifter. För
det är våra verksamhetsutgifter som vi borde ha fokus på. Från Ålands
framtids sida upplever vi att landskapsregeringen inte har fokus.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

245

Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Man kan ju alltid se tillbaka i backspegeln och konstatera att vi
har klarat oss med färre ministrar förr. Då vill jag påminna om att 1922, när
vi lade grunden till den verklighet som vi idag lever i, så hade vi till en början
exakt noll ministrar och det gick bra det också. Det var möjligen utanför mitt
anförande.
Till skillnad mot i stort sett alla stater och regioner inom dagens Europa är
Åland än så länge skuldfritt. Vi har tack vare tidigare framsynthet, sparsamhet och en välfylld utjämningsfond lyckats med bedriften att inte behöva gå
till bankerna för att finansiera välfärden. Det är naturligtvis nödvändigt eftersom skulder aldrig är en bra början i samhällsbyggen. I synnerhet våra
barn håller nog med om det resonemanget. För att över tid balansera utgifterna mot inkomsterna gäller för oss alla att arbeta konstruktivt och långsiktigt. Det har landskapsregeringen gjort i sin omställningsbudget som rätt
hanterad kommer att innebära en mindre kostym med i stort sett samma innehåll som idag. En mindre kropp kan också vara snabbare.
Man ska komma ihåg att Åland är ett välmående samhälle där vi på det
stora hela saknar de utmaningar som andra och större länder kämpar hårt
mot idag. Vår arbetslöshet är än så länge obefintlig. Men vi är också en liten ö
och vår verklighet kan ändra blixtsnabbt. Det behövs inte så mycket för att
den spröda balans vi idag åtnjuter snabbt ska ruckas. Det är något vi måste
hålla i minnet i våra fortsatta diskussioner. Vi kan tyvärr inte göra mycket åt
våra inkomster och måste därför hålla ett extra öga på utgifterna.
Den åländska utmaningen är att få klumpsumman och skattegottgörelsen
från Finland att tillsammans med våra egna avgifter finansiera den offentliga
sektorn. Svårare än så är det inte att driva Åland. Tyvärr inte enklare heller.
Det är ett faktum att vi i parlamentarismen har byggt ett system som går ut
på att regeringen ska styra och oppositionen ska kritisera. I den bästa av världar är detta möjligen klokt. I verkligheten blir jag ibland tveksam. Jag har
suttit och lyssnat på debatten idag och kan inte riktigt se vare sig sanning eller konsekvens i anförandena från kritikerna. Man vill såväl men gör i stort
sett inte mer än kastar nya utgifter i potten. Eller så citerar man 1600talspoeter vilka med all respekt verkade för 400 år sedan då ekonomiska system såg annorlunda ut än idag. Det är möjligen elokvent men inte tidsenligt.
Vi landar i ett sammelsurium kring Gullåsenavgifter, avdrag, hemkommuner, samarbeten, kossor, åldringsvård, skolor, tvärgående linjer, kommuner
och vad det nu är. Med hjälp av en bombmatta av detaljer bildas ett effektivt
skydd mot den viktigaste frågan av dem alla: Vad ska hela Åland leva av i
framtiden? Hur ska vi fortsättningsvis uppmuntra till inflyttning? Var ska
morgondagens exportintäkter komma från? Med vilka pengar ska vi betala
lärare som ger våra ungdomar en nödvändig och stabil grund att stå på i sitt
sökande efter sin egen framtid?
Ska man tro debatten här idag är det omöjligt att förändra något. Det är
naturligtvis rappakalja. Vi måste förändra, vi ska förändra och vi behöver
ställa om. För om vi inte gör det måste vi inom en snar framtid förklara för
våra barn varför pengarna tyvärr är slut. Detta kommer att kännas, det är tyvärr oundvikligt. Hade detta arbete inletts några år tidigare hade det varit
mindre kännbart idag. Vi har alla ett ansvar för att göra detta så konstruktivt
som någonsin är möjligt, trots parlamentarismen.
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Kommunerna är möjligen något besvärade över detta ekonomiska faktum,
konstigt vore det väl annars. Men jag är övertygad om att de medborgare som
de facto utgör kommunernas innehåll begriper bättre än så. Det är i allas vårt
intresse att bringa ekonomin i balans. Jag är övertygad om att medelålänningen knappt kommer att märka av de förändringar som nu aviseras. Striderna sker som vanligt i en stratosfär som bara nätt och jämnt förmår se den
verklighet hela debatten handlar om eller möjligen i gruvgångar dit dagsljuset
aldrig når.
Det finns några skilda och specificerade områden som jag kort vill beröra.
När det gäller skärgårdstrafiken är landskapsregeringen på rätt spår. Det
handlar om mer än att införa kortrutt eller långrutt någonstans på östra
Föglö. Det handlar om hur vi ska rädda en region som i allt väsentligt gått
tillbaka under det senaste decenniet och seklet. Det är bra. Hellre väntar jag
ett år idag än betalar dyra pengar som vi inte har för hamnar som ingen vill
använda. Vår uppgift är att göra det bättre för alla på Åland. Inte bara några.
Jag vill också kort beröra användandet av PAF-medlen i den offentliga sektorn. Jag kan inte riktigt se problemet med att använda vinster som kommer
från laglig verksamhet för att bygga bättre samhällen. Det är en strålande idé
att fondera överskottet och hantera det på ett uthålligt och hållbart sätt. Kan
man dessutom använda pengarna till en omställning från svart till grön
energi är det något hela Europa applåderar.
EU dras i dag med ett svårt oljeberoende som på sikt kommer att ta en
ända i förskräckelse. Den som först knäcker koden till en hållbar framtid vinner. Om de åländska spelvinsterna kan användas till det tror jag ingen protesterar. Och lyckas vi utveckla vindkraften rejält kommer den nu planerade
Finlandskabeln till synnerligen värdefull användning i framtiden. Tack, fru
talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett intressant anförande. Jag håller med ltl Pettersson på en
punkt och det är när han säger att ändringsförslagen som läggs i den här
röda boken kommer ålänningarna knappast inte att se. Jag håller med
om det. Då är den naturliga följdfrågan, när man lägger sparförslagen så
pass försiktigt, varför gör man inte mera? Eller menar ltl Pettersson,
trots att sparförslagen har så liten verkan att de inte ens kommer att ses,
att man ändå inte kan göra mera? Jag får inte riktigt det där att gå ihop.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tror möjligen att det där ligger i betraktarens ögon. Ingen kan tvinga
någon att förstå det man läser, om man verkligen inte vill förstå det.
Min uppfattning är att sparbudgeten är rätt kraftigt. Det finns ändå
gränser för hur mycket man kan spela med ett samhälle. Den här är regeringens omställningsbudget är ett viktigt första steg. Det är knappast
tillräckligt, det behövs sannolikt mera, men man måste börja någonstans. Detta är ett samhälle, detta är inte ett aktiebolag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett inspirerande anförande kollegan Pettersson, som är ordförande i det handläggande utskottet finans- och näringsutskottet. Det är både en maktpåliggande och möjligt position. Nu
återföljs budgetförslaget av en lång rad budgetmotioner och de kommer
att debatteras här framöver under dagarna. Då finns det ju alla möjligheter att också bygga ut de här goda intentionerna som kollegan Pettersson har under behandlingen i finansskottet. Jag önska lycka till.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för de vänliga orden. När det gäller finansmotionerna så bugar jag
mig för den tilltro som man möjligen fäster vid min förmåga att läsa in
45 motioner så snabbt. Jag måste dessvärre göra ltl Jansson besviken.
Jag har inte mäktat med det. Det som jag baserar mitt inlägg på hade
kort och gott att göra med vad som har sagts i debatten. Jag är övertygad
om att det bland motionerna finns synnerligen goda idéer som vi i utskottet så klart ska behandlar i vederbörlig ordning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Landskapsregeringens mantra är att ha en budget i balans
år 2015. Syftet är säkert att stilla sinnet för oss ålänningar genom att upprepa
orden ”budget i balans” i olika sammanhang.
Men en budget i balans i sig är inget mått på hur landskapets ekonomi eller
verksamhet utvecklas eller sköts. Det vi kan mäta landskapets ekonomiska
utveckling och verksamhet med är med centrala ekonomiska nyckeltal eller
finansieringsanalyser.
Landskapsregeringen skrev i sin tilläggsbudget för 2012: ”Med beaktande
av de bättre inkomstutsikterna rörande avräkningsbeloppet och landskapsregeringens planerade inbesparingsåtgärder, att landskapets budget i stort
kommer att vara i balans redan år 2014 för att uppvisa ett visst överskott
år 2015”.
Landskapet räknar i dessa ekonomiskt mycket osäkra tider optimistiskt
med att avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen ska öka med drygt 20 miljoner euro från år 2012 till år 2015. Samtidigt tillåter man konsumtionsutgifterna stiga med 8,5 miljoner under samma period. Det skulle vara intressant
att veta både för oppositionen och för gemene man vad regeringens plan B är
ifall inte inkomsterna ökar i den takt man kallt räknar med då man samtidigt
inte stävjar kostnadsutvecklingen.
Ekonomiska nyckeltal borde därför vara en självklarhet inom landskapets
ekonomiförvaltning för att värdera landskapsregeringen och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet i euro och cent eller att
sträva efter en budget i balans med optimistiska inkomstkalkyler för att avgöra om ekonomin är bra eller dåligt skött. Där har liberalerna och jag som
första undertecknare skrivet en budgetmotion om detta.
Fru talman! Om vi läser vidare i budgeten för år 2013 så kan vi notera att
budgeten är mera i obalans år 2015 än vad den någonsin varit. Det ackumulerade underskottet i budgeten kommer att stiga från bokslutet år 2011 på -15,7
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miljoner till att vara -37,6 miljoner år 2015, dvs., det ackumulerande underskottet ökar med drygt 22 miljoner euro fyra år.
Däremot är den isolerade budgeten i balans för år 2015, det kan vi alla se i
boken, cirka +2 miljoner euro.
För att tydligt visa på hur pengarna används och hur de räcker till brukar
man i de flesta företag uppgöra en kassaflödesanalys eller andra finansieringsanalyser. Någon kassaflödesanalys finns inte i landskapets budget och
därför har jag roat mig själv med att göra en sådan för landskapet.
Vad säger då kassaflödesanalysen för landskapet Åland? Ja, kassaflödesanalysen för 2012 års budget visar ett överskott på 9,9 miljoner euro efter
löpande verksamhet och ett underskott på 7 miljoner euro efter investeringar.
För 2013 visar analysen ett underskott på 17,3 miljoner euro efter löpande
verksamhet och ett underskott på 37,6 miljoner euro efter investeringar.
I landskapets bokslut för 2011 konstateras att de likvida medlen uppgår till
drygt 50 miljoner euro. Räknar vi ihop vad kassaflödesanalysen ger i handen
för åren 2012 och 2013 så betyder det att landskapets likvida medel är slut efter 2013.
Fru talman! Vad gäller den digitala agendan så har liberalerna skrivit en
budgetmotion. Det är ett område där vi faktiskt kan spara pengar genom att
investera i den digitala agendan, men då behöver vi också investera, lika väl
som vi behöver investera i skärgårdstrafiken, för att vi genom effektivitetsökningar ska kunna minska kostnaderna på sikt. Om vi vill ge medborgarna
tillgång till 24-7 tjänster, automatisera manuella tidskrävande processer osv.
så måste man ha en strategi, bygga kompetens och sedan målmedvetet jobba
mot målet.
Den nuvarande organisationen inom landskapsregeringens IT-enhet innefattar 4,5 tjänster. Landskapsregeringens IT-system körs idag på sex olika
plattformar. Med andra ord har landskapsregeringen flera tekniska plattformar att sköta sin IT-enhet på än vad man har anställda. En satsning på att
serva medborgarna måste därför starta inifrån, dvs. från landskapsregeringens IT-enhet. Därför måste man börja med att titta på den egna IT-miljön.
Om man har flera tekniska plattformar än anställda på IT-avdelningen så har
landskapsregeringen inte en realistisk chans att få igång den digitala agendan
Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det blev ett misstag här igen i kassaflödesanalysen av samma art som det blev i än tidigare omgång beträffande
kabelfinansieringen. Ltl Asumaa har tydligen bortsett från de reservationsanslag vi har i budgeten och som under de senaste år har vuxit kraftigt. Det togs ner i senaste bokslutet. Men den så kallade vågen är fortfarande stor, den är ungefär på 30 miljoner. Det är inte exakt samma som
likviditeten, men det har förstärkt likviditeten varje år när man har haft
en den typen av reservationsanslag som man inte har använt sig av. Det
betyder att det vi har i kassan idag täcker två investeringar. Det måste
man ta med när man gör en kassaflödesanalys. Nu har inte jag sett ltl
Asumaas analys i detalj, med det måste vara så att den väsentliga siffran
saknas.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Vtm Jansson påstår att kassaflödesanalysen skulle vara fel
gjord. Jag vågar påstå till den är rätt gjord. Den är gjord på basen av
boksluten och på basen av affärsbokföring. Vill vtm Jansson ha mina uträkningar så finns pappret här, varsågod.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Asumaa lyfte fram behovet av mera nyckeltal. Jag kan
försäkra att vi från finansavdelningen varje år försöker förbättra läsligheten och förståelsen av budgeten, vilket den här debatten idag har gett
uttryck för att det finns behov av. Vi har gjort vissa steg i det här budgetförslaget för 2013. Vi kommer att ta ytterligare steg nästa år för att gå i
rätt riktning.
När det gäller likviditeten så delar vi inte riktigt samma uppfattning
som ltl Asumaa. Finansavdelningens uppfattning, som jag baserar mig
på nu, är den att klarar vi av att genomföra omställningsbudgeten enligt
nuvarande förutsättningar, och om inkomsterna inte radikalt förändras i
någon negativ riktning, så ska vi klara likviditeten. Men det är ett ansträngt läge och det förutsätter att vi genomför alla de åtgärder som vi ar
föreslagit lagtinget, annars får vi bekymmer 2015.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det gläder mig stort att landskapsregeringen ser på de
här nyckeltalen. Vi vet att man exempelvis i landsting och kommuner i
Sverige har över 2000 nyckeltal. Det är ju förstås för många, men vi ska
se den här nyckeln som ett instrument för ålänningar att också förstå
landskapets ekonomi bättre samt att göra den transparant.
Ltl Petri Carlsson sade här tidigare att det för oss nybörjare ibland
kan vara svårt att veta hur allt menas. Hur svårt är det då inte för gemene man ute på gatan? Jag tror att de i princip inte fattar någonting. Vi
ser alla fram emot affärsbokföring och att vi kan börja läsa landskapets
ekonomi och lite analysera ekonomin bättre än vad vi kan idag.
Talmannen
Diskussionen avbryts här och fortsätter vid morgondagens plenum.
För kännedom
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1

Budget i balans, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2012-2013)

2

Ordning i samhällsfinanserna, sänkning av anslag
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 2/2012-2013)

3

Bevara de åländska avdragen, ökning av anslag
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 3/2012-2013)

4

Svenskspråkig byggstandard
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 4/2012-2013)

5

Utmanarrätter, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 5/2012-2013)

6

Anskaffning av arbetsbåt, anslaget utgår
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 6/2012-2013)

7

ÅHS, minskning av verksamhetsutgifter
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 7/2012-2013)

8

Ålands gymnasium, minskning av anslag
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 8/2012-2013)

9

Om- och nybyggnation av IVA/dialys/akutvårdsavdelning, ändring av motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 9/2012-2013)

10

Indexjustering av studiestödet, ändring av motivering
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2012-2013)

11

Avdrag för studielån i kommunalbeskattningen
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2012-2013)

12

Forskning inom Högskolan på Åland, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2012-2013)

13

Bolagisering av skärgårdstrafiken, tillägg till kapitelmotiveringen
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 13/2012-2013)

14

Finansiering av kortruttsutbyggnaden, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 14/2012-2013)

15

Trafik och transportpolitik
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 15/2012-2013)

16

Regionalpolitiskt grepp på samhällsservicestrukturreformen (SSSR), tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 16/2012-2013)

17

BSPC och Östersjösamarbete, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 17/2012-2013)

18

Överlåtelse av fastigheter, ändring av motivering
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 18/2012-2013)

19

Integration, tillägg till allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 19/2012-2013)

20

En åländsk sektorövergripande biogasstrategi, ändring av motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 20/2012-2013)

21

Landskapet, kommunerna och medborgarna, ändring av allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2012-2013)

22

Strategisk planering av landskapsregeringens IT-miljö, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 22/2012-2013)

23

Utveckling av tillsynsförvaltningen, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2012-2013)

24

Destinationsmarknadsföring, ändring av anslag och motiveringar
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 24/2012-2013)

25

Förbättrande av den lätta trafikens framkomlighet, ändring av motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 25/2012-2013)

26

Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, ändringar av motivering
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 26/2012-2013)
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27

B7- samarbetet avslutas, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 27/2012-2013)

28

Övergångsarbete, tillägg till motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 28/2012-2013)

29

Räntestöd för bostadsrätter, ändring av motiveringen
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 29/2012-2013)

30

Användning av PAF-medel, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 30/2012-2013)

31

Arbetsbåt, slopande av budgetmoment
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 31/2012-2013)

32

Jämställdhet, ändring av allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 32/2012-2013)

33

Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 33/2012-2013)

34

Naturbruksskolan – centrum för primärnäringar, ändring i allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2012-2013)

35

Produktionsstöd för förnybara energikällor, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 35/2012-2013)

36

Försäljning av travbanan
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 36/2012-2013)

37

Slopandet av landskapsbidrag till bildningsförbund, strykning av anslag
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 37/2012-2013)

38

Väghållning på samlad servicenivå, ändring i allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2012-2013)

39

Närståendevårdarnas situation, ändring i den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 39/2012-2013)

40

Den ambulerande tandvårdskliniken, ändring i allmänna motiveringen
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2012-2013)

41

Kortrutt, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 41/2012-2013)

42

Tillstånd för jakt på rådjur, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 42/2012-2013)

43

Ekonomiska nyckeltal, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2012-2013)

44

1.000 nya bäddplatser, ändring av kapitelmotiveringen
Ltl Anders Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 44/2012-2013)

45

Nationella investeringsbidrag, höjning av anslaget och ändring av motiveringen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 45/2012-2013)

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.11.2012 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Budget för landskapet Åland 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2012-2013)
Budgetmotionerna nr 1- 45 (BM 1- 45/2012-2013)
Diskussionen avbröts vid gårdagens plenum. Kvar på talarlistan i den inledande allmänna diskussionen om den ekonomiska politiken, självstyrelsepolitiken och liknande
övergripande frågor står: lagtingsledamöterna Wille Valve, Danne Sundman, Harry
Janson, Katrin Sjögren, Brage Eklund, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, minister
Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamöterna Mats Perämaa, Roger Slotte och vtm Viveka
Eriksson.
Jag vill upprepa att talmanskonferensen rekommenderar tidsbegränsningar och att
dessa nogsamt bör följas.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Tillåt mig inleda med ett budgetcitat från en känd statsman ”Det
är uppenbarligen en budget, det finns mycket siffror i den”. Den som sa det
var George W. Bush, USA:s 43: e president, för övrigt med Ålandskoppling
via Ålands fredsinstitut.
Jag tänkte börja med några övergripande frågor, främst samhällsservicereformen. Det är bra att de separata arbetsgrupperna har börjat arbeta och att
det finns en tidtabell för arbetet. Vi moderater ser samhällsservicereformen
som ett långsiktigt och ambitiöst arbete för Ålands bästa. Vi har jobbat och
kommer att jobba hårt för att ge ålänningarna ett gott samhälle med kostnadseffektiva tjänster och ett samhälle där du som ålänning kan känna att du
har möjlighet att påverka ditt liv. Det offentliga Åland vi ser idag behöver ses
över. Den bärande principen i det här arbetet bör fortsättningsvis vara att ha
medborgaren i fokus och få bästa och tillgängliga service för varje skatteeuro.
Anslaget om 100 000 euro för arbetsgrupperna behövs för reformens
framskridande. Vad gäller reformen långsiktigt, tror jag inte på principen att
styra över ännu mera medel till krisande kommuner. Det har vi prövat. Problemet är inte att en del kommuner idag är fattiga medan andra är rika, problemet är de strukturer vi i denna sal har skapat för samtliga 16 kommuner.
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Vi har sammantaget stiftat lagar som ställer stora krav på små kommuner,
rättssäkerhet, sociala förmåner, undvikande av jävssituation. Våra kommuner, stora som små, har idag svårigheter med att uppfylla dessa grundläggande, lagstadgade skyldigheter gentemot sina medborgare. I en kommun
kan det handla om att man har en svårt rörelsehindrad medborgare, en enda
drogmissbrukare eller tre inflyttade på De Gamlas hem i Jomala, vilket räcker
för att stjälpa kommunens budget eller leder till att kommundirektören måste
permitteras eller att skatteöret måste höjas. Det är dessa strukturer som är
problemet, att en del kommuner är fattiga är bara symptomet. Och detta problem måste lösas så att medborgaren fortsättningsvis får god samhällsservice
och upplever sig ha goda möjligheter att påverka den.
Kära kolleger! Ställer man dagens situation på sin spets kunde man säga
att när en kommun börjar ha 40-50 medborgare som på riktigt bor i kommunen, då bästa kolleger, börjar vi snacka virtuella kommuner – innan ens den
digitala agendan är färdig.
Jag går därefter över till lagtingets huvudtitel 41. Några kommentarer. I
2013 ingår anslag för utvecklingsprojekt för e-demokrati. Det är jättebra att
lagtinget sätter bollen i rullning, samtidigt kan man inte nog understryka vikten av att samordning mellan lagting och landskapsregering behövs för en
kostnadseffektiv satsning.
Angående lagtingets externa verksamheter vill jag betona att ska vi få något gjort, utveckla självstyrelselagen, riva gränshinder, förenkla för våra företag, då behöver vi resa och träffa folk. Det är den externa politikens livsluft,
men detta bör göras med sunt förnuft. Det finns t.ex. inget som talar för att vi
här måste åka businessklass inom Europa. I vissa sammanhang med återkommande möten kan det vara värt att man först etablerar en kontakt, sedan
kan man med tiden övergå till videokonferens. Ett exempel är Finlands Nordiska rådets delegationsmöten i Helsingfors, som ibland bara varar en timme.
Här jobbar vi med att ta videokonferenser mera i bruk.
Att revisionsverksamheten kommer igång innebär en del utgifter för lagtinget. Det är OK, men otroligt viktigt att lagtinget följer hur dessa utgifter
utvecklas i 2014 års budget. Om vi jämför med moment 42.25 ser vi att gamla
revisionsbyrån ännu finns kvar under 2013, det behövs för en smidig övergång till den nya revisionsmyndigheten. Det är bra att anslaget kan anpassas
till det faktiska behovet, dvs. minskas, när den nya lagstiftningen kan börja
tillämpas.
41.01.01 Lagtingets verksamhetsuppgifter, varför ökar de med nästan
70.000 från bokslutet 2011? Detta är en allmän höjning som motiveras av att
anslaget har stått mer eller mindre stilla under ett antal år. Lagtinget har av
hävd haft ett extrautrymme för att inte behöva begära en tilläggsbudget av sig
självt. Detta extrautrymme brukar sen till stora delar inte användas, utan betalas tillbaka i budgeten. Av hävd är detta inte en fråga för FNU att överväga,
utan för kanslikommissionen. Jag riktar mig därför till kanslikommissionen
på denna punkt.
Jag anser att vi i lagtinget, som självstyrelsens högsta beslutande organ,
bör visa vägen i spartider. Ålands delegation i Nordiska Rådet minskar nu på
eget initiativ sin budget med 3 000 euro, eftersom vi bedömer att vi kan
minska detta utrymme. Om ett år, när vi sett hur BSPC-medlen används med
det nya upplägget för BSPC kan vi möjligen också göra en liknande minskning för BSPC. Min fromma förhoppning är att lagtinget tar bort alltför up254

penbart extrautrymme ur sin budget. För hur kan vi minska om vi inte själva
visar vägen?
Några ord ännu om utvecklingsprojektet E-demokrati. Om vi i lagtinget
går in för att ersätta de stenografiska protokollen, hur bevarar vi då dessa
värdefulla ord för framtida generationer, forskare eller släktingar som vill
veta vem som sade vad? Svaret är att det länge efterlysts ett system med
sökord, så att man med lätthet kan se vem som har sagt vad elektroniskt.
Detta systemskifte understöder jag å det varmaste, som ett led i att öka tillgängligheten på information för den upplyste medborgaren. Man kunde
också nämna att Europaparlamentet helt övergått från protokoll över vem
som sade vad till videoinspelningar. Detta anser jag dock inte är en vettig väg
framåt, våra anföranden bör bevaras också för framtida generationer, forskare och släktingar och då behövs de också i textform.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Trots att moderaterna och Ålands framtid är de partier som
står längst ifrån varandra när det gäller kommunsammanslagningar har
vi ändå en gemensam syn när ledamot Valve säger att problemet är de
strukturer som vi har skapat här i lagtinget. Det håller jag helt och hållet
med om. Det krav, den byråkrati, att vi kopierar lagar från Finland som
exempel som är anpassade för mycket, mycket större förhållanden än
Ålands, ta integrationslagen som exempel, att kommunerna också ska
påföras en aktiv roll där, det är någonting som sakta men säkert gör att
de små åländska kommunerna inte fungerar mera, att man också undergräver ekonomin på det sätt som man gör i det här budgetförslaget.
Allt det här, strukturerna och den försämrade ekonomin leder till att vi
inte kan hålla de åländska kommunerna på sikt. Jag menar att det lokala
engagemanget och de ekonomiskt välskötta kommunerna är någonting
vi måste värna om.
Ltl Wille Valve, replik

Fru talman! Det var många grejer i en replik, men jag tackar för stödet i
synsättet på strukturerna. Jag delar inte ledamot Anders Erikssons resonemang kring integrationslagen, men det är en alltför lång fråga för
att gå in i budgetsammanhang. Jag värnar också om det lokala engagemanget och särskilt det som finns i tredje sektorn. Om vi lyfter upp en
kommun som Sottunga som ett exempel där det onekligen finns ett
starkt engagemang i tredje sektorn, är det vettigt att hela kommunverksamheten bedrivs med ideella krafter, dvs. att kommundirektören permitterar sig själv och gör budgeten färdig på sin fritid? Jag tycker att vi
kan ge ålänningarna bättre än så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! I motsats till Europaparlamentet är Ålands lagting en lagstiftande församling. Därför har det som sägs här i salen betydelse inte
bara för släkt och forskare utan för advokater och domstolar. Vi stiftar
lagar och domstolarna ska tillämpa lagarna. Det som anförs i Ålands lagting är en tolkningskälla, det är knappast en primär sådan, det kan vara
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en sekundär sådan, men säkert i tredje led. Därför ska vi nog slå vakt om
det som sägs här när vi ändå stiftar lagar som ska gälla för andra och tilllämpas av andra.
Ltl Wille Valve, replik

Fru talman! Ja, det gäller inte ledamot Janssons resonemang. Jag anser
att Europaparlamentet också är en lagstiftande församling som stiftar
lagar som domstolarna måste följa, men jag landar på samma konklusion som ledamot Jansson, att vi ska värna om ordet i denna sal.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag vill bara säga att jag kanske går något över den rekommenderade tiden på fem minuter, men jag kommer å andra sidan att inte vara här
de följande dagarna onsdag och torsdag, eftersom jag är på PAFs strategimöte
i Stockholm i dagarna två.
Jag vill säga lite allmänt om budgeten, lite om de motioner som har kommit in med anledning av att jag inte kommer att delta i debatten de kommande dagarna och sedan en detalj sak i budgeten som jag gärna ser att finansutskottet tittar lite extra på.
När det gäller budgeten och ekonomin i stort så sällar jag mig till den skara
som ger regeringen betyget godkänt för budgeten. Den följer i stort ritningarna från omställningsbudgeten trots att förutsättningarna har försämrats ytterligare. Inkomsterna har gått ner, men ändå har man rett upp det någorlunda och gått halvvägs i skillnader, vilket är bra jobbat.
Ekonomin i landskapet kan man likna vid en jumbojet. 2008 tappade jumbojeten fart och motorerna stannade mer eller mindre och ett tag var jumbojeten på väg att störta, den var i fritt fall. Kabinpersonalen och personalen i
cockpit framför allt, förstod inte riktigt allvaret i situationen och rev inte tillräckligt i spakarna, styrde inte på rätt sätt. Det blev ett passageraruppror i oktober 2011, det kom nya piloter och nu är man vid spakarna och förhoppningsvis kommer man att landa jumbojeten mjukt, som sämst med en buklandning, eventuellt hinner man till och med få ut landningsställena.
Innan vi har fickorna tomma och inte har något kvar vare sig i kassa eller
utjämningsfond måste vi få budgeten i balans. Det är att jämställa med en
lyckad nödlandning av jumbojeten. Dit är vi på väg och jag stöder den utvecklingen. Den är inte lätt och jag vill säga till de piloter som nu sitter vid
spakarna att man ska lycka till. Man behöver allt stöd man kan få. Att sträva
till vitsordet VG är kanske fel i de här tiderna eftersom det gäller vitsord för
inbesparingar.
Det är viktigt att ha en balans mellan inbesparingar och stimulans och
framför allt att inte skada med de inbesparingar man gör utan spara så lindrigt som möjligt. Nu sprider man ut inbesparingarna på det egna fögderiet,
man ger lite åt kommunerna och lite åt ålänningarna och det är en bra väg att
vandra tror jag, för att sitta så stilla som möjligt i båten. Det är ungefär som
att köra rally, man har en fot på bromsen och en på gasen. Jag som kan det
här med pedaler och fötter kan säga att det är så man måste köra nu. Man
måste både bromsa och gasa och det tycker jag att man gör i den här budge-
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ten. Man har trots att man sparar många nya tankar och funderingar om
strukturförändringar. Det om budgetekonomin rent allmänt.
Sedan vill jag kommentera några motioner. Det är alltid intressant att läsa
alstren som kommer i motionsfloden. Jag föraktar inte det engagemanget,
tvärtom är det av stor vikt i det parlamentariska arbetet och man bör också i
utskottet ge de här motionerna den respekt de förtjänar. Vissa av dem förtjänar rätt så stor respekt. Det är många goda idéer och det kan vara frön som vi
tillsammans kan plantera och låta växa. Sedan finns det givetvis dem som
kanske inte förtjänar så mycket respekt, men jag ska inte kategorisera dem.
Några kommentarer när det gäller liberalernas motioner. Man måste förstå
att man inte själv kan bestämma kortruttstidtabellen, som man gärna vill
göra i många liberala motioner. Det finns något som heter rättssäkerhet, det
finns något som heter vägplan, miljökonsekvensbedömning, miljötillstånd,
vattenlag och miljölag. Man måste inse att det tar tid att få lov att göra dessa
satsningar. Det var inte som det var förr, att man i princip kunde ta spaden i
handen och fara ut och börja. Trots att vi alla är överens om vad som ska göras så tar det ändå tid att få lov att göra det.
Sedan tycker jag en liberal motion är särskilt intressant, att sälja travbanan. Där tycker jag att utskottet kan bekanta sig med vad det skulle innebära
och kanske gå lite på djupet med den motionen. Det kanske kan utveckla anläggningen och hästsporten ytterligare. Vad jag har förstått så finns det intressenter som också är beredda att köpa den. Det är intressant.
När det gäller Ålands framtids motioner finns det också där viktiga frågeställningar, men när det gäller t.ex. den här med språket och byggbestämmelsen tror jag att man har missförstått saken en aning. Vi är väl alla eniga om
att givetvis ska vi ha svenska byggbestämmelser kvar. Vi måste bara manövrera oss innanför självstyrelselagens nuvarande behörighetsfördelning. Det
tror jag inte är något problem.
Sedan tänker jag tillbaka på den ideologiska föreläsningen som jag och
flera med mig i regeringsblocket fick häromsistens, vad borgerlighet är och
vad det inte är. I den replikrundan utspann sig ett löfte från Ålands framtid
att man i budgetdebatten skulle komma med realistiska, specifika och genomförbara inbesparingar och det inser jag nu att man har svikit. De inbesparingar som man nu kommer med är kraftigt tillyxade. Så här kan man inte
bedriva ekonomisk politik. Vi är ett finsnickeri, det görs med täljkniv,
stämjärn och det sista kanske med sandpapper, inte med en motorsåg utan
ljuddämpare och ovass kedja som drar snett, som Ålands framtid nu gör.
Att ytterligare dra ner på ÅHS som redan har dragit ner trots budgetunderskott och säga att vi måste ha de här pengarna till sjukdomskostnadsavdraget. Vad ska man dra av om det inte finns någon vettig sjukvård om man är
sjuk. Nog är det väl det viktigast av allt att vi satsar på ÅHS, det är ändå kärnan för de sjuka människorna.
Sedan vill man ta bort över 70 platser i gymnasieskolan, i dessa tider när vi
har ungdomsarbetslöshet. Det är totalt oansvarigt, tvärtom borde diskussionen föras om vi för att minska ungdomsarbetslösheten ska ge flera studieplatser åt ungdomarna. Inte kan man ta bort 70 platser rakt upp och ner med
motorsågen utan att tänka efter. Här måste jag säga att jag är lite besviken.
Jag hade sett fram emot Ålands framtids realistiska och specificerade inbesparingsförslag.
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Fru talman! Till sist gäller det en detalj i budgeten, som jag gärna vill
nämna. Det är på sidan 56 under kansliavdelningen, men jag tror att det är
infrastrukturministerns ansvarsområde, nämligen 43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnyelsebara energikällor. Den här
har nu på grund av väntandet på feed in-tarifferna blivit ett problem. När
man tog bort acciskompensationen så skulle vi själva ordna det och det har vi
inte gjort och det har stannat på flera nivåer så att vindkraftaktörerna har
drabbats. Samtidigt står vi i fina middagstal och pratar om hur viktigt cleantech är, hur viktig vindkraftbranschen är osv. Vi får inte låta det här rinna ut
så att befintliga satsningar drabbas. Jag tänker på de kapitalister och framför
allt de ålänningar som i andelslag har satsat och byggt befintliga anläggningar. Jag förstår att landskapsregeringen har vilja att lösa det här, men det
kanske behövs råg i ryggen från finansutskottet. Jag ber därför att finansutskottet ytterligare bekantar sig med det här så att de kan reda upp detta så de
kommer ur det utan skada och inte med en värre skattenivå än vad man har i
motsvarande regioner runt om oss. Tack fru talman!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamoten Sundman säger att det finns en rättssäkerhet
när vi ska bygga kortrutt. Visst finns det det. Samtidigt har jag alltid
trott att obunden samling alltid varit för att bygga kortrutt så snabbt det
bara går och velat skjuta på det projektet, men här anar jag att de sätter
sig i famnen på dem som strävar bakåt. Det må vara det, men det är säkerligen så att det går fortare att jobba på särskilt ett område, vi kan inte
jobba på hela paletten på en gång.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I den här regeringen sitter vi inte i famnen på varandra, det
har vi inte tid med, vi strävar alla framåt. När det gäller kortrutt har vi
pratat om det tidigare, det är inget alternativ att göra om befintliga turlistor med befintliga fartyg och hamnar som det är panik med tack vare
att annars blöder vi med fyra miljoner per år. Det är inget alternativ att
börja med kortrutt 1.1.2013, men så fort som möjligt, det är vi överens
om. Man måste beakta de processer som måste ske annars kör man över
markägare och man kanske gör fel saker om man inte också har den
övergripande planeringen på gång. Nu jobbar man på helt rätt sätt. Man
går vidare i detalj på de satsningar, man är säker på vad som ska göras
samtidigt som man tar tag i den övergripande planeringen. Om man
fortsätter som man gör nu så blir det bra och det blir så fort som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Om jag förstår jumbojetsnacket rätt så landar det ändå tydligen i att man ska ha en budget i balans. En budget i balans har vi också
pratat om hela tiden. Enda sättet om man är lite matematiskt begåvad,
att få en budget i balans 2015 är att man skär ner på verksamhets- och
konsumtionsutgifterna med fem procent. Att bevara köpkraften ute i det
åländska samhället, det var ltl Sundman och jag helt eniga om så länge
ltl Sundman var i opposition, men nu har han en helt annan åsikt. Det är
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också intressant. Igår sa ltl Sundman att vi har kopierat de obundnas
motioner, det hörde jag att det morrades om, men nu är de helt galna.
Tittar vi på sjukvården, menar faktiskt ltl Sundman på fullt allvar att
den åländska sjukvården skulle gå under för att man sparar en procent
på konsumtionsutgifterna? På Island, i den ekonomiska krisen, sparade
man 32 procent på universitetssjukhuset i Reykjavik på ett år och ändå
fungerade vården bra. Jag tror att det finns utrymme också inom vården
att ha en ekonomiskt bra och effektiv vård. Tror inte ltl Sundman det?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller köpkraften vet vi att den åländska köpkraften
är väldigt god. Om man vill gynna köpkraften ska man göra som i Sydeuropa och överhuvudtaget inte ha några skatter. Nå, vart hamnar vi
då? I en skuldfälla. Då drabbar det köpkraften när vi är där Grekland
och Spanien är idag, när de inte har haft förstånd att se till att budgeten
är i balans. Det är precis tvärtom mot vad ltl Anders Eriksson säger. Nu
tar vi ansvar för köpkraften när vi långsiktigt ser till att vi inte skuldsätter oss.
När det gäller att kopiera obunden samlings motioner så de bra motionerna är en ny kopia man har tagit. Man har tagit näringsministerns
idé och satt den i en motion, men det är fullt tillåtet. När det gäller sjukvården så visst, kan man spara ytterligare på sjukvården, men det gäller
att få en balans i att försöka minimera skadeverkningarna av besparingarna, om jag säger så. Den balansen uppnår man nu om man lyckas få
ÅHS innanför den tighta ramen som vi har satt. Om vi ytterligare ska ta
bort kan det nog bli stora problem. Det tar vi ansvar för, men det verkar
inte Ålands framtid göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Några ord om förnybara energikällor och produktionsstöd
för dem. Ltl Sundman valde att inte nämna att vi har en budgetmotion
om detta ämne. När staten gick in för att ta bort skattelättnader för produktion av förnybara energikällor så betydde det att statskassan fick in
mera pengar också, det betydde skattehöjningar förstås för då producerades energi på det här sättet. Staten gick in för inmatningstariffsystemet istället, men skattehöjningen kom i statskassan vilket medförde att
den finns med i klumpsumman, avräkningsbeloppet, för oss.
Det som landskapsregeringen nu föreslår är att man inte mera 2013
budgeterar medel för denna kompensation, för den skattehöjningen.
Här sparar landskapsregeringen 500 000 och balanserar delvis på bekostnad av produktionen. Jag kommer att ta upp frågan i ett anförande,
men jag vill ha ett svar på varför man accepterar skattehöjningar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det gör man inte utan som det står här i budgeten så har
man inte redskap att reda upp det här retroaktivt, det kräver lagstiftning. Pengar finns i de reserverade anslagen, men det är viktigt att finansutskottet bekantar sig med det här och agerar lite brygga mellan
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landskapsregeringen och aktörerna så att oron stillas och vi kan ge tydlig
vägkost till regeringen, vad lagtinget anser. Jag tror att vi är eniga kring
det att våra aktörer ska gå skadefria ur det här som vi inte kunde förutspå när det begav sig när vi tog lagstiftningen, hur det skulle de facto dra
ut på tiden och för det andra inte lösa sig med alternativet som det har
löst sig för de aktörer som finns i Finland.
Jag håller helt med ltl Perämaa om skattenivåerna, det blir extra tokigt att våra aktörer och konsumenter får mera skatt, men vi får ändå
inte del av den lilla biten av kakan. Det är väldigt viktigt för aktörerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman och tack ledamoten Danne Sundman! Jag tar lite fasta
på den produktionsbaserade ersättningen för el som produceras med
förnybara energikällor och tro det eller inte, men här är det faktiskt inte
ekonomin som är bekymret. Det finns således medel att utbetala stödet
för 2011. Problematiken ligger i det att notifieringsprocessen i Bryssel
som måste ske förrän stödet kan utbetalas, inte har verkställts. Vi fick
indikationer redan i våras att så skulle ske och när jag talade med ansvarig tjänsteman för en vecka sedan så kan man inte ge ett besked från
Bryssel när notifieringsprocessen är klar. Det är den som är förutsättningen för en utbetalning. Jag delar helt ledamot Danne Sundmans synpunkt på att våra vindkraftsutövare inte ska belastas för den här problematiken i EU.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tror att vi alla är överens om det. Nu gäller det bara att
man reder upp retroaktivt och om det behövs, vilket jag inte heller tror,
ger tilläggsmedel. Vi måste vara beredda att stå för vilka löften vi har
gett och som sagt se till att alla aktörer och alla tusentals ålänningar,
som har satsat i vindkraft, går skadelösa ur den här problematiken, som
beror på juridiska knyppligheter vid behörighetsfördelningen sist och
slutligen. Jag hoppas att det här löser sig på bästa sätt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! God morgon bästa kollegor! Jag kommer i mitt första inlägg idag
att kommentera några grundläggande aspekter i det åländska autonomisystemet. Euro och cent är viktiga, men lika viktigt för mig är att slå vakt om
självstyrelsesystemets långsiktiga hållbarhet.
Efter att nyligen besökt den tyska ön Sylt värdesätter jag i ännu högre grad
än tidigare det åländska nationalitetsskyddet med dess olika hörnpelare.
Tänk att verka som politiskt ansvarig för ett ö-samhälle där särskilt de yngre
generationerna är tvungna att flytta eftersom de inte har råd att konkurrera
med euro-starka köpare utifrån. Ibland med inslag av spekulanter vars långsiktiga vinstmål ytterligare driver upp fastighets- och markpriserna.
Det är inte lätt att skapa det perfekta samhället och inte heller vårt eget
jordförvärvsskydd är till alla delar bäst för alla och envar vid varje tidpunkt,
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men sammantaget är denna del av vårt nationalitetsskydd en garant för att vi
aldrig till fullo kan råka ut för Syltbornas upplevelser. Med ordvalet ”till fullo”
avser jag det faktum att den åländska prisnivån som bekant ändock är hög
om vi beaktar den egna befolkningens storlek.
När det gäller nationalitetsskyddets utveckling är det väl ingen större överraskning att vi inom centern sedan länge känt frustration över att arbetet
med Gun Carlson-kommitténs arbete fortfarande, efter alla år som gått, ligger
kvar på tjänstemannanivå. För egen del är jag fortfarande övertygad om att
det bästa vore att tillsätta en ny parlamentarisk kommitté som vägledare och
referensgrupp för det tjänstemannaarbete som nu redan pågått i två års tid.
Bästa kolleger! Det är av största vikt att vi ifråga om nationalitetsskyddet
har en i princip total enighet om hur mekanismerna ska hanteras på lång sikt.
Striden inom den förra regeringen där liberalerna valde att köra över centerministrarna ifråga om det s.k. strandvillkoret, finns säkert i färskt minne hos
oss alla. Det är inget bra exempel på hur vi ska hantera självstyrelsens grundpelare.
Fru talman! För Åländsk center är det nu hög tid att Ålands politiska inflytande inom EU tryggas genom en egen plats i Europaparlamentet. Likalydande tongångar har vi hört från denna talarstol gång på gång under de senaste snart decennierna, under snart 20 år av EU-påverkan. Lagting efter lagting har krävt och agerat men hittills har framgången uteblivit. Finland har å
sin sida gett det ena löftet efter det andra om hur landet ska verka för Ålands
”rättmätiga krav” på EU-nivå. Vi ålänningar har visat upp ett enormt tålamod med tanke på hur EU-medlemskapet påverkat både vår vardag och samhällsekonomi.
Fru talman! Idag vet vi att alla andra vägar till en åländsk parlamentsplats
är och förblir stängda förutom en enda, Finlands s.k. nationella kvot, dvs. det
antal platser landet tilldelas inom ramen för unionsfördraget.
EU är idag ett samarbete där djungelns lag tycks styra mycket av handlandet. Jag tänker i första hand på den senaste tidens alla räddningspaket, hur
många parter av euro-länderna gjort sig skyldiga till närmare 60 fördragsbrott vid hanteringen av sina ekonomier. Betänk därtill hur euro-gruppens
hela räddningspaket till Grekland m.fl. har tagits på sådana grunder som
strider direkt mot flera av EMU-fördragets grundläggande principer.
Samtidigt har EU-kommissionen inte dragit sig för att dra lilla Åland inför
EU-domstolen och hota med rättsliga repressalier medan samma byråkrater
låtit de stora elefanterna dansa på ett sätt som nu hotar att få hela EU-bygget
att rämna.
Vi ålänningar måste, fru talman, erhålla det jag väljer att kalla för ett ”politiskt försvar” som komplement till den rätt att försvara oss inför EUdomstolen som vi uppnådde i samband med Lissabon-fördraget 2010. En
plats i Europaparlamentet är helt avgörande för Ålands del, särskilt i ett läge
där Svenska Folkpartiets möjligheter att upprepa Carl Haglunds framgång i
senaste EU-val måste betraktas som ringa.
Under Ålands snart 20 år av EU-medlemskap har Europaparlamentets
makt sakta men säkert förstärkts, nu senast via Lissabon-fördraget med
stärkt inflytande på ett 40-tal nya rättsområden. Det är denna demokratiska
församling autonoma Åland behöver och i den ska vi ha en egen på förhand
garanterad plats.
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Fru talman! Inom kort får lagtinget Kroatiens anslutningsakt till EU på
våra bord. I och med att vi har den tyvärr trista erfarenheten att Åland lyckas
påverka sin EU-position enbart i situationer där vi haft någon form av förhandlingsutrymme, finner vi det från centerns sida nödvändigt att i samband
med Kroatien-frågans behandling åter aktualisera kravet på en åländsk EUplats. Från centerns sida hoppas vi att ett samlat lagting ser lika allvarligt på
frågan. Tack!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack kollegan Jansson för ett gott inlägg i den högre allmänpolitiska internationella nivån med Ålands plats i sammanhanget
väl redogjort för. Jag har dock en fråga och det gäller den första frågan
om Gun Carlson-kommitténs resultat för drygt tre år sedan. Kollegan föreslår att det skulle tillsättas en ny parlamentarisk grupp som stöd för
ett tjänstemannaarbete inom landskapsregeringen. Jag har fått bekräftelse från lantråd och flera ministrar att det här arbetet nu ska drivas
fram och det ska läggas fram lagframställningar till lagtinget i enlighet
med Gun Carlson-kommittén. Kunde vi inte vara nöjda med det beskedet och invänta resultatet som rimligen bör komma under första halvåret av 2013.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag, kollegan Roger Jansson, att det säkert är ett möjligt
handlingsalternativ att vi ”bara” inväntar tjänstemannaberedningen,
vad den kommer fram till. Vi vet bästa kollegor att det har hänt en hel
del på markfrågeområdet och nu finns det tankar om tusen bäddar etc.,
som kommer att ställa helt nya krav på planering även om Gun Carlsonkommittén naturligtvis även tog upp den frågan. Samtidigt som vi väver
in det faktum att det finns en rad kreativa tankar ute på marknaden, hur
jordförvärvsskyddet ska kunna kringgås, i och för sig på ett lagligt sätt,
men ändå lite i gråzonen, så skulle jag tro att det hade varit till fördel om
vi kunde haft det parkerat och diskuterat i en ny kommitté. Jag är rädd
att när vi får ett färdigt lagförslag hit så får vi mer politik in i det här. Det
vore önskvärt med tanke på den här frågans vikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det var ett intressant anförande på flera punkter och jag
håller med ledamoten Jansson när han säger att det enda sättet att få en
plats i EU-parlamentet är att få en av Finlands platser, ur den finländska
kvoten. Allt annat är bara skådespel, att man skulle förhandla om någon
extra plats för Åland, det håller jag med om. Det är intressant när ledamoten Jansson säger att vi har möjligheten att göra någonting när anslutningsfördraget med Kroatien ska behandlas. Samma resonemang
förde kollegan Jansson och jag en gång i tiden när det gällde Lissabonfördraget. Där föll centern tyvärr i gropen och inte riktigt stod upp för de
möjligheterna som vi hade. Jag tolkar det så att jag tror att ledamoten
Jansson och jag är överens om att det enda som biter, om vi ska få vår
berättigade EU-parlamentplats, är att spela ut det internationella kortet.
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Vi missade det när Lissabon-fördraget skulle antas, men kan vi göra gemensam sak när det gäller Kroatienfördraget vore det bra.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Ja, vem skulle vilja avstå från möjligheten att kommentera
ledamot Anders Erikssons kloka synpunkter. Det är helt rätt, jag tror att
vi har en samsyn i den här frågan. Problemet för lagtinget och centergruppen i samband med Lissabonfördraget 2010 var att skulle lagtinget
ha valt att säga nej så hade vi de facto ställt oss utanför unionen. I alla
fall centergruppen var inte villig att kasta ut oss i den osäkerheten. Naturligtvis skulle det ha satt en stor politisk press på Finland som EUnation, men de facto skulle vi ha varit utanför. På det viset är Kroatienfrågan betydligt mindre dramatisk. Det blir mer frågan om en internrättslig fråga mellan Mariehamn och Helsingfors, men likväl kommer
det sett ur Finlands perspektiv att framstå som ett bekymmer och därmed har vi i den frågan en förhandlingsmån, som jag personligen och
jag hoppas hela centergruppen stöder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Från liberalernas sida delar vi inte, som påpekats flera gånger,
landskapsregeringens slutsats beträffande kommunerna och Gullåsenavgifterna. Liberalerna diskuterar på samma vis som Jomala kommundirektör. Landskapsregeringen anser att kommunerna har skyldighet att ersätta
för kostnader för vården vid ÅHS’ geriatriska klinik, den s.k. Gullåsenavgiften. Med kirurgisk precision ska kommunerna betala 141,07 euro per
person.
Det har också aviserats att vårdplatserna ska minskas på nya Gullåsen med
25 procent, från 80 till 60 platser. Hur ser det ut på Gullåsen idag? En del av
de äldre som har varit där i många år är ett faktum som ändras. Målsättningen för vården idag är att människor inte ska vara i åratal på institutioner. En
annan del av de äldre är klinikfärdiga och där betalar kommunerna rejäla extra avgifter för att man inte har adekvata vårdplatser åt sina kommuninvånare. Det kommer också kommunerna att fortsätta att göra, betala för klinikfärdiga patienter.
En del av patienterna behandlas redan med rehabilitering och modern geriatrik. De betalar också kommunerna för i dagsläget trots att de faktiskt är
en del av specialsjukvården. Tar jag min egen kommun som exempel, Mariehamn, så har vi under flera år betalat väldigt mycket för klinikfärdiga patienter. Det har rört sig om 100 000-tals euro, upp till en halv miljon euro per år.
Nu har staden investerat 15 miljoner euro i Trobergshemmet och de senaste
uppgifterna som jag har är att det inte finns en enda klinikfärdig patient som
kommer från Mariehamn i dagsläget. Som kuriositet kan nämnas att minskande landskapsandelarna utgör i princip den skattehöjning som ledande socialdemokrater föreslår i stan.
Det är självklart att landskapsregeringen och majoriteten driver sin egen
agenda och sin egen politik, men man frångår den inslagna linjen som inte
var särskilt politisk och här har liberalerna satt upp ett finger, faktiskt en hel
hand, att man inte gör det som var tanken. Meningen var att landskapsan263

delssystemet skulle utvärderas, man skulle sätta igång så fort man hade statistikuppgifter för 2011. Avsikten var att se vad det får för konsekvenser för
landskapsandelssystemet när man gjorde de här förändringarna i hälso- och
sjukvårdslagstiftningen, att kommunerna inte behöver betala för den specialiserade åldringssjukvården.
Meningen var att förändra också lagstiftningen när det gäller samarbetsunderstödet och liberalerna tror att samarbetsunderstödet precis som vicelantrådet sa, inte är vettigt i sin nuvarande form, det uppmuntrar inte tillräckligt kommunerna att samarbeta över kommungränserna. Till viss del beror det på att stödet är relativt nytt och inte helt inarbetat. En stark bidragande orsak är att stödet endast ges ut som en kostnadsersättning på basen
av redovisade kostnader. Stödet behöver därför omformas så att det ger en
mera stimulerande effekt och därmed ökar intresset för kommunerna att utöka samarbetet.
Det finns även behov att skapa ett regelverk för att långsiktigt kunna hantera kommuner som hamnat i ekonomiska svårigheter som inte enbart beror
på tillfälliga exceptionella omständigheter utan på strukturella problem. Det
fanns medel i 2012 års budget för det här utvecklingsarbetet på finansavdelningen, men av någon outgrundlig anledning har man helt lämnat det spåret.
Det tycker liberalerna är väldigt, väldigt synd. Det finns en möjlighet till kreativitet och nytänkande för att man ska omforma landskapsandelarna och ha
rejält med samarbetsunderstöd och morotspengar. Det är en chans man nu
försitter och det kan bli ödesdigert för hela samhällsservicereformen, det är
liberalernas uppfattning.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är osäker på vart pilen var riktad i det här anförandet,
men jag vill ännu en gång klargöra vad gäller Gullåsen-avgiften, så att
det inte blir något missförstånd. Landskapsregeringen gör det som var
tanken redan i medlet av 1990-talet, alltså för en 17-18 år sedan när man
uppmanade kommunerna att bygga för långvården så att Gullåsen så
småningom skulle kunna avvecklas.
Patienterna har bestått av två delar. De geriatriska specialsjukvårdspatienterna, som i alla tider har varit där kortare tider och så långvårdspatienterna. På senare år har de varit uppdelade på två grupper,
långvårdspatienter med rätt att vara där och klinikfärdiga långvårdspatienter. Den första gruppen, geriatriska specialsjukvårdspatienterna,
finns alltså kvar. De är dem som fortsatt skulle ha kostat kommunerna
tre miljoner i året.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jo, man kan säkert diskutera på det viset. Vtm Roger Jansson
har rätt i sin argumentation. Jag tycker ändå att det är en argumentation
som består av enbart siffror, man glömmer bokstäverna. Skulle man ha
reviderat landskapsandelssystemet, skulle man ha reviderat samarbetsunderstödet, skulle man ha haft särskilt understöd, haft klar lagstiftning
för det skulle vi ha haft en helt annan diskussion. Det vi befarar nu är att
kommunerna backar, man ser till sina egna minskande landskapsandelar och det tror inte liberalerna är bra för hela samhällsservicereformen.
Det skulle ha varit mycket bättre om man gjort grundarbetet och kunnat

264

presentera en framåtsyftande lagstiftning som skulle ha stimulerat
kommunerna till samarbete. Tänk vad fantastiskt om det arbetet skulle
ha pågått, då skulle det ha funnits rejält med morotspengar, men minskade landskapsandelar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Först till oron kring samhällsservicereformen. Jag vill göra
ett klart och tydligt uppdrag för alla åländska kommuner, att driva det
projektet vidare, utgående från att det finns en insikt hos de flesta
kommuner om att den här situationen som vi har nu inte kan fortsätta.
Det behövs en modernisering och förnyelse av alla system. När det gäller
samhällsunderstödet så har det varit en dålig efterfrågan på det, kanske
vi har marknadsfört det för dåligt. Därmed inte sagt att det inte finns
samarbete mellan kommunerna, det finns väldigt många samarbeten
som har funnits, är under förberedelse och jag tror att processen kommer att göra det ännu tydligare.
När det gäller Gullåsen-avgiften ännu en gång, ledamoten nämnde
Mariehamn, skulle man ha tagit medeltalet för de senaste fem åren
skulle Mariehamn ha betalat 1,9 miljoner. Nu hamnar Mariehamn att
betala 1 588 000 med det här systemet. Mariehamn är de facto en av
vinnarna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen har fått ett klart uppdrag när det gäller
att sätta igång samhällsservicereformen, men det är väldigt få som vet
vart vi ska gå. Vi menar ändå och vi hävdar från liberalernas sida att
landskapsregeringen kan styra, man är på rätt spår med digitala agendan, med den tekniska och sociala sektorn, men tänk om det hade funnits rejält med morotspengar, då hade vi fått en helt annan diskussion.
Jag är också rädd att när man presenterar ett förslag kommer det ändå
att sågas av kommunerna om man inte är delaktig i processen. Det
skulle ha varit ett helt annat, mycket mera sympatiskt upplägg.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Till först vill jag bemöta ledamot Sundmans påstående om 1 000
bäddar. Jag har kikat på näringsministerns förslag och jag har fått reda på
vilka idéer näringsministern har om att utverka 1 000 bäddar. Det skulle vara
tacksamt om han kunde informera oss när han informerar regeringspartierna. Det skulle vara intressant att höra hans intentioner. Tyvärr råkar det inte
vara så. Som ledamot Anders Eriksson berättade fick vi idén om 1 000 bäddar
och sedan fick vi höra den första gången av landskapsregeringen i lantrådets
presentation av budgeten. Det slog faktiskt till hastigt. Från regeringspartierna sägs att vi har fått reda på att landskapsregeringen ska presentera 1 000
bäddar men det är inte sant. Det står ingenting i röda boken varken om 1 000
bäddar eller några satsningar på turistsidan i sådana här stora proportioner,
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men däremot står det om 1 000 kor. Var idéen har kommit nu helt plötsligt i
landskapsregeringen får de stå för själva.
Landskapsregeringen har som målsättning att budgeten ska vara i balans
2015. Det är inget fel i det. Vi från Ålands framtid önskar detsamma, men
helst en aning fortare. Vi har kanske olika åsikter om hur det ska ske. Jag
läste i Svenskt näringsliv att England har skurit i den offentliga förvaltningen
med fem miljarder pund under 2012. De ska skära ytterligare under 2013
med åtta miljarder pund. Allt detta för att få ner kostnaderna i den offentliga
förvaltningen. Vad vill jag säga med det? Jo, exakt vad landskapsregeringen
borde göra. Se över sina egna verksamheter först förrän man påför kommuner och enskilda skattebetalare ansvaret för att få budgeten i balans. Om inte
det räcker då först kan man föra en dialog om att övriga ska vara med och finansiera landskapets underskott.
Jag ska ge ett par exempel på landskapsregeringens svåra beslutsångest.
Under ett års tid har man inte kunnat bestämma sig för vilken verksamhet
som ska flyttas ut till naturbruksskolan. Istället hyr man upp dyra kontorslokaler i centrum av Mariehamn. När man läser skrivningen i årets budget kan
man få uppfattningen att tanken att utlokalisera delar av förvaltningen inte är
så stor, men så länge som upphyrning av lokaler pågår, borde det vara aktuellt att placera någon av verksamheten i egna oanvända lokaler. Tanken
borde vara av stort intresse.
Det andra exemplet är det som en av våra motioner handlar om, utmanarrätter. Det står i landskapsregeringens program om ”möjligheten att införa
utmanarrätter prövas”. Min motion, vari jag också kommer att meddela en
ändring i allmänna skrivningarna enligt klämmen, går ut på att man ”för att
främja privatisering av offentlig verksamhet ska möjligheten att införa utmanarrätt prövas under året”. Jag går inte in i detalj på vad utmanarrätt betyder, men i korthet går det ut på att man kan utmana verksamheter som
landskapsregeringen bedriver i sin egen regi, dock inte sådana verksamheter
som kanske är lagstadgade och som är tvingande att ha ett ansvar av landskapsregeringen eller kommunerna. I korthet bygger det på det. Detta borde
vara en möjlighet att testa och se om man kan få ner kostnaderna i de verksamheter man har under landskapsregeringens regi.
Inget är skrivet i budgeten om ett nytt målprogram för det åländska skogsbruket. Det förra målprogrammet gällde 2002-2006 och man kan egentligen
inte använda det. Det åländska skogsbruket är en viktig tillgång. Vi har idag
två verksamma bolag som köper och förädlar den åländska skogen. Det borde
vara i landskapsregeringens intresse att ha ett målprogram som skulle vara
dagsfärskt och inte sex år gammalt. Det borde vara dags att presentera ett
nytt målprogram under denna mandatperiod. Det borde inte ta sex år att
skriva ett nytt. Fortfarande får man samtal från företagare som ansökt om
stöd eller bidrag till projekt, som man är beredd att satsa på, men de får inget
svar från landskapsregeringen. Svaret från landskapsregeringen dröjer, det
kan ta upp till 5-6 månader och jag har även företagare som har väntat åtta
månader på att få svar på om man är beviljad eller inte. Det är inte alldeles så
länge sedan som minister Karlström stod här och sade att det inte får ta
längre än tre månader förrän man ska få svar på en ansökan, men fortfarande
pågår den här processen att man inte kan ge svar i tid. Det betyder många
gånger att projekten kanske faller i glömska, man skjuter på framtiden eller i
annat fall så läggs projekten ner totalt. Tack fru talman!
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Inte är det värt att slösa tid på en som kommer med goda
idéer och konstatera att flera har dem i sina tankar. Vi bara reagerade i
regeringsblocket när vi för en tid sedan var på ett näringspolitiskt seminarium där näringsministern redogjorde för 1 000 bäddar-idéen och berättade hur arbetet hade startats upp. Det kan vara att hjulet uppfinns
på två håll och då är det bara att gratulera att vi har sådana goda förmågor på flera håll, både i opposition och regering. Låt oss tillsammans
verka för den här utvecklingen och få turistnäringen på banan igen tillsammans med branschen. Där har jag stor respekt för det kunnande och
den erfarenhet som ltl Eklund har, att Ålands framtid kan vara behjälpliga att få den näringen att ta ny fart.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag tror att vi båda kanske har samma tankar om hur viktigt
det är att få turismen och framför allt de anläggningar som bedriver turism i sådant skick att de är attraktiva. Det här med 1 000 bäddar, jag var
inte på det seminariet när näringsministern presenterade det och jag
hade inte sett det förut och jag tror inte att någon av oss hade sett det.
Om det nu föll så att vi har samma idéer så är det bra och då kan vi hoppas på ett snabbt förverkligande. Vi backar upp det. Tack, fru talman!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det är jättebra att näringsministern jobbar för flera
bäddar. Det är ingen nyhet, det här fanns också under min period som
näringsminister, alltså från branschen ett krav på att det behövs flera
kvalitetsbäddar för att vi ska kunna driva turismen bättre på Åland. Jag
tror att en som har myntat det här uttrycket är Mikael Kraft, Havsvidden, som vi alla säkert har hört och lyssnat på. Det är bra om Ålands
framtid har samma inställning som regeringen har i den här frågan. Det
här är någonting som vi verkligen behöver om vi ska gå vidare och utveckla turismen.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det är säkert samstämmighet i det här, så att turismen går
framåt. Man förvånar sig lite över att regeringen inte har bemödat sig
om att skriva någonting i röda boken om dessa 1 000 bäddar. 1 000 kor
står det väldigt mycket om och i omställningsbudgeten och i den här
budgeten, men 1 000 bäddar står det ingenting om. Sedan kommer jag
in med en enda motion som har ett ökat anslag. Den kommer jag att
presentera då, men där frågar man sig om man skulle höja anslagen om
man vill höja bäddantalet istället för att minska.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag kommer att återkomma i mitt huvudanförande i morgon om näringsavdelningen och mycket av det som ledamot Eklund tar
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upp. Kort vill jag säga att målprogrammet för skogen har högsta prioritet. År 2013 hoppas jag att det ska finnas klart och färdigt. Vi vet att det
är några år gammalt och det är inte acceptabelt.
Handläggningstiderna är någonting som jag under det senaste året
har påpekat ett antal hundra gånger, vi måste snabba upp handläggningstiderna. Det är någonting som jag personligen driver och jobbar
stenhårt för. Jag tycker att tre månader till och med är för länge. Det kan
få ta sex veckor innan man får ett svar. Det jobbar vi vidare på. Det finns
gamla strukturer och det finns en uppsjö av administrativa åtgärder som
behöver göras med tanke på laglighetskontrollen för Leader som tar
oerhört mycket resurser från näringsavdelningen fastän det inte tillför
så mycket tillväxt. Det här är saker som kommer att ändras, framför allt
2014 med det nya EU-programmet.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag förlitar mig på att minister Karlström är snabb i sina
handlingar och har många idéer och därför tror jag att jag får se ett målprogram för Ålands skogsbruk i slutet av 2013. Det är dags, det får inte
vara sådana glapp mellan målprogrammen för så pass viktig näring är
det. När det gäller handläggningstiden är det så att de delar som berör
näringsministern så är det ändå under hans ansvar att han ser till att
handläggningen levs upp till den tid som anses skäligt. Det är inte skäligt när en företagare ska vänta 5-8 månader på ett svar om man får ett
stöd eller inte. Jag hoppas att han sätter ner foten och en gång för alla
rättar till det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Inspirerad av kollegan Harry Jansson, som i en replik igår uttryckte sig ungefär som så att självstyrelseutvecklingen nu vilar i två Janssonkommittéer, ska jag anföra några budgetpolitiska synpunkter på förhållandet
mellan utvecklandet av självstyrelsen och det budgetarbete vi har här årligen.
Det första kan man konstatera att så är det, men det arbetet utförs helt och
hållet av lagtingsledamöter. De flesta här känner igen sig direkt på den verksamhet som utfördes i 2010 års kommitté och den som utförs nu, för återkopplingen till respektive grupp är säkert tryggad. Jag utgår från att den
parlamentariska verksamheten fungerar på det sättet. Före det hade både
lantrådet och finansministern presenterat budgeten och därvid antytt i och
för sig att vi lever i en reformernas tid. Då tänkte jag att det eventuellt skulle
komma från regeringens sida några synpunkter på också reformeringen av
självstyrelsesystemet, men det anstår av skäl, som jag förstår, till senare.
Ledamoten Harry Janssons konstaterande är riktigt att reformeringsverksamheten har sitt ursprung i den förra Jansson-kommittén och huvudsakligen nu drivs som stöd för regeringen av den kommitté som leds av vicetalmannen, som nu sitter talman.
Vad jag har ägnat mig åt tidigare och också nu när jag har lyssnat på de
presentationer och anföranden i den här debatten är att föreställa mig det här
budgetarbetet i det nya självstyrelsesystemet. Det är en liten tankeverksamhet som är rätt så inspirerande och kanske inte så svår sist och slutligen. För
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egen del har jag ganska lång erfarenhet av statlig budgetering, budgetering
med ansvar för såväl inkomster som utgifter, medan vi här i huvudsak sysslar
med utgiftsbudgetering. Det kan vara nyttigt att redan nu eller så småningom
vänja oss vid en regim där vi i budgetverksamheten först övar oss och därefter tillämpar ett nytt självstyrelsesystem. Där är reformer det helt avgörande
inslaget.
Det kräver alltså lite sådan verksamhet som vi har hos oss i liten skala, dvs.
ramar på våren, ramar för följande budgetår. En rambudget som nog bör utskottsbehandlas och som är ganska tydlig därför att ramar ska ju ange reformutrymmet, vilket reformutrymme har man. Då handlar det inte enbart om
att tänka på hur man samlar in inkomster, för inkomstinsamlandet begränsas
alltid och måste också alltid begränsas av en bibehållen konkurrenskraft.
Man kan alltså inte lösa problemen genom att säga att nu behöver vi
pengar, alltså höjer vi skatterna. Inget samhälle har råd med en sådan verksamhet. Konkurrenskraften och attraktiviteten i samhället måste alltid vägas
mot de inkomstsatsningar som man avser att göra.
Än viktigare är dock utgiftspolitiken för det är det som medborgarna förväntar sig i reformarbetet. Vilka satsningar finns det utrymme för att göra?
Det kanske verkar tjatigt, men här måste man alltid komma ihåg att de satsningarna alltid måste basera sig på lag och avtal. Det måste göra det, jag ska
inte tjata mer än att säga att den här budgetdebatten kommer inte att kunna
utföras förnuftigt innan vi får, finansministern, den lagstiftning som utlovades igår. Jag hoppas innerligt att den kommer innan den här debatten avslutas. Med lag och avtal som grund för budgeringsarbetet har vi också sagt att
budgetlagar, som vi numera tillämpar i lagtinget är enormt viktiga, men en
förutsättning för att kunna behandla dem är naturligtvis att vi får dem. Det
för att ge stabilitet och långsiktighet i reformarbetet.
Reformarbetet bör också vara planmässigt. Utmärkande för en förnuftig
både inkomst- och utgiftsbudgetering är planmässigheten i verksamheten.
Det går alltså inte att rycka upp och improvisera, om jag får uttrycka mig så,
utan det måste finnas en långsiktighet i verksamheten och det kallas planmässighet, för att se vilket budgetutrymme det finns för reformarbetet.
Det är här som min andra käpphäst kommer in i bilden och det gläder mig
därför mycket att vtm Roger Jansson igår på moderaternas vägnar sade att vi
inte ska ha ettåriga skattelagar. Det ska vi inte ha. Kan vi vara överens om det
går det lättare att diskutera reformeringen i fortsättningen också i ljuset av
budgetarbetet i ett nytt självstyrelsesystem.
Jag ber, herr talman, att få återkomma mera till de specifika utvecklingssträvandena och kanske närmast inom området samhällsservicereformarbetet, men det blir under landskapsregeringen och kansliavdelningen. Tack
herr talman!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är lätt att hålla med ltl Gunnar Jansson om att man
inte ska ha ettåriga skattelagar, men om man ser på parlamentet där ltl
Gunnar Jansson också har suttit, nämligen Finlands riksdag, kan man
också förvåna sig över den dynamiska lagstiftningen när det gäller skatter, där man t.ex. ändrar momsen mitt i året. Nog finns det dåliga förebilder nära oss när det gäller skattelagstiftning. Det viktiga är väl att
man använder skatteinstrumentet och då kan det hända att man får ta
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skattelagstiftningsändringar i flerstegsraketer. Det gör man också i Finlands riksdag, men man har höjt momsen i flera steg. Det är mot bakgrunden av en akut ekonomisk situation. Nog får man ändå ge betyget
godkänt också här och se fram emot steg 2 och 3 i raket och göra det så
bra som möjligt, varje steg för sig.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack herr talman! Jo, ledamoten Sundman, här är vi överens. Det förekommer undantag, men som huvudregel och princip och med tanke på
stabiliteten inte minst från näringslivet, så ska vi förfara på det sätt som
nämndes. Utmärkande för den där typen av åtgärder är att när de trots
allt införs så är det så vitt jag nu kommer ihåg nog oftare man går in för
skattesänkningar under budgetåret istället för skattehöjningar. Skattehöjningar sammanhänger så nära med själva årsbudgeten så jag kan
inte påminna mig, men här är jag inte säker, att det skulle ha förekommit skattehöjningar mitt i ett budgetår, men osvuret är bäst. Skattesänkningar vet jag att har förekommit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det var ett intressant anförande som ledamoten Gunnar
Jansson hade. När det gäller planering brukar man tala om strategisk,
taktisk och operativ nivå. Jag tycker att en av fördelarna med regeringens arbete är den omställningsbudget som vi har tagit. När det gäller
förverkligandet, ligger den strategiska nivån fast, vi har klara och tydliga
mål och också på den taktiska nivån är vi fortsättningsvis på rätt spår.
Sedan måste vi erkänna att vi inte till alla delar har hunnit med allting
på det operativa planet. Det har också blivit så att vi i vissa fall har varit
tvungna att ändra oss när vi har fått ny information. Det intelligenta
ledningssystemet brukar ta till sig ny information och sedan anpassar
man sig lite.
När man har en pågående process där ingenting förändras är det lätt
att vara långsiktig och ha den typen av verksamheten. När man är inne i
en förändringsprocess måste man också ha en viss dynamiskhet i processen. Det är precis där vi är nu. Jag håller med ledamot Jansson och
jag hoppas att det också finns respekt för att man måste kunna ha lite
kortare förslag ibland.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack herr talman! Naturligtvis är det som vicelantrådet säger. I regerandet ingår det inte bara rätt att fatta beslut utan också plikt att göra det.
Det är lätt att hålla med det resonemanget. Vad jag egentligen avsåg i
den här planmässigheten var att även om vi inte har ett nytt självstyrelsesystem så hindrar ingenting att vi även i planeringsverksamheten tänker hur vi gör om vi har det. Det är den typiska Immanuel Kant-teorin.
Tänk om!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom

Herr talman! Skärgården består av flera små samhällen och det lilla samhällets utmaningar är stora. Ändamålsenlig infrastruktur har för skärgården
den enskilt största betydelsen och där är trafiken viktig.
Landskapsregeringen noterar helt rätt att en positiv inflyttning under de
två senaste decennierna har motverkat minskningen av skärgårdens befolkning. För det skall vi tacka fiskindustrin. Jag vill dock varna för att det kan
ändra fort. Skärgården har ett ensidigt näringsliv, i synnerhet Brändö och
Föglö är helt beroende av fiskindustrin. Det är en näring som är sårbar om
transportförutsättningarna ändrar i negativ riktning och många som arbetar
inom den sektorn är inflyttade. För den som är inflyttad är det troligen lättare
att röra på sig om arbetsmarknaden sviktar.
Fiskindustrin är mycket beroende av en välfungerande trafik. Den ruljangs
som under hösten föregått turlistbesluten har varit bekymmersam för skärgårdskommunerna, då det kändes som att förutsättningarna för skärgårdens
skatteinkomster hotades. Fiskindustrin är en god skattebetalare, som har naturliga förutsättningar att verka i skärgården.
Fru talman! Med detta vill jag varna för att försämras förutsättningarna att
bedriv näringsverksamhet i skärgården, dras mattan undan också för skärgårdens möjligheter att bidra med skatteinkomster till samhället.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! I den här budgeten finns det skrivningar om stora och många
mindre reformer. En stor och övergripande reform är samhällsservicereformen. Den kommer att beröra oss alla på Åland och de som bor idag på Åland
kommer på något sätt att vara involverade i det arbetet. Det är ett reformarbete, som säkert har stor betydelse för både inflyttning och integration på
Åland. Det är ett framtidsarbete, mandatperiodens kanske största demokratiprojekt. Ja, jag tror att det även är det största demokratiprojektet som har
funnits på Åland.
Första dagarna i januari tillsatte jag en arbetsgrupp, som själv har kallat
sig för ASAM-gruppen. Deras slutarbete presenterades i maj. Det var fyra
olika modeller att gå framåt med en samordning av samhällsservicen. Det var
genom alternativen värd, region, samarbetskommun eller en kommun. Det
ligger som ett av underlagen till det fortsatta arbetet. Under den förra mandatperioden togs det också fram ett arbete som också ligger som underlag.
Under året har vi haft hittills två kommunträffar med samtliga kommuner
representerade på bägge möten. Det första var 1 mars och det andra var 31
augusti. Sedan har vi under året besökt samtliga kommuner, det kan jag säga
för den sista kommer vi att besöka på torsdag. Vi har sparat den största till
sist, vi besöker Mariehamn inkommande torsdag.
Vi har för det fjärde tillsatt en ledningsgrupp i september. Uppdraget för
den är att hålla i processen att tillsammans med alla aktörer som finns på
Åland verksamma idag, skapa en gemensam långsiktig målbild. Landskapsregeringen har tagit på sig ledarskapet och finansiering av den här processen.
Ledningsgruppen samordnar arbetet. Man håller kontakt med och involverar
kommuner och övriga och man skapar debattforum på nätet. Man kommer
att föreslå en framtida kommunstruktur. Det är den här ledningsgruppens
huvudsakliga uppgift.
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Jag fortsätter att berätta om vad vi har gjort under året. Vi har också tillsatt två arbetsgrupper, en för den sociala sektorn och en för den tekniska sektorn. Där finns en bra landning, som vi ser det, med representanter både från
kommuner, från olika delar av Åland, från landskapsregeringen och från Mariehamns stad, som är en viktig aktör i samordningsarbetet. De här sakkunniggrupperna ska tillsammans konkretisera det som vi gemensamt med
kommunerna har ringat in, områden som vi redan under nästa år ska samordna. Det gäller barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice. Det är ett konkret uppdrag och det är upp till gruppen med den politiska vägledningen de har fått i sitt arbete och som kommer att konkretiseras
med de politiska krafter som finns i de här grupperna. De har alltså ett tydligt
uppdrag, ett konkret uppdrag att verkställa.
Samma sak gäller för infrastruktur och teknik. Där har man också ett tydligt uppdrag från landskapsregeringen och från ledningsgruppens sida vad
det är man ska konkretisera och komma med förslag om hur man går vidare.
Man har inom den gruppen ytterligare fått en möjlighet att utöka mandatet
eftersom området är väldigt stort och brett, så det kan finnas även andra områden som man märker under resans gång att också är föremål för samordning. Den öppenheten har vi från ledningsgruppen och landskapsregeringens
sida givit den gruppen.
Till det här kommer det att tillsättas och tillställas lagberedningsresurser,
den saken har vi redan klarerat med lagberedningen. Man har också den möjligheten att kunna sätta resurser på lagberedningen, vilket vi utgår från att
man behöver för att kunna konkretisera det. Man måste hitta nya finansieringsmodeller mellan landskapsregeringen och kommunerna. Det här är allting som vi redan har konkretiserat och som vi vet att man kommer att vara
tvungen att vidta åtgärder på och den beredskapen finns.
Det finns ett arbete som vi håller på med, en hemsida, den kommer att lanseras på luciadagen den 13 december. Samma dag kommer vi också att ha ett
breddgruppsmöte som ledningsgruppen kommer att hålla i med lantrådet i
spetsen. Till det mötet är det ungefär hundra personer inbjudna i dagsläget.
Som jag sade så är det här ett stort demokratiarbete. Det är alltså ett arbete
som man redan i det här skedet har konkretiserat i två arbetsgrupper med
tydligt uppdrag på kort sikt att lösa de frågor som vi är överens om. Kommunerna har givit landskapsregeringen beställning att göra någonting åt detta,
vilket vi har tagit och verkställer.
Vi har för det andra ett långsiktigt arbete. Det är det långsiktiga arbetet att
skapa den gemensamma målbilden. Det hoppas jag att alla, även ni i lagtinget
har den beredskapen och det öppna sinnet att också kunna tänka sig, att inte
låsa fast er, klamra er fast vid gamla strukturer. Visar det sig att någonting är
bättre än det vi har idag så ska vi också kunna testa det nya.
Sedan har vi förstås också påbörjat skelettet, en struktur på garantilagen,
vilket vi också omnämner i vårt handlingsprogram, som är en garanti, som en
trygghet för att vi ska uppnå den likvärdiga servicen, som vi syftar till med
hela det här arbetet. Det här är det vi har gjort under året och det är väldigt
konkret, det är väldigt tydligt, det finns ett tydligt politiskt ledarskap i den
här frågan, numerären på antalet kommuner är inte en fråga på det här året.
Det kommer antagligen att formas under det stora arbetet som vi på lång sikt
ska göra tillsammans. Är det någon som har synpunkter på det arbetet ber jag
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att man presenterar dem redan i det här skedet vilken numerär vi ska ha, om
det är så att man redan i det här skedet har sett en framkomlig väg.
Jag tror inte att man uppifrån ska komma och säga hur någonting ska vara,
skicka ut det på remiss, få det tillbaka, skicka det på ny remiss och få det tillbaka. Det här är ett arbete som vi ska göra tillsammans, i sann demokratisk
anda. Jag förstår att det kan vara svårt för en del, att en process går till på det
här sättet, för det här är någonting helt nytt på Åland, vi har inte arbetat med
ett så här stort demokratiprojekt tidigare så jag förstår att det kan vara svårt
att hantera. Som vi från landskapsregeringens sida ser det är det här ett bra
sätt att gå fram, att involvera både näringsliv, tredje sektor, kommuner,
kommunförbund, högskolan, ungdomar, alla som vill vara med och det hoppas jag att lagtinget också vill.
Det har talats mycket om 1 000 kor och 1 000 nya bäddar. Om det är så att
någon vill ha morötter för att komma med så hoppas jag att vi kan odla 1 000,
åtminstone, morötter, ekologiska och hållbara så att vi får mycket näring och
mycket nytt tänk i det här arbetet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Vi fick en redogörelse över strukturerna, lådorna, vi fick
också veta att landskapsregeringen har givit väldigt tydliga instruktioner
till grupperna, men det vi inte riktigt fick besked om är vad de här tydliga instruktionerna egentligen består av. Var ser ministern att hela det
här projektet ska landa, var är visionen? Ska det bli serviceformer som
bedrivs på något sätt? Hur ska de styras och organiseras? Ministern
sade också att ledningsgruppen har ansvar för att ta fram framtida
kommunstruktur. Då undrar jag när man samtidigt pratar om att man
ska utgå från servicen, det är servicen som ska vara vägledande, varför
har man ändå det här ovanifrån perspektivet i beskrivningen från ministerns sida?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det finns ett protokoll som jag hänvisar till, eftersom tiden är
väldigt knapp, 7.11. Där framkommer allt med tydlighet, uppdraget som
arbetsgrupperna har fått. Där är ledorden samordning och likvärdig service. Hur det konkret ska samordnas, hur det ska struktureras kommer
den här gruppen att ta fram. Politiska vägledningen är helt klar, det ska
samordnas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Minister Lindholm beskrev vältaligt processen. I korthet
återges samma sak i budgetförslag där det framgår att landskapsregeringen påtagit sig, med kommunernas tillstånd tillåtelse och kanske begäran, uppdraget att driva processen vidare och stå för arbetets kostnader. När det är så är det ett lagtingsorgan som driver processen, dvs.
landskapsregeringen. Det kan därmed inte vara ett projekt enbart för
landskapsregeringen. Tack för inviten att komma med idéer, men vore
det inte nu läge att ta det parlamentariska steget fullt ut och också inför
lagtinget meddela om dessa planer, inte bara om processen utan också
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om vart det är på väg, så att vi får ha en bredare debatt här, om det är så
som ministern säger att vi står inför den största reformen någonsin. Inte
kan man väl driva en sådan förbi lagtinget som jag ser det.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ledamot Gunnar Jansson har varit med länge i politiken och
det skulle vara intressant att höra om han har varit med ett större demokratiprojekt än det här tidigare. Jag har inte hört talas om det åtminstone där samtliga har varit medverkande på Åland. Det är många i
den här salen som redan är involverade i det. Ltl Viveka Eriksson och
har också varit med på flera av mötena som vi har haft. Vi har också varit och besökt olika kommuner där vi har diskuterat det här. På samtliga
av de kommunala möten vi har haft har vi diskuterat det här. Vi ska
tänka på det, kanske det är ett bra tillfälle att också informera hela lagtinget, att ha en mera informell information och diskussion eller kanske
en egen agenda också under plenum. Vi får se vad lagtingsdirektören
kan ha för idéer om det, men vi är öppna för att informera mera om det
behövs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man kan säga att det landskapsregeringen har gjort i samhällsservicereformen är att man inte slår kommunerna i huvudet. Tvärt
om trycker man ut initiativet ut till kommunerna och det kan vara lite
ovant. Kommunerna är vana med att få det färdigt serverat, de smakar
på det och säger om de tycker om det eller inte. Nu måste de själva vara
kreativa och beslutsamma. Man listar ingredienserna, men kommunerna själva, kommunpolitikerna och ålänningarna i slutändan, måste
själva laga maten och komponera måltiden. Det här är ett mycket bättre
sätt att jobba än vad man t.ex. gör i Finland, där man sitter i slutna rum
och sedan slår man kommunerna i huvudet med lösningen. Det här är
ett naturligt sätt, men det kanske kan kännas obekvämt för vissa. Som
sagt kreativitet och beslutsamhet, det är inte alla som har det, men hoppas att de får det av den här processen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Jag vill tacka kansliministern för ett gott anförande och
kansliministerns öppna sinne i frågan. Kansliministerns ord för dessutom osökt min tanke till dagens lösen som kommer från första Korintierbrevet 10 74 ”Sökt inte ert eget bästa utan andras”. Arbetet fortsätter.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Jag ska presentera några av de budgetmotioner vi har lämnat
in. Den första var delvis uppe för diskussion här redan tidigare. Den gäller
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produktionsstöd för förnybara energikällor. Som vi läser landskapsregeringens förslag, eftersom det finns ett budgetmoment för det här ändamålet, avser man nu inte såsom siffrorna är lagda, att gå in för att finansiera den skattehöjning våra producenter av förnybar energi råkade ut för när Finlands regering ändrade accisbestämmelserna för något år sedan.
Då gick dåvarande regering in för att ge ett produktionsstöd som motsvarade skattelättnaden tidigare. Den lagen stadfästes så att stöd kunde ha getts
2011 och 2012. Av någon anledning som vi inte känner till så har landskapsregeringen inte satt denna lag i kraft. Det kan vara notifieringsbekymmer som
ligger bakom det. Jag skulle gärna vilja få information om det av lämpligen
finansministern eller möjligen sakministern Veronica Thörnroos. Det finns
anslag reserverat för 2011 500 000 och 2012 för just de åren, men som vi läser förslaget så finns det ingen finansiering för 2013.
I och för sig, lagen som togs skulle bara gälla två år. Det fanns förhoppningar då om att vi skulle kunna komma in i det finländska inmatningstariffsystemet som skulle kunna ersätta den här åtgärden framöver. Nu vet vi hur
osäkert det är med det.
Motionens syfte är att få klarhet i landskapsregeringens ståndpunkt i den
här frågan. Osäkerheten med inmatningstariffsystemet finns, men har landskapsregeringen för avsikt att fortsätta med produktionsstödet ifall vi inte
kommer med i det finländska inmatningstariffsystemet? Har man den avsikten varför har man då inte finansierat en fortsättning, en lagstiftning som
skulle fortsätta även för 2013 och 2014 och framåt?
Vi hörde förut av de obundna, via ledamoten Sundman, att frågan är intressant för deras del i alla fall. Är den intressant så måste man också ha
finansieringen klar. Jag hoppas att det i replikväxlingar kan komma svar på
den punkten.
Den andra motionen som jag avser att presentera är avdrag för studielån i
kommunalbeskattningen. Det finns redan ett avdrag för de amorteringar våra
tidigare studerande gör på sina studielån. Det finns ett som säger att man kan
göra ett avdrag om 500 euro i fem års tid om man har amorterat på studielånet. Det är väl bra också, men vi tycker att det här instrumentet kunde utökas
och då som förslaget ligger att det skulle gälla för personer som flyttar in efter
att ha slutfört sina studier utanför Åland.
Under förra perioden samlades de avdrag i kommunalbeskattningen som
gäller också på Åland, i en egen åländsk lagstiftning med avsikt att vi skulle
bli bättre på att utnyttja skattelagstiftningen som helhet i de behörigheter vi
redan har. Nu har vi alla sett att riktningen har varit den motsatta under den
här perioden. Det åländska säravdrag som vi har föreslås i många fall att ska
slopas. Vi likriktar oss skattepolitiskt än mer med rikets skattepolitik. Här är
avsikten att man med de här motionerna skulle kunna dra av en mycket
större andel av det studielån man har i kommunalbeskattningen.
Nu vet vi att utbildningsminister Johan Ehn har gått ut med en tanke om
att man kunde premiera inflyttade, tidigare studenter med ett bidrag, blir det
väl frågan om, med någon sorts premie om man flyttar in till Åland och bosätter sig här. Det förslaget är sympatiskt anser vi, men det kräver också att
man inför ett eget kontrollsystem. Vi kan inte ha det på det sättet att vi ger en
premie, ett bidrag, till någon för att täcka deras studielån och sedan kanske
personen ifråga flyttar härifrån igen. Ett system utan kontroller kan medföra
att man utnyttjar det tillfälligt, får pengar och flyttar härifrån.
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Att göra samma sak i kommunalskattelagstiftningen, just som vi föreslår
kopplat till att man ska ha ett förvärvsarbete för att kunna göra avdrag, så
medför att kontrollen finns av sig själv. Man får dra av studielånet i kommunalbeskattningen ifall man de facto förvärvsarbetar på Åland i någon kommun. Kontrollmekanismen kommer att finnas i skattesystemet i sig.
Skattepolitik är komplicerat, vi har inte alla frågor i den här frågan och vi
har inte alla svar heller utan vi vill ödmjukt tillsammans med alla intresserade fundera vidare på hur man kan komma till ett system där vi skulle locka
åländska studerande som har studerat utanför Åland att flytta tillbaka, blivit
bofasta här, föra sitt liv här och bli skattebetalare i någon åländsk kommun.
Den här frågan vill vi ödmjukt och tillsammans med så många som möjligt
diskutera vidare.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Tack ledamot Perämaa för ett engagerat anförande. Jag
förstår från vår gemensamma tid i den förra landskapsregeringen att det
här är en fråga som verkligen har väckt både ert och mitt intresse. Vi har
problem med notifieringen. Vi har problem med notifieringen 2011 och
jag vet att EU-enheten både här och vår specialmedarbetare i Bryssel
har försökt trycka på att få notifieringen klargjord. Det oaktat så rör den
sig inte en tum framåt.
Med beaktande av det att vi nu talar 2011 och 2012 så diskuterar vi i
landskapsregeringen som så att när notifieringsprocessen är klar för
2011 och 2012 vet vi ungefär var vi står och då anser vi också att vi borde
ha kommit till ett avslut huruvida vi kan ingå i inmatningstariffsystemet
eller inte.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag kunde anta att det var i notifieringen som man stött på
problem. När lagstiftningen diskuterades i lagtinget under förra mandatperioden torde det ha funnits en ganska stor enighet om att man
skulle gå in för kompensationsstödet för att våra producenter inte skulle
bli i en sådan här situation. Alla vill att det ska utvecklas, men de råkar
ut för skattehöjning. Det som infrastrukturministern inte gav svar på var
huruvida landskapsregeringen har för avsikt att fortsätta med detta stöd
även 2013 och framåt ifall vi inte kommer in i inmatningstariffsystemet.
Har man den avsikten är det de facto ofinansierat i det förslag som ligger. Jag hoppas att den saken klarnar senast i finans- och näringsutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Roligt att höra att tankegångarna kring att hitta system för
att locka hem dem som har studerat utomlands också vinner gehör hos
liberalerna. Jag har lyft fram i ett anförande för en tid sedan om att jag
ville hitta ett sätt att premiera just ungdomar som kommer hem. Det här
kan vara ett mycket bra alternativ till hur man kan göra. Det jag sade då
också var att jag inte egentligen hade lösningen klar. Det jag har sett är
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hur Grönland funderar på att göra. Där handlar det om att avskriva lån
egentligen. Det kan vara ett sätt att göra det.
Det är ett sympatiskt sätt att också hitta system som är enkelt att kontrollera, det finns mycket som ser bra ut här. Det är också viktigt att vi
får den totala översynen, det är dels det här problemet som vi bör titta
på, men vi har också problemet med vuxenstudiestödsystemet, som jag
nämnde tidigare.
Vi har också en del att fundera kring hur vi kan motivera studerande
att bli lite snabbare i sin studietakt. I en totalöversyn ska vi ta med också
det här och när det gäller återflytten är det här ett alternativ bland
många som vi absolut måste titta vidare på. Det är ett bra förslag att
jobba utgående från.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack herr talman! Jag hade på känn att utbildningsministern skulle se
positivt på en vidare diskussion och utvecklandet av de instrumenten.
Det är bra. Som jag sade så har vi inte heller svaren på alla frågor. Vi är
ganska nya i frågan om skattepolitik och vi behöver skapa oss kompetenser. Från liberalernas del tycker vi att det är uppfriskande och befriande att vi börjar komma till den diskussionen där vi verkligen diskuterar skattepolitik. Det finns fördelar och nackdelar med olika varianter.
Vi ska komma ihåg det som diskuterades på rikshåll. Det går mest ut på
att försnabba examenprocessen medan vi har ett annat huvudproblem,
vi vill att ungdomarna ska flytta tillbaka till Åland. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att hålla mig till två saker, först
samhällsservicereformen och sedan ekonomisk tillväxt. Angående samhällsserviceservicereformen bör vi organisera den offentliga förvaltningen på
Åland så att den blir anpassad till våra behov och våra förutsättningar. I detta
arbete får vi inte glömma bort demokratiperspektivet och se till att allt inte
ska styras från någon centralort. De perifera områdena styrs i allmänhet bäst
av dem som bor där. Närdemokratin behöver säkras, medborgarna måste
känna delaktighet med sin kommun.
Herr talman! Samtidigt är det bra om vissa frågor kan skötas av en värdkommun, dels av kompetensskäl och dels av ekonomiska skäl. Värdkommuner fungerar redan idag i större och mindre sammanhang. Som exempel är
Jomala värd för räddningsväsendet på landsbygden, Vårdö köper löneräkning från Sund mm. Det finns ca 35 olika samverkansområden kommunerna
emellan. Balansen mellan dessa olika faktorer bör bli så bra som möjligt. Den
nu tillsatta arbetsgruppen kommer att se närmare på hur man kan utveckla
både den sociala och tekniska sektorn.
Herr talman! När arbetsgrupperna är klara med sina uppdrag ser jag fram
emot regeringens överlämnande av slutsatserna i form av ett meddelande till
lagtinget.
Sedan angående ekonomisk tillväxt. Regeringens näringspolitik ska enligt
budgetförslaget riktas till att stimulera tilläggsbranscher på Åland. Övergripande insatser ska förbättra företagsklimatet. Åtgärder som främjar inflytt277

ning, minskar byråkrati, utbildning och framför allt ett gott företagsklimat är
åtgärder som bidrar till en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt. Ett stort
problem är vårt ekonomiska system, som inte gynnar Åland fast befolkningen
ökar eftersom klumpsumman som vi får från Finland inte beaktar befolkningsökningen.
Herr talman! På samma sätt är det med skattegottgörelsen som endast beaktar direkta skatter till staten. Skattegottgörelsen borde även beakta indirekta skatter som moms och acciser mm., till den delen indirekta skatter från
Åland överstiger 0,5 procent av rikets indirekta skatter.
Talman! Vi bör därför snarast se över vårt ekonomiska system tills vi får en
ny självstyrelselag, som kommer att dröja ganska länge har vi förstått. Frågan
kunde man börja jobba med tidigare. Vi vill ha ett ekonomiskt system som
beaktar befolkningsökningar och indirekta skatter.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag uppskattar att kollegan Roger Slotte, om jag förstod
det rätt, har samma uppfattning som jag i den här processen om en
samhällsservicestrukturreform som landskapsregeringen ställer sig i
spetsen för och lagtinget ska involveras i. Ett meddelande ser jag som
naturligt och också egentligen parlamentariskt nödvändigt. Tack för det.
I övrigt är kollegan Slotte en ledande kommunalpolitiker i Jomala, jag
vill bara påminna om att Mariehamn och Jomala har haft ett mycket
gott samarbete på många områden. Det samarbetet fortsätter. Oberoende av de här aktiviteterna så ser åtminstone jag ett betydande utrymme för spontan växelverkan mellan t.ex. Mariehamn – Jomala –
Lemland etc. och att den processen fortsätter oberoende av de byråkratiska turer som nu sker i arbetsgrupper.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack herr talman! Jo, det är så att samarbetet egentligen fungerar
ganska bra mellan alla kommuner, annars skulle vi inte ha så många
olika, som jag sade 35 olika samarbetsformer kommunerna emellan. Sådant samarbete som är till nytta för båda parterna är sådant som man
ska satsa på, annars är det kompetensen. Har man inte tillräckligt med
kompetens måste man satsa till den delen. Jag tänkte i första fall på
ekonomisk nytta och i andra fall på kompetensnyttan. Jag ser fram emot
att vi kan fortsätta med värdkommunsmodellen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Jag tackar ledamoten Slotte för ett intressant anförande.
Vi är helt ense om vikten av att medborgarna kan känna delaktighet i en
framtida kommunstruktur. Värdkommuner eller inte, som jag ser det är
det en tänkbar modell bland andra. Jag vill inte utesluta eller peka ut
någon modell i det här skedet. Utifrån perspektivet så är vi 28 000
människor. Hur vi än vänder och vrider på det så är vi ålänningar väldigt nära våra makthavare, men jag instämmer till den delen att särskilt
skärgårdskommunerna behöver ha särskilda lösningar för att säkra att
befolkningen känner sig delaktiga i beslutsfattandet.
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Ltl Roger Slotte, replik

Tack herr talman! Jo, det är så att delaktighet är den första förutsättningen för att man ska lyckas bra. Om man inte känner sig delaktighet
kommer man inte att engagera sig och strunta i kommunala beslut. Vi
har redan idag en fungerande värdkommun eftersom vi har så många
olika samarbeten. Det är egentligen värdkommunsmodellen fastän vi
hittills har kallat det huvudmannaskap. Det är bara att utveckla det. Sedan vet vi inte hur det går i framtiden. Värdkommuner kanske kan bli
större, det kan bli en annan organisation, men de små stegens utveckling i den här frågan är nog den bästa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är väldigt roligt och oerhört värdefullt att lagtinget engagerar sig i den för Åland så viktiga frågan om samhällsservicen. Jag tar den
här passningen som flera av ledamöterna har uttryckt, en särskild vilja
att ha ett särskilt ärende i frågan i form av ett meddelande eller lantrådets upplysning eller vad det kan heta och så återkommer vi till den frågan vid en passlig tidpunkt för lagtinget.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Herr talman! Jag tänkte också säga några ord om samhällsservicereformen,
men kanske från en annan synpunkt än vad som hittills har diskuterats. Jag
tänker säga det lite från näringslivets synpunkt och näringslivets betydelse.
Den redovisning som minister Gun-Mari Lindholm gav oss över hur arbetet
framskrider är bra. Det kanske sades igår att det går långsamt, men min åsikt
är att det är under god ledning och på ett strukturellt väldigt bra sätt. Det ska
bli intressant att se vad som kommer ut ur alla olika arbetsgrupper. Sist och
slutligen måste vi basera detta på fakta och sedan måste vi fatta beslut hur.
Det går inte att göra det här på känslor, fakta behövs och det kommer nu att
tas fram och det är bra.
Varför vill jag prata om näringslivet? Jo, för att landsbygdsregionerna och
för att skärgården ska kunna överleva behövs det jobb. Det behövs jobb, det
behövs skatteintäkter och det såg vi också under vårt arbete i skärgårdsnämnden. Där gjorde vi också speciella utredningar på just den här biten. Vi
kartlade hur arbetsplatserna är fördelade och tittade på möjligheterna att
skapa nya och att skapa skattekraft. Det är ju så att det här är väldigt nära
kopplat till samhällsservicereformen, för att näringsliv ska hållas kvar så
fordras det att det finns service av alla de slag. Det är en förutsättning. Då är
det också skönt att veta att under våren när de här olika arbetsgrupperna går
vidare kommer man att bjuda in, jag förhörde mig just med ministern, näringslivet, de kommer att vara med på ett hörn och det är bra.
Om jag får ta ett exempel så vill jag säga några ord om turismens betydelse.
Turismen är en naturlig födkrok ute i regionerna, ute i skärgården och ute på
landsbygden också. Då är det fint att veta att turismen utvecklas enormt
mycket globalt, det är den som växer mest. Att vinna, det kan man säga att är
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tre stycken, storstäderna vinner, det vet vi, de tar mer och mer turister, fjällen
är vinnare och skärgården är vinnare. De här tre är kraftiga magneter när det
gäller att ta till sig turismen. Åland har alla möjligheter, vi har kanske den
bästa av skärgårdar.
Åland har det som väldigt många turister söker, men varför har det då gått
back de senaste 10-15 åren. Varför får vi färre och färre turister? Jo, det har vi
också varit inne på här, det beror på att vi har för dåligt med bäddplatser, för
låg kvalitet. Det är det som behövs. Sedan behövs det inte så väldigt mycket
mer, det behövs lite aktiviteter, men många, många turister kommer hit till
Åland bara för att få lugn och ro, bara för att få koppla av och titta på en solnedgång eller ro med ekan. Det har jag sagt här tidigare och det är också roligt att veta att regeringen jobbar vidare på det. Det är ett arbete som inte är
så lätt, men målsättningen är flera bäddplatser med kvalitet. Branschen har
visat på behovet och som jag nämnde i en replik har Mikael Kraft ute på
Havsvidden sagt det här länge.
Vi har också ett annat gott exempel, det är Silverskär. Man har byggt upp
en fantastisk anläggning ute i Saltviks skärgård och man riktar sig till en målgrupp som är beredd att betala, bara man får komma ut och njuta och ta det
lugnt. Det finns enligt Mikael Kraft också rum för 6-7 sådana här anläggningar till på Åland så han vill gärna ha konkurrens, hur lustigt det än kan låta.
Det är så att när man bygger ett köpcentrum så ju fler det finns ju mer kvalitet och större utbud desto fler intresserade.
Jag kommer inte att kunna delta i morgon, herr talman, så jag tillåter mig
att dra över några minuter. Ett område som är som gjort för det här och som
vi måste se till att utvecklas är Kastelholms-området. Där har vi nu Smakbyn
med Micke Björklund som ett lysande exempel. Där behövs det bäddplatser,
hotell, gästhem. Där finns redan aktiviteter som kan byggas ut och där kan
man få lugn och ro.
Min slutsats, herr talman, är att det är viktigt när vi arbetar vidare med
samhällsservicereformen att vi tar hänsyn också till näringslivet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det var en intressant åsnebrygga på slutet, att få in samhällsreformen i turistnäringen. Det är den biten jag vill ta fasta på. Jag
tror att ledamoten Eliasson och jag är rätt överens, men på en punkt reagerade jag och därför vill jag fråga upp om det eventuellt var ett missförstånd. Ledamot Eliasson sade att det som behövs är detta, vi behöver
inte så mycket mera. Den uppfattningen delar jag inte helt och hållet. Vi
har ganska mycket, vi har ett otroligt stort utbud kulturellt, Smakbyn
som nämndes är ett mycket gott exempel. Där gäller det också för regeringen att man hjälper till och inte håller på och krånglar med ett par
markkilar, om jag nu tar ett exempel, utan att man faktiskt försöker
skapa förutsättningar.
Vi behöver bäddplatser ja, och vi behöver bättre flygkommunikationer, ja. Det är de som är de stora sakerna som jag ser det, men det är inte
samhällets roll att bygga utan att skapa förutsättningar. Jag hoppas att
man börjar arbeta med det på allvar, det går inte av sig självt.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jo, jo, det var en bra åsnebrygga. Den fungerade, jag kom
över. Det viktiga nu är att vi får kvalitet på boende och utökar antalet
bäddplatser. Det har högsta prioritet, men självklart ska vi också bygga
ut aktiviteterna. Självklart ska vi göra det, men prio ett nu är att vi kan
härbärgera folk på ett bra sätt.
Flyget är också viktigt, det glömde jag att nämna, kommunikationerna överhuvudtaget. Flyg och att vi kan bibehålla och om möjligt utveckla, naturligtvis, färjetransporterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Turismen och hur viktig den är har diskuterats
många gånger och den kan väl aldrig överskattas nog, hur viktig den är
för Åland. Ledamot Eliasson nämnde speciellt skärgården och hur man
ska komma åt att utveckla turismen. Jag har alltid varit förvånad över
att skärgårdsborna inte utnyttjar den möjligheten mera. Att visa upp
skärgården och ta betalt. Det är för landskapsregeringen att visa via anslag i investeringsbudgeten att de tror på det. I det här fallet har landskapsregeringen dragit ner anslaget när det gäller att förbättra bäddplatser och höja standarden med 200 000 euro. Då motsäger det i princip det som ledamot Eliasson säger.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Ledamot Eliasson säger vad han tycker och tror. Jag
håller med om mycket av det ledamot Brage Eklund sade. Visst, skärgården är en naturlig plats för att utveckla turismen, speciellt är det den
lite lugnare sidan som kommer att frågas efter mer och mer. Ju längre
fram i tiden man kommer, ju mer man klumpar ihop människor i storstäder där det är stress, kriminalitet osv. desto större blir efterfrågan på
det lugna, nära, fina boendet under semestern i Ålands skärgård. Vi
måste göra allt för att utveckla turismen där. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat
Ltl Petri Carlsson

Herr talman! Jag tänkte beröra frågeställningen som ltl Gunnar Jansson lyfte
upp, nämligen frågan om vi övriga i moderaterna stöder tanken att vi inte ska
ha ettåriga skattelagar. Principiellt är mitt svar ja, ettåriga skattelagar ska användas undantagsvis, men att förbjuda dem helt och hållet tror jag inte på.
Jag ska beröra ett par exempel för att man inte ska tro att det här är något
helt unikt. I Sverige gick man in för att införa ett- eller tvåårigt skattestopp i
början av nittiotalet, under kristiden. Det skattestoppet gällde församlingar
och kommuner, man fick alltså inte höja skatten under en kort tid. Det här
gjordes med avsikt att utreda och förverkliga förbättringar och komma till
rätta med strukturella problem och då särskilt ekonomin i kommunerna. Det
här är förstås inget som har diskuterats här och det är inte heller aktuellt,
men möjligheten bör finnas som ett av många alternativ om vi hamnar i en
mycket djup krissituation i hela samhället.
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Ett annat exempel är när Finlands riksdag strax före millennieskiftet gick
in för ettåriga arrangemang i både lagen om skatteredovisning och i inkomstskattelagen då man ändrade fördelningen av samfundsskatterna. Det här
upprepas nu när man avser att förlänga tiden och ändra fördelningen något i
liggande förslag i riket. Nu har vi också infört det hos oss. Sedan har vi skattelagarna gällande beskattningen av aktier, som är ettåriga i landet. Utöver det
så har andra kortare arrangemang gällande momsen och annat gjorts genom
åren som också ltl Sundman var inne på.
Att få ut bilden att det här skulle vara något helt unikt är inte rätt. Principiellt håller jag med ltl Gunnar Jansson att vi endast bör använda oss av ettåriga skattelagar undantagsvis. Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Kollegan Carlsson har gjort ett bra jobb. Det här är lagtingsmannaskap när det är som bäst. Vad jag sade ursprungsvis var att
Finland gick ifrån det systemet redan 1987 genom en ändring av grundlagen. Det var för att komma från ett oskick som fram till dess hade rått,
nämligen om någon ogillade en skattelagstiftning kunde en tredjedel av
riksdagen rösta att det bara skulle vara ettårig. Det här gav ett ryck och
en knyck i den ekonomiska politiken som var skadlig för alla. Det var utifrån den erfarenheten som man så småningom sedan i den miljö där jag
verkade, som grundregel hade att undvika ettåriga skattelagar särskilt
när det gällde fysiska personer och företag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack talman! Det är väldigt viktiga aspekter som ltl Gunnar Jansson lyfter fram. Jag tycker också, precis som ltl Gunnar Jansson, att vi inte ska
ha ettåriga skattelagar mer än undantagsvis.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! För att det sker på vissa håll så motiverar det inte att vi också
gör det om vi anser att det inte är lämpligt att göra så här. Från liberalernas sida tycker vi inte att det är lämpligt att gå in i sjukdomskostnadsavdraget, förändra för ett års tid, påverka människors plånbok för
ett år, medan man samtidigt varslar om att man tänker göra ingående
förändringar av lagen. Det är verkligen en ryckig och knyckig skattepolitik. Till det kommer också att gör man en förändring nu betyder det antagligen förändrade administrativa kostnader för skattebyrån. Nog är
det lite ryckig politik, ingen långsiktig politik, påverka människor, förhöjda administrativa kostnader, högst antagligen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Det är så att det här förslaget i förhållande till första förslaget
är ju lindrigare för medborgaren. Det är sanningen. På det sättet är det
en förbättring i förhållande till det som var det första, dvs. slopa sjukdomskostnadsavdraget helt och hållet. På den punkten är det en lindrigare variant som kommer nu och då gör det att det borde vara mer motiverat också när man förändrar det på det här sättet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Jag tänkte att jag inte kan lämna den allmänna motiveringen i
Ålands budget 2013 utan att med några ord beröra den mest spännande delen, en del som innehåller både jätteutmaning och jättemöjlighet, det är förstås landskapsregeringens satsning på en digital agenda för vårt ö-rike. Det är
som jag ser det, efter att ha jobbat i offentlig förvaltning och sedan pendlade
jag över till privat sektor, det här är faktiskt grundförutsättningen för den s.k.
samhällsservicestrukturreformen oavsett var det framtida Åland ska bygga
sin offentliga sektor i framtiden. Det är livsnerven som hela vårt samhälle ska
vila på, dvs. att vi har en digital struktur som fungerar.
Varför det är en jätteutmaning är att det är här vi hittar de största fiaskon,
som har gjorts också inom offentlig sektor i världen. På senare tid kan vi notera det brittiska nationella sjukvårdssystemet, en miljardsatsning, fiasko, är
bara att avsluta. Svenska militären råkade ut för ett system som de var
tvungna att äska om nya miljoner för att överhuvudtaget kunna få reservdelar
till sina fordon. Den finska offentliga sektorns satsning på arkivrutiner och
strukturer för att hantera den nya tillvaron med e-post bl.a., fiasko!
Vi vet ju själva hur svårt vi har haft här på Åland att åstadkomma någonting inom den här sektorn. Bokningssystemet för skärgårdstrafiken är ett bra
exempel. Vi har misslyckats att under alla år åstadkomma ett centralt bokningssystem för den åländska besöksnäringen. Det har funnits många exempel på försök att åstadkomma någonting, men sedan inte kommit till mål.
Den största bristen är som sagt var, kostnaderna. När det gäller kostnaderna är det redan idag en sektor där pengarna rinner iväg. När det gäller ITfrågor så kan vi i sanning tala om de dolda kostnadernas struktur. Det är här
det rinner iväg via telefon när man ringer support utanför Åland och det tickar på väldigt mycket i andra ändan av luren.
Här är det nödvändigt med tanke på den splittrade struktur vi har, att
landskapsregeringen tar ett fast grepp om den åländska IT-sektorn. Det man
skriver i budgeten om att försöka få kommunerna med och anskaffa ett gemensamt IT-system är oerhört avgörande, oavsett hur offentliga sektorn
kommer att se ut i framtiden. Samtidigt ökar vi sårbarheten naturligtvis. Blir
det cyberattacker inom IT-området i framtiden och vi har några få IT-system
sammankopplade är sårbarheten desto högre.
Vad som lite kan oroa mig och vicelantrådet får väl replikera, är när man
tittar på ledningsgruppen som ska hålla i den digitala agendan. Det fanns inte
så många IT-kunniga i ledningsorganet. Där utgår jag från att man kommer
att koppla in konsulter som kan vara vägledande och styrande under arbetets
gång. Som sagt var, det här blir en resa som är spännande, men innehåller
oerhört många fallgropar. Det är bara att önska er lycka till!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Eftersom ledamot Jansson nästan bad om en replik så ska
jag svara. Det är alldeles riktigt att det säkert hade kunnat vara flera ITkunniga. Några fanns det där och det kommer under arbetets gång att
förstärkas. Därför har vi pengar upptaget i budgeten för att kunna anskaffa den experthjälp som behövs för att komma vidare med det här
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projektet. Om vi ska komma upp och vara med på vågens framkant
måste vi också titta oss omkring. Det kommer att göras upphandlingar
som kommer att innehålla både extern upphandling utifrån Åland, men
vi hoppas att det också inom Åland finns sådan kunskap som kan vara
med och hjälpa oss i den här utvecklingen. Det är också ett sätt att utveckla vårt eget samhälle och vår egen näringslivskompetens. I förlängningen är det en digital agenda för hela Åland som vi de facto talar om.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jo, jag är övertygad om att ansvaret för projektet vilar i
trygga händer, men där valet av konsulter och experter blir helt avgörande om det blir en framgång eller en mindre framgång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Herr talman! Ledamot Jansson nämner att regeringen bör ta ett fast
grepp om hela Ålands IT-utveckling och nämner att supportkostnaderna
kostar pengar. Vi vet att landskapsregeringen borde ha tagit ett fast
grepp om sin egen IT-utveckling, de har sex serverplattformar och en
person med kompetens för en av plattformarna. Så var tickar det kostnader, är det i det här huset eller i det andra huset? Kanske man borde
se över sitt eget hus förrän man börjar ta grepp om kommunerna, där
man ändå är ganska långt på väg om man jämför med den platta byggnaden här till vänster.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Ledamot Asumaa har förstås rätt i att landskapet har brister i sin egen interna IT-struktur. Det är helt klart. Det är säkert fler av
er som är bekanta med ÅHS’ datasystem som inte håller måttet i dagens
värld och kanske är direkt farlig med tanke på att man hanterar patienter etc. Det finns massor att göra inom landskapsförvaltningen. För den
skull måste man ändå välkomna att man försöker få kommunerna med
på den här resan. Där finns också många dolda kostnader att hämta tillbaka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Kollegan Harry Jansson, som nu lämnar talarstolen, inspirerar
ofta till debatt. Denna gång har han inspirerat mig på två punkter, som jag
vill ta i ett anförande istället för i en replik eftersom jag till största delen har
samma åsikter som ltl Harry Jansson. Det ena gäller jordförvärvslagstiftningen. Jag är i likhet med kollegan Harry Jansson besjälad av att jordförvärvsregelverket vi har fungerar och utvecklas och att det finns en balans i utvecklingen. Jag satt också med i den s.k. Gun Carlson-kommittén. Till den delen är
vi helt på samma våglängd.
Däremot är jag inte av den åsikten att vi behöver någon ny parlamentarisk
kommitté. I kommitténs betänkande, där alla partier var med, så finns det
färdigt tänkta tankar. Särskilt när det gäller jordförvärvslagstiftningen, hur
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man ska reformera den för att den ska vara den balanserande faktorn för utvecklingen och utgöra det skydd som den var tänkt att göra för det svenska
språket på Åland och indirekt också skydd för språket, genom att se till att
produktionsmedlen är i åländska händer.
När det gäller det som ltl Harry Jansson bekymrade sig om, den kreativitet
som finns på fältet, så delar jag också den farhågan. Det är alltid svårt att
hänga med från myndighetens sida. Den som vill kringgå lagstiftningen är
väldigt kreativa. Det finns de fall där det är fel det som görs och de tankar
som förs hos dem som söker, men det är också många fall där man kanske
ska låta en utveckling ske. Där tänker jag främst på en extern kapitalisering
av turistanläggningar, typ Havsvidden.
Den utvecklingen måste vi låta ske och det har man beaktat i kommitténs
betänkande, där man för ett resonemang kring hur man med en kombination
av byggnadslagens 11 §, som nämndes i lantrådets anförande och jordförvärvslagens möjligheter att ställa villkor, kan tillåta sådana saker, men ställa sådana villkor att effekterna av satsningen blir samma som produktionsmedlen,
alltså marken skulle vara kvar i åländsk ägo. Det är det som är hemligheten,
det är nyckeln till att kunna göra ändringen och ändå inte skada de syften
som jordförvärvslagen hade.
Ingen parlamentarisk kommitté behövs, det är redan färdigt tänkt. Jag vet
hur vi i självstyrelsepolitiska nämnden också har fått redogörelse för att det
här nu är något som man allokerar resurser till inom förvaltningen och
kansliminstern har redogjort för hur tankarna går.
Jag vill säga att om man känner från regeringens sida eller från lagtingsgruppernas sida, det här gäller alla lagtingsgrupper, ett behov av att föra dialog om det här kan de göra det i självstyrelsepolitiska nämnden, som är en
arena för just sådana här diskussioner. Jag vill också säga till regeringen att
man är välkommen dit om man behöver inhämta politisk vägkost. Då kan
man diskutera med alla partier. Det är som en stående parlamentarisk kommitté kan man säga.
Jag är för min del till freds med hur man jobbar vidare med det här. Jag är
inte till freds med historien, att man lämnade det då när det var färskt. Det
var tråkigt, men det ska vi inte älta mera, den degen har stelnat för mig.
Den andra saken jag ville nämna och det ltl Harry Jansson också var inne
på, är den digitala agendan. Där kan man också ha många farhågor om utvecklingen. Ni vet att jag har varit en av de stora förespråkarna för att man
skulle ta stora steg och vara tidigt ute och kanske t.o.m. leda utvecklingen på
det här området. Nu har det gått 12 år och vi står i princip kvar där vi var då,
om man uttrycker sig lite krasst. Det betyder att man då inte var så mycket efter, men nu är vi ganska långt efter utvecklingen. Nu har den tagit fart på
många håll.
Det har den stora fördelen, om man vill se det så, att vi inte har gjort en
massa misstag som de andra har gjort, de som vill hänga med i utvecklingen.
Det är alltid fördelen om man är lite sent ute. Gustaf Eriksson visste också
vad segelsjöfart var och man visste hur segelsjöfarten fungerade, därför var
det framgångsrikt. Det är lite åländskt över det här, att vara lite efter och
kanske nu ta steget när man kan överblicka, när tekniken har landat och
hamnat på plats.
Jag vill bara säga en sak om det och det är att det viktiga är att inse att vi
har ett enormt kunnande på Åland, om det sedan är utspritt på många få per285

soner och delar av företag, men vi borde ta tillvara det i första hand istället
för att förlita oss på krafter utifrån. Vi har ett enormt kunnande på Åland,
särskilt per capita. Lyssna på de åländska aktörerna, det är mitt råd.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag brukar ta kollegan Danne Sundman på allvar och jag
gör det nu också. Därför har jag svårt att förstå hans argument att vi nu
har tänkt färdigt, det behövs ingen kommitté. Min erfarenhet är den
omvända, i politiken har man aldrig tänkt färdigt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Nej, tänkt färdigt sade jag inte, men tänkt tillräckligt på
den nivån. När det gäller partierna emellan så har man tänkt tillräckligt
i det här betänkandet om jordförvärvslagstiftningen och visar på de lösningar, som man sedan givetvis måste smida vidare på. Det är grovt tillyxat. Den här kombinationen av verktyg ska ni använda och sedan gäller det förstås att implementera det i lagstiftning och principer och regelverk, men till den delen är jag överens med kollegan Jansson att det
inte har tänkts färdigt. Det är så när det här är på plats måste man fortsätta att tänka för nästa utvecklingsfas. Det är ett ständigt tänkande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jag förstod att det fanns kollegor som tycker att mitt tjat
om parlamentarisk kommitté börjar räcka, men jag förvånar mig alltid
över rädslan över parlamentariska kommittéer. Vi har goda exempel på
varför de behövs och när det gäller jordförvärvslagstiftningen gjordes
det ett bra arbete för ett antal år sedan, men flera av dem som var aktörer inom den kommittén har lämnat politiken. Det är svårt för de partier
som inte har representation i dagens lagting att veta hur Gun Carlsonkommittén resonerade.
Sedan tycker jag, bästa kollegan Danne Sundman, att man lägger ett
ganska stort ansvar på två tjänstemän att uttolka i efterhand, fyra år senare, hur kommittén resonerade 2007-2008, vad tänkte man i detalj?
Det är klart, känner sig landskapsregeringen och ministrarna trygga
med att de kan leverera och tolka allt vad Gun Carlson-kommittén
tyckte och tänkte kommer vi att vara trygga också.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Nog tror jag att man kan tolka ut en hel del, särskilt i grova
drag, hur kommittén har tänkt. Om det finns en detalj där man är politiskt osäker så har man för det första landskapsregeringsbordet, där ministrarna för alla partier sitter, men sedan har man också, om man är
osäker och vill ha en ännu bredare förankring, självstyrelsepolitiska
nämnden, som absolut kan ta sig an och vara medlare i de här frågorna.
Därav mitt välkomnande, man borde ha en låg tröskel, kanske ingen alls
mellan självstyrelsepolitiska nämnden och landskapsregeringen i sådana här frågor, tvärtom, man ska ta tillfället i akt att förankra det med
självstyrelsepolitiska nämnden, om det är något man känner sig osäker
på eller annars också. Som sagt det är att betrakta som en bestående
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parlamentarisk kommitté i de här frågorna. Jag har ingenting emot
parlamentariska kommittéer, men man ska inte fördröja saker ytterligare genom att ha en ny kommitté, som börjar om från början. Jag tror
inte att det behövs helt enkelt, det här går att göra på annat sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Jag delar ltl Danne Sundmans uppfattning att digitala
agendan är ett stort jobb som ska göras. Säkert också att vi kan dra erfarenheter av andras misstag, det måste man göra. En stor utmaning är
det. Det gäller också den uppfattningen att vi har väldigt mycket kompetens på Åland, vi har många företag som har mycket kompetens att erbjuda. Den stora utmaningen blir att när man ska bygga ett så här stort
system, som ska fungera både för landskapet, kommuner, verk osv. så
ska man ändå göra det möjligt för många små att vara med och konkurrera. Det kommer att bli en stor utmaning som är jätteviktig.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är viktigt att göra det på ett sådant sätt att små
åländska aktörer kan vara med och konkurrera och ta del av arbetsmängden, men också kunna forska och utveckla sig själva. Det här blir
produkter som man sedan kan sälja vidare så att pengarna vi satsar blir
kvar i näringslivet. Har man insyn i vilket gytter av olika system, standarder och metoder som används och på vilken utvecklingsnivå man är
på är det klart att det inte är någon lätt sak att vända den här utvecklingen och få allt gemensamt. Man måste nog ta många små steg mot en
gemensam målbild. Jag svingar klubban i kommunstyrelsen i Lemland,
som kanske är den kommun som har kommit allra längst i e-förvaltning.
Jag ser vilka utmaningar det har varit och vilka problem vi har haft. Vi
började i den ändan att vi tog en ny arkivplan och det visade sig vara
framgångsrikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Jag tänkte beröra ett av de viktigaste elementen vi har i vår vardag, det som kan vara avgörande för att nya medborgare flyttar till Åland och
att också våra barn som har varit borta och studerat kommer hem tillbaka.
Det som också kan vara avgörande att det kan bli turistanläggningar här och
för att turister ska komma hit. De som söker stillhet och ro varför söker de sig
hit? Det som är central trygghet är någonting vi kanske borde föra in i den
här debatten. Vad kan vara bättre än att ha en trygg och säker miljö för våra
barn att växa upp i.
Av våra enskilda behov kommer tryggheten väldigt högt. Det kanske är mat
och vatten som kommer före. Det här är någonting som inte är unikt här,
över hela världen vill man ha trygghet, framför allt i vår omgivning söker man
det.
Det kan vara olika vad känslan av trygghet är, för vissa kan trygghet vara
mat för dagen, det kan vara boende för sig själv och sin familj, men det kan
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också vara att man får gå hem från krogen kl. tre på natten. Belysning över
närområdet kan också ha med trygghet att göra. Det används också i andra
sammanhang, en trygg anställning, ett tryggt samhälle, alla vill jobba för
tryggheten. Jag tror inte att det någonsin finns någon som har sagt att man är
emot tryggheten, att man kommer att jobba emot det.
Vad har vi politiker för roll här? Jo, den är väldigt central, där kommer
också en budget i balans. Vad handlar det om? Jo, det är en trygghet för
framtiden. Jag ska kanske inte föra in Grekland och andra länder i det här,
men de har definitivt inte samma trygghet som vi har här. Vi kan se fram
emot framtiden med tillförsikt.
Med tanke på budgeten som är lagd nu så har man gjort ett regimskifte,
man har strukturerat upp den. Det är ingenting som är unikt utan redan förra
regeringen arbetade väldigt hårt med det här. Därför kan vi vara ganska stolta
över det.
Det finns en gräns på hur mycket skatt vi vill betala för tryggheten och det
kanske vi måste ta i beaktande. Där kommer det också in en annan sak, det
behöver inte alltid kosta pengar att göra en trygg miljö. Ska vi marknadsföra
oss som en trygg miljö så måste vi beakta det väldigt långt. Trafiken är ett
väldigt billigt område när det gäller tryggheten. Där har jag gärna sett att man
skulle ha jobbat lite mera.
Anledningen till att jag gör det här inlägget i debatten är en undersökning
som trafiksäkerhetsverket har gjort angående allmänhetens inställning till
rattfyllerister. Då framkom det att rattfyllerister är det man fruktar mest i
Finland i trafiken av allt. 60 procent uppgav att de är rädda för rattfyllerister.
Det är intressant att man också svarade att var femte har en gång anmält rattfyllerister och man är också benägen att anmäla bilister för rattfylleri. Det här
är en sak som vi borde titta på, att vi får en säkrare och bättre trafik.
Går man vidare här så kanske man borde titta över vår lagstiftning när det
gäller den biten. Man borde göra en konsekvensanalys av lagstiftningen
också, bidrar det till tryggheten i samhället. Hur är det t.ex. med kameraövervakningen? Det är tryggheten och saksäkerheten som är inom vårt behörighetsområde när det gäller polisen t.ex. Ska vi ta det på allvar och jobba med
den frågan borde man lyfta fram det lite bättre. De flesta vill ha kameraövervakning, tycker att det är okey också politiskt, men man vill ha ett regelverk
som fungerar där. Det borde vi kanske titta på. När kan vi ha kameraövervakning och hur ska man göra med materialet i frågan?
Bästa lagtingsledamöter, jag ser fram emot att vi jobbar mera med trygghetsfrågorna, att det ska bli ett brain för Åland i framtiden.
Talmannen
Den inledande allmänna diskussionen är därmed avslutad.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa ledamöter! Nu har vi kommit till trafikavdelningens område och jag är både glad och stolt över det föreliggande förslaget, som finns
på ert bord. På det övergripande planet arbetar vi med att ombilda avdelningen till en infrastrukturavdelning. Med infrastruktur avser vi alla system
för transport av varor, personer, energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse, bostäder och samhällsplanering.
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Från tidigare har vi igångsatt ett arbete med avdelningens interna organisation. Vi har det nu så väl på plats att vi har tre olika byråer. Vi har en trafikbyrå som beställer trafik, både färj-, buss och annan trafik. Vi har en produktionsbyrå som utför både vägunderhåll och sjötrafik och sedan har vi också en
allmän byrå, som i huvudsak handhar tillstånd och frågor relaterade till fordon.
Bästa ledamöter! Den här budgeten för trafikavdelningen är väldigt speciell. Den är väldigt speciell helt enkelt för att vi nu har satt ner foten, dragit
ner bromsen, kalla det vad ni vill och fått stopp på de konsumtionsutgifter
som tidigare stigit alltför kraftigt. Konsumtionsutgifterna minskar, visserligen med blygsamma 0,7 procent, men i alla fall, det är ett trendbrott. Då ska
man också veta att löner och bunker stiger. I förslaget för budget 2013 räknar
vi med bunkerpris på 91 cent. I 2012 års budget hade vi 68 cent. Bara det gör
en skillnad på 1,2 och 1,5 miljoner. En cent är i dagsläget mellan 60 000 och
65 000 euro. Vi är glada att det arbete som avdelningen har gjort, ett hårt och
tufft arbete, äntligen nu börjar visa resultat, hela Åland till fromma.
Vad gäller överföringsutgifterna ser vi en moderat förändring på 4,5 procent. Tittar vi lite längre i backspegeln ser vi att kostnadsökningen mellan
2011 bokslutet och 2013 är 49,5 procent. Då frågar man sig ganska naturligt
vart vi har gjort av de pengarna. Är det kollektivtrafiken vi har satt det på?
Nej, bästa ledamöter, det är inte på kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens ökning i budgeten 2013 är fyra procent. Det som landskapsregeringen har valt
aktivt, medvetet, att satsa på är flygtrafiken, den upphandlade flygtrafiken
mellan Stockholm och Mariehamn. Landskapsregeringens samlade bedömning är att flygtrafiken är oerhört viktig för hela Åland och speciellt för vårt
näringsliv.
Vi har också investeringar. Vi har en hög investeringstakt och arbetar efter
devisen att vi ska ta hand om det vi har och förbättra det innan vi bygger nytt.
Vi gör mycket ombeläggningar och grundförstärkningar. Grundförstärkningarna och ombeläggningarna är inte bara för trafiken. Vi ser det också som en
sysselsättningsbefrämjande åtgärd. Det är viktigt att den som vill och kan ska
ha ett arbete och själv förtjäna sina pengar.
Fru talman! Bästa ledamöter! Vårt vägnät är inte i bästa skick, speciellt på
landsbygden och ute i skärgården kan man ibland tro att vi bor i misär, så dåliga är vägarna. Därför kommer vi att i budgeten 2013 ha fokus på glesbygdsvägarna och vår målsättning är att 30 km ska kunna grundförbättras. Vi arbetar också vidare med gång- och cykelvägar och fortsätter enligt de direktiv
som finns, dvs. längs våra huvudvägar.
Vi har ett nytt initiativ som har inkommit. Det är så, bästa ledamöter, att
många av er sitter på dubbla stolar, så gör också ltl Danne Sundman, tillika
kommunstyrelsens ordförande i Lemland. Redan i våras tog han kontakt med
mig och avdelningen och sa att de värnar om den lätta trafiken, kan vi göra
någonting tillsammans? Finns det någon möjlighet att ni kan prioritera om
era projekt, till t.ex. en gångtunnel, om vi är med och finansierar den? Frågan
har väckts och den processas för tillfället på avdelningen. Ett bra initiativ som
visar att landskapet och kommunen mycket väl kan samarbeta i angelägna
frågor.
Fru talman! Det finns mycket att säga, men den återstående tiden, 2 minuter och 25 sekunder, ägnar jag åt sjötrafiken. Det nya turlistupplägget har debatterats ganska väl får vi säga, av hela Åland snart. Det är väl ingen som inte
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har en åsikt om hur skärgårdsfärjorna ska gå. Det är glädjande att det nya
turlistförslaget som vi har lagt kan minska våra utgifter i storleksordningen
tre miljoner. Hur har man gjort då? Jo, på norra linjen har trafiken mellan
Hummelvik och Torsholma förändrats så att två fartyg delar på linjen, med
samma antal turer per dag och vecka. Lönekostnaderna reduceras genom att
övertiden minskar, genom att samma antal vakter som år 2012 körde en färja
nu kan köra två. Förändringen innebär tyvärr att kapaciteten minskas med ca
13 procent.
Vidare får det här konsekvenser för vår personal. Det nya turlistförslaget i
kombination med antal minskade körtimmar som redan aviserades om i omställningsbudgeten, föranleder en övertalighet om ungefär 17 personer. Vi har
dock från avdelningens sida möjlighet genom omplaceringar och genom de
icke besatta ordinarie tjänsterna att i princip matcha ihop dessa 17 personer
inom en ganska snar framtid. Min bedömning är att det inte är frågan om
några regelrätta uppsägningar.
Vi fortsätter också med att slimma kostnaderna ytterligare. Kosthållningen
och caféverksamheten kommer att sammanslås. På de två frigående fartyg
som ännu inte har det så utformat, dvs. m/s Skiftet och m/s Alfågeln kommer
det att leda till en viss övertalighet av personal, sex stycken, men vi försöker
från landskapsregeringens sida att sysselsätta dem. I inbesparingssyfte kommer vi att konkurrensutsätta driften av ett större fartyg, i det här fallet m/s
Skarven. Hur det kommer att utfalla, det kräver nämligen att kostnaderna ska
minskas med 12 procent för att det ska vara aktuellt för landskapsregeringen,
ber jag att få återkomma till, fru talman!
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Min fråga gäller vägunderhållssidan. Har vägavdelningen
börjat bjuda ut vissa arbeten på den öppna marknaden? Kanske man
borde överta en del av underhållsarbetet. Har man startat upp samarbetet med kommunerna som minister Thörnroos nämnde om? Jag
gjorde själv den förfrågan till landskapet om en gemensam plogning av
kommunalvägar och där påstod man att det i dagsläget inte är möjligt,
men återkom igen så kanske det ordnar sig. Jag vill också fråga hur man
prioriterar vägfrågorna och hur man ska satsa. Vi har idag en väg mellan
Storby och Eckerö Torp som är mera som en kullerstensås.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Det formaliserade arbetet mellan avdelningen, produktionssidan och kommunerna kan förbättras. Jag ser förbättringsmöjligheter där och skulle mycket väl kunna tänka mig att kunna driva den
processen väldigt hårt, men med beaktande av att vi har en reform,
samhällsservicestrukturreformen, där vi nu har tillsatt en grupp som arbetar med den tekniska planeringen och vägunderhållet och hanteringen
av vägar, skulle jag gärna se tiden an och vänta och få veta vad den
gruppen kommer fram till. Den gruppen leds av vicetalman Roger Jansson och jag vet också att det finns representanter både från kommunerna och från avdelningen så jag bedömer att det finns goda förutsättningar att komma vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag avstod från replik för jag tänkte att jag lika bra kunde säga
det nu. Infrastrukturministern pratade om samarbete mellan kommuner och
landskapet och hänvisade till Lemland. Då vill jag säga att mellan förtroendevalda i skärgården har det nog funderats man och man emellan, ska vi ta upp
frågan, ska vi bygga kommunalväg dit vi vill ha färjfäste för att komma igång?
Den frågan har kommit upp ibland.
Vidare fru talman, att bygga bort driftskostnader är nödvändigt. Jag hoppas att alla kan stöda den synen. Uppgifterna om landskapsregeringens kortruttsarbete som kommer ut i offentligheten spretar. Det är svårt att veta vad
som kommer att ske och när eller hur? Ibland nås man av rykten om att det
ska byggas kortrutt, men följande dag kan ryktet säga, nej, det blir ingenting
den här mandatperioden. Nå vi får vänta och se nu, det var ju en presskonferens när det kom ut i tidningen, som sade att jo, det ska komma någonting till
våren. Vi hoppas att det ska komma och att det då är något bra som kommer.
När det är svårt att få någon tillförlitlig information är det nödvändigt att
skriva en motion om kortrutten och prioriteringen vad som ska byggas och i
vilken ordning. Det har jag i det här fallet gjort.
Fru talman! Det som jag anser att ger den största, snabbaste och mest betydande inbesparingen är att leda Kökartrafiken över Föglö. Det har jag sagt
många gånger. Vartefter åren går har jag blivit bara mer och mer övertygad
om att det är det första riktigt stora projektet som är nödvändigt att göra. Jag
redogjorde i ett anförande den 16 april detta år i samband med första tillläggsbudgeten för år 2012, för de inbesparingar det innebär att leda Kökartrafiken över Föglö. Det ska jag inte upprepa för det finns i stenografiska protokollet att läsa.
I det anförandet sade jag att 12 investerade miljoner kan ge en inbesparing
på 1,4 miljoner per år samt användandet av en frigående färja mindre för att
upprätthålla trafiken. En färja mindre, det är ganska betydande resurser som
man sparar då. Inflationen brukar tära på siffror så med färskare siffror vill
jag påstå att för 14 miljoner kan vi fortfarande göra samma inbesparing. I tillläggsbudgeten för 2012 lades ramen så att 3 000 körtimmar skulle bort jämfört med 2012 års turlistor. Med Kökartrafiken till östra Föglö är inbesparingspotentialen ca 4 600 körtimmar alltså 50 procent större inbesparing än
ramen. Jag hoppas att budgetmotion nr 15 godkänns. Den föreslår: ”Arbetet
med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från
fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga
kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”
Fru talman! I flera budgeter har det beslutats om trafikavdelningens organisation med uppdelning i beställare och utförare. Bolagiseringen är av stor
betydelse för att skapa en tydlig skiljelinje mellan politiker och verkställigheten. Det är nu på tiden att budgetskrivningar och planer blir verklighet Jag föreslår i budgetmotion nr 13 att ”Arbetet med bolagisering av utförarverksamheten av skärgårdstrafiken verkställs i skyndsam ordning.” Det här
ärendet har vi hört mycket om i förra mandatperiodens finansutskott.
Fru talman! Jag har också skrivit en budgetmotion om finansiering av
kortruttsutbyggnaden. Det jag föreslår är att ”Landskapsregeringen inleder
ett arbete med målet att till lagtinget lämna en framställning om extra anslag för att finansiera kortruttsutbyggnaden i skärgården”. Jag citerar
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självstyrelselagens 48 §: "På framställning av lagtinget kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget."
Jag anser att kortruttsutbyggnaden är en sådan utgift som passar in på lagens intentioner. Jag har tidigare i en åtgärdsmotion föreslagit att lagtinget
ska använda den möjligheten som självstyrelselagen medger. Den åtgärdsmotionen remitterades till finans- och näringsutskottet och det mesta tyder
på att utskottsmajoriteten vill glömma den motionen. Därför har jag nu aktualiserat ärendet igen. Jag anser att det är lämpligt att utskottet sambehandlar
budgetmotion nr 14 och åtgärdsmotion nr 4/2011-2012. Jag hoppas att utskottets representanter noterar detta önskemål.
Jag hoppas på en positiv behandling av motionerna och hoppas att lagtinget under år 2013 kommer att få ta ställning till en framställning om extra
anslag för kortruttsutbyggnaden. Tiden börjar ta slut så jag avslutar. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ledamot Torsten Sundblom fokuserade ganska mycket
på att det skulle vara exakt dessa antalet körtimmar som man presenterade tidigare. Om jag minns rätt så handlade det om besparingar motsvarande 3 000 körtimmar. Det är besparingarna som ska vara i fokus,
kostnaderna borde vi få ner. Det borde vara motsvarande mängd ungefär, det var syftet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jo, ledamot Carlsson har helt rätt. Det är väl så det står. Det
jag presenterade i våras gav ca 4 600, det var ett förslag som var väldigt
bra i förhållande till det som står i ramen. Det är klart att det tar en tid
att verkställa, men det visar att det finns en inbesparingspotential i att
bygga kortrutt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Vad gäller finansieringen via extra anslag vill jag citera
skrivningen i föreliggande budgetförslag: ”Arbetet med flera övergripande utredningar har till syfte att ge landskapsregeringen ett brett
faktaunderlag”, jag upprepar faktaunderlag, ”för att kunna fatta miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara beslut gällande kommande
kortruttsinvesteringar.” Det svarar mot flera av de finansmotioner som
ledamoten Torsten Sundblom har. Däremot vill jag gärna ge en ros till
Torsten Sundblom. Varje gång någon säger Torsten Sundblom så tänker
jag östra Föglö. Ingenting ont som inte har något gott med sig.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! När man vill att någonting ska göras så måste man
tjata lite. Då det inte finns någon prioriteringsordning förelagd lagtinget
som vi kan ta ställning till och i och med att man inte vet vad som riktigt
är på gång, eftersom uppgifterna går lite hit och lite dit beroende på vilken tidning och radiokanal man hör på, var jag tvungen att skriva motionen för jag är så angelägen om att det här ska gå vidare.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Moderaterna är nöjda med att regeringen har fått stopp på den
snabba årliga kostnadsökningen inom trafikavdelningen. Vi är nöjda med att
konsumtionsutgifterna nu budgeteras, särskilt när inflationen beaktas på en
lägre nivå än tidigare år. Vi är också nöjda med att investeringsnivån kan hållas oförändrad.
Skärgårdstrafikens driftskostnader som är den största andelen inom trafikavdelningen med 55 procent, beräknas nu minska med 800 000 euro eller
inflationsjusterat med ca fem procent. Det är ett trendbrott precis som ministern sade. Bakom den siffran ligger ett stort och framgångsrikt arbete från
trafikavdelningens rederienhet med Kaj Jansson i spetsen och från infrastrukturministern Veronica Thörnroos. Det har varit tungt, särskilt för dem,
att nå detta resultat.
Den största besparingen gör man på det nya turlistsystemet som kraftigt
minskar antalet övertidstimmar, men som också minskar antalet skift på
långrutter. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa en fortsatt hög
nivå på vår skärgårdstrafik och för att upprätthålla en rimlig turtäthet.
En rimlig turtäthet är förutsättningen för varje skärgårdskommuns viktigaste utmaning, att behålla och öka antalet arbetstillfällen i sina kommuner.
Främst ska detta ske genom privat sektor. Nya entreprenörer och nya arbetstagare är det allra viktigaste för att våra skärgårdskommuner ska hållas levande, attraktiva och livskraftiga året runt. Trafiken är i denna viktigaste
framgångsfaktor för skärgårdskommunerna, en viktig och avgörande framgångsfaktor, men inte huvudsaken eller ett självändamål i sig. Det är viktigt
att förutsättningarna för en levande skärgård analyseras korrekt och att alla
ingredienser för framgång sätts in i sitt rätta sammanhang.
För att inför framtiden kunna upprätthålla en tillräcklig turtäthet och ett
tillräckligt stort tonnage i skärgårdstrafiken måste dagens huvudsakliga
långruttssystem bytas ut mot kortare färjpass. Såsom infrastrukturministern
säger bör turer inte överstiga ca en timme. Därför brådskar de mest kostnadsbesparande investeringarna i resan mot ett kortruttssystem. För att inte
felinvesteringar skall göras måste lagtinget ges möjlighet att slå fast en masterplan för skärgårdstrafikens framtida utseende. En bra bas för en sådan
plan utgör kortruttsbetänkandet från föregående lagtingsperiod, från 2011.
Landskapsregeringen är nu i färd med att ta fram en sådan masterplan. Vi
moderater hoppas att den kan presenteras för och godkännas av lagtinget
under våren 2013. Den kunde då innebära öppningen för ett beslut i lagtinget
hösten 2013 om att sätta spaden i marken, alltså starten av det första stora
projektet i kortrutten, det projekt som ger den snabbaste inbesparingen på
lång sikt i skärgårdstrafiken.
Vi moderater är övertygade om att det är antingen projektet på östra Föglö
för att anknyta Kökar och Sottunga till masterplanens huvudlinje över Föglö
eller att förkorta färjpasset Svinö-Degerby, eller egentligen geografiskt Degerölandet på västra Föglö. Byggstart 2014 för ettdera projektet förefaller
fullt möjligt.
Trafiken Kumlinge – Överö på Föglö är för oss moderater helt central för
utvecklingen för skärgårdens överlevnad. Genom den linjen kan söder och
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norr knytas ihop, genom den linjen kan service i skärgården skötas inom
skärgården och behöver inte som nu köpas från fasta Åland.
Hur huvudådran i skärgårdstrafikens masterplan skall dras och norra respektive södra linjens framtida öde, vill vi för vår del återkomma till när en
bred diskussion förs mellan partierna här i lagtinget om den slutliga utformningen av masterplanen, förhoppningsvis våren 2013.
Infrastrukturminister Thörnroos bör nu ges både arbetsro och råg i ryggen
för att ro skärgårdstrafikens förnyade fartyg och upplägg i hamn!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det som ledamot Carlsson sade om byggstart 2014 lät bra,
är det som ett löfte att det här ska lyckas?
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Från moderaternas håll hoppas vi verkligen att det blir
byggstart då, ja!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för ett väl genomarbetat
förslag. Skärgårdstrafiken handlar för mig om att folk ska kunna bo och verka
i skärgården. Samhället och infrastrukturen ska fungera. Trots att jag är bosatt långt borta från problematiken idag är jag i allra högsta grad intresserad
av att lösa denna problematik.
Jag ser möjligheten att skapa liknande förutsättningar för Föglö som man
har i Vårdö. Jag tänker främst på möjligheten för pendling, att få förutsättning att bo i skärgården och jobba på fasta Åland, alltså Mariehamn. Vårdö
har ett kort färjpass vilket gör att pendlingstiden blir acceptabel för Vårdöborna.
Man har talat om kortrutt kontra långrutt. Ltl Fogelström nämnde i debatten igår att Långnäs skulle bli ändhamn och att Hummelvik skulle avvecklas,
vilket skulle betyda att skärgårdstrafiken ska gå över Föglö. Jag kan i stort
stöda den tanken, men då borde man först satsa på Föglö och få den trafiken
löst. Föglö är, som det ser ut idag, flaskhalsen. Man borde damma av de
gamla planer som finns i skrivbordslådorna och se på förslagen att korta av
färjpasset genom en bro över Spettahålet och färjfästet på västra Långholm.
Om vi kortar av restiden ökar givetvis möjligheten för Föglöborna att få hela
samhället att blomstra. Vid kortare färjpass kan man också byta tonnage vilket leder till minskade bunkerkostnader. Löser vi flaskhalsen i Föglö har vi
alla möjligheter att fortskrida med en helhetslösning för hela skärgården.
Talman! Jag var själv inte med när man valde att satsa på en bro till Eckerö, men jag är helt säker på vilka effekter det har fått för kommunens positiva utveckling. I det långa loppet ser jag självklart att fasta förbindelser både
till Vårdö och Föglö skulle vara det allra bästa.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag är lite osäker på vilken plan ltl Hilander avsåg, men är
det den som trafikavdelningen gjorde på nittiotalet, som förbinder ända
från Föglö till Lumparland så har den också en tunnel med i ett av alternativen. Då kan det vara en lösning att damma av den.
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Ltl John Hilander, replik

Fru talman! Jo, det är den planen och de diskussioner som har förts. Så
vitt jag vet så var det även lugnt med markägare på Föglö på den tiden. I
det långa loppet en tunnel och fast förbindelse skapar de bästa förutsättningarna för att kunna bo på Föglö och arbeta på hela Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Tack för ett intressant inlägg. Mycket av det som sades
är en del av det arbetet som pågår här och nu. Vi måste få Föglö närmare
fasta Åland. Det är oerhört viktigt, det är en nyckelfaktor. Också Spettahålet där vi nu för ett resonemang kring en sänkt tunnel som skulle vara
en mindre miljöpåverkan. Det är ett stort arbete som är på gång, däremot är jag inte beredd här och nu att lägga ner Hummelvik eller göra
andra förändringar, men jag ser gärna att lagtinget tar del av en större
debatt. Målsättningen är att vi under våren ska kunna diskutera skärgårdstrafiken på nytt här i lagtinget.
Ltl John Hilander, replik

Tack fru talman och minister Thörnroos! Det gläder mig att höra miljötänket med olika alternativ. Vi är vana med att det är bankar och broar
som gäller. I moderna tider hittar man teknik som inte stör miljöns naturliga flöde och då är tunnlar ett mycket bra alternativ.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Som vår värderade talman vet och de övriga i talmanskonferensen hör jag till dem som anser det bäst att man har en sammantagen remissdebatt istället för att splittra upp den, vilket leder till att alla ska upp och tala
i alla rubriker. Här står vi nu som ett exempel på att så blir det.
När det gäller kortrutt så var jag redan i Ålands framtids huvudanförande
inne på det igår så jag ordar inte mer om det. Jag vill bara säga att från vår
sida ger vi stöd till liberalernas budgetmotion nr 15 som klämmen lyder: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att
leda Kökartrafiken den vägen. Arbetet med sikte på förbättrad förbindelse
från fasta Åland intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.” Det tycker vi att är ett väldigt bra förslag och det hade vi bra kunnat lämna in själva också.
När det gäller den här biten, när man har lyssnat på de andra anförandena,
så är vi rätt långt eniga om det här och därför vore det bra om vår högt värderade utredarregering skulle byta lite spår och bli en verkställarregering istället. När det gäller kortrutten har vi under förra mandatperioden och ett år in
på den här, suttit fast i utredarstadiet. Vi bör komma vidare istället. Det här
är en bra prioritetsordning, vi stöder det som är knepigt och som man bör ta
ställning till.
Jag hör till dem som är övertygad om att en fast förbindelse till Vårdö
skulle gå att räkna hem inom en rimlig tid och det är också någonting som
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man måste titta på, på allvar. Från vår sida är prioritet nr 1 ett färjfäste på
östra Föglö, sedan går vi vidare.
Tittar vi på trafikavdelningens budget så ökar den allmänna förvaltningen
med 30 procent. Jag är intresserad av att göra jämförelse mellan åren, det
finns en naturlig förklaring till det. Vi har här föreslagit att den allmänna förvaltningen ska minskas med fem procent, men vi har också föreslagit att den
nya arbetsbåten på 250 000 skulle utgå. Här har jag minne av att man i fjol
eller kanske rent av i en tilläggsbudget köpte ny båt till naturvårdsenheten.
Nog måste man inom landskapsförvaltningen kunna samarbeta så mycket
över gränserna att man kan enas om en arbetsbåt.
En direkt fråga, fru talman, har jag till ministern. Det sägs under rubriken
rederiverksamhet: ”Landskapsregeringen uppskattar därför att personalbehovet inom rederiverksamheten kan komma att minska med totalt drygt 40
personer till följd av de åtgärder som nu planeras genomförda under 2013”.
Jag vill bara få det bekräftat en gång för alla, är det 40 tjänster utöver dessa
47 som regeringen tidigare har kommunicerat ut, att budgetförslaget leder
till. Det vore intressant när det i olika sammanhang dyker upp olika siffror.
Jag ser att man tittar förvirrat på varandra i regeringsbänken, hur kan det
vara? Det vore intressant för oss övriga att få reda på hur det ligger till.
Följande fråga gäller kostnaden på 300 000 euro för omställningskostnader. Där lyssnade jag så noga jag kunde, det kunde vara mycket möjligt att jag
var ouppmärksam, men jag hörde inte vad tankarna med det anslaget var.
Det står att det gäller omställningsåtgärder i samband med personalminskning, men hur dessa medel ska användas dess mera i detalj skulle jag vilja att
framgår.
På sidan 215 står det: ”Under ett flertal år har vägbyggnads- och vägförbättringsanslaget under flertal år kraftigt minskat och det leder till att behovet av budgetmedel är mycket stort. Detta för att kunna färdigställa huvudvägarnas ombyggnad, fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet samt att grundförbättra och belägga glesbygdsvägarna som nu har blivit mycket eftersatta.” Det här var ministern inne på, det här vill jag säga från
vår sida att vi stöder det fullt ut. Det går inte att skjuta på detta dess länge.
Ministern ser så förvånad ut, men kommer det bra förslag så stöder vi. Det är
inte frågan om något annat, det har tyvärr inte varit så många bra förslag tidigare.
Det som är det intressanta här är privatiseringen av vägunderhållet när vi
pratar om att man ska förbättra glesbygdsvägarna. Här vore det också intressant att få reda på hur långt man är beredd att gå, vad gör man? Det diskuteras mycket privatiseringar, t.o.m. av den nya färjan Skarven, men när det gäller privatisering av vägunderhållet förekommer det inte mycket i debatten.
Det skulle vara intressant att höra hur man ser på den biten.
Till sist, fru talman, vill jag säga för mitt vidkommande att när det gäller
den nya arbetsbåten, vet jag att kollegan Eklund kommer att gå in mer på det
i sitt anförande så jag sätter punkt här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Tack ledamoten Anders Eriksson! Ja, det finns en anledning till att jag såg lite förvånad ut här i bänken. Jag tror att det var
första gången som jag har fått ett positivt erkännande från ledamoten
Anders Eriksson, så det gläder mig. Trägen vinner. De 300 000 som
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finns upptagna här i samband med personalomställningen, de kostnaderna vill vi redovisa separat så att man kan se och väl kan följa framledes vad skärgårdstrafiken kostar och vad personalomkostnaderna blir.
Det är så att vi har 9,5 lediga tjänster, vi har 17 som kommer att behövas, men vi har också pensionsavgångar inom de närmaste två åren. Det
kan finnas en viss övertalighet bland personalen under viss tid. Det är
det som de här pengarna i huvudsak ska användas till.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tyvärr är debattreglerna sådana att ministern inte kan
svara en gång till så jag vet inte hur jag ska uttrycka mig på ett just sätt.
Ministern kan nicka så hon kan bekräfta om det stämmer. Om det behövs så kan man betala någon typ av avgångsvederlag från det här anslaget. Är det så jag ska förstå anslaget?
Sedan vill jag säga att minister Thörnroos sade att det är första
gången som jag har fått ett erkännande. Det som har debatterats är oftast de förslag som har lagts, de personliga egenskaperna försöker jag
lämna åt sidan. Förslaget med glesbygdsvägar tycker jag att är bra och
därför vill jag uttala stöd för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamoten Eriksson stöder min motion och jag tackar så
mycket för det. Det verkar som om de flesta partier gör det, nu är det ett
parti som inte har uttalat sig om den här frågan på lagtingsgruppsnivå
ännu. Kanske vi kan se framåt med tillförsikt så att det går att få en lösning på de här trafikbekymren någon gång. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag är helt övertygad om att ledamot Torsten Sundbloms
motion kommer att gå igenom.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Minister Thörnroos sade att när hon ser en ledamot så associerar
hon till ett visst ställe på en viss ö. När jag ser minister Thörnroos så tänker
jag på skärgårdstrafiken, men det tänker jag inte tala om. Oftast när man pratar om trafikavdelningen så är det skärgårdstrafiken det diskuteras, men det
finns mycket annat också som ni gör på trafikavdelningen och därför tänkte
jag ta upp en sådan sak där man inte behöver köpa bunker, jag tänkte prata
om den lätta trafiken.
Vad gäller anskaffningen påtalar de i sin budget för 2013 behovet av att
fortsätta utbyggnaden gång- och cykelvägnätet. Landskapsregeringen prioriterar helt rätt gång- och cykelvägar både vad gäller för att underlätta den lätta
trafikens framkomlighet samt också att öka trafiksäkerheten på våra landsvägar. När det gäller cykelturismen på Åland är investeringen i gång- och cykelvägar helt rätt i tiden enligt min mening.
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Landskapsregeringen har i sin budget upptagit fem miljoner euro under
moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbete för bl.a. vägbyggnadsinvesteringar, planering och projektering. Med tanke på planering av
kortrutten ska vi inte heller glömma bort trafiksäkerheten på de landsvägar
som kommer att mata trafiken till och från dessa kortruttshamnar. En sådan
väg är landsväg 3 från Mariehamn, genom Lemland och vidare till hamnen i
Långnäs och färjfästet i Svinö.
Med tanke på trafiksäkerheten och för att underlätta den lätta trafikens
framkomlighet föreslår liberalerna i en budgetmotion att texten under moment 48.30.77 på sidan 215 under rubriken Vägprojekt som projekteras
kompletteras med följande vägprojekt: Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg. Vi vet att cykelvägen redan finns byggd
mellan sträckan Söderby-Lumparsund och vidare till Långnäs. Det här skulle
då komplettera hela cykelvägnätet, ända från Mariehamn till Långnäs.
Fru talman! I samband med vägbyggnadsprojekt eftersträvar landskapsregeringen samarbete med kommunerna för att dra största möjliga ekonomiska
nytta genom samordningsfördelar och delad finansiering. Som jag redan här
tidigare nämnde är trafiksäkerheten den viktigaste aspekten med att förbättra
den lätta trafikens framkomlighet på och över landskapets huvudvägar.
Den tunga trafiken ökar ständigt på våra landsvägar och framför allt på
landsväg nr 3 på grund av att landskapsregeringen äger en hamn i Långnäs.
För att göra trafiken säkrare för den lätta trafiken samt för ungdomar och
skolbarn så föreslår liberalerna att man preciserar texten under moment
48.30.77 så att tunneln i Söderby, Lemland ska prioriteras först. Denna åtgärd är inte kostnadsdrivande genom att man preciserar projektet eftersom
det finns inskrivet redan i budgeten för 2013. Tvärtom kan landskapet spara
pengar genom att bygga tunneln i Söderby, Lemland. Vad jag har erfarit är
Lemlands kommun inställd till att delta i finansieringen av denna tunnel.
Tack fru talman!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag förenar mig givetvis i de bypolitiska strävandena som ltl
Asumaa har. Att tänka på landsväg nr 3 mellan Lemström och Söderby
och i och under vägen i Söderby. Som ministern sade har vi haft mycket
positiva diskussioner med företrädare för kommunen och ministern. Finansutskottet kan bekanta sig med de planer som finns och konstatera
att det här är på gång. Lemland är givetvis Ålands viktigaste kommun,
men det finns också kommuner på andra och tredje plats och det finns
också andra ställen där det är behjärtansvärt med den här typen av satsningar. Man bör respektera det i regeringens prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Vad gäller tunneln i Söderby, Lemland så togs ett initiativ från Lemlands kommun, det känner ni säkert till. Den dialogen
fortgår och jag tror att vi hittar en gemensam lösning som vi båda är
nöjda med.
Vad sedan gäller en gång- och cykelväg så förstår jag behoven. Jag ser
behoven och jag skulle gärna här och nu säga att ja, det får ni, men jag
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kan inte göra det på grund av att jag inte har ett ekonomiskt utrymme
för tillfället. Det är en prioriteringsfråga som måste göras på avdelningen, det är trafiksäkerheten och andra faktorer som spelar in.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Tack minister Thörnroos för det positiva svaret och repliken. Givetvis gäller det att titta positivt på allt och framtiden. Det räcker
också långt på vägen fastän man inte alltid har pengar. Vad gäller gångoch cykelvägen var tanken att den bara skulle projekteras. Det finns fem
miljoner upptaget under momentet och det är en miljon mera än i budgeten i fjol. Det torde rymmas inom projektet och inom ramen om viljan
finns. Det lät som om viljan eventuellt finns hos trafikministern. Tack
för det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Igår när budgeten presenterades så redogjorde finansministern för
var stora inbesparingar sker. En av de stora inbesparingarna sker under trafikavdelningen, främst sjötrafikbyrån. Där sas också att 47 tjänster skulle försvinna från trafikavdelningen. Nu är det lite svårt att läsa tjänsterna i budgeten som vi har på bordet, men jag kom fram till att ca 30 tjänster försvinner
från trafikavdelningen. Det som skulle vara lite intressant att veta från ministerns sida är var personerna finns i trafiksystemet. Om det också är så att
man beräknar att de tjänster som försvinner verkligen betyder inbesparingar.
Ofta är det så att tjänsterna försvinner, men arbetet måste fortfarande skötas,
tjänsterna måste utföras och då blir det kostnader istället när man måste
upphandla tjänsterna. Där vill jag gärna ha en beskrivning från ministerns
sida. Vi kommer att följa väldigt noga vad som sker på trafikavdelningen under året, att allt det här också faller ut. Det gäller i och för sig hela budgeten.
Tittar vi på trafikavdelningens allmänna byrå och verksamhetsutgifterna
ser vi att det inte har gjorts några inbesparingar. Om man tittar på några års
sikt så i bokslutet för 2011 var verksamhetsutgifterna på 689 000 euro och nu
budgeteras de till 1 070 000 euro för 2013. Det här har varit en ganska stadig
ökning, just verksamhetsutgifterna på administrativa kostnader på trafikavdelningen.
En orsak har varit att man har haft på gång en omorganisation, beställareutförare-systemet. I slutändan skulle det också bli vissa effekter av det. Tanken var att det skulle bli en bolagisering av sjötrafiken, precis som ledamot
Torsten Sundblom varit inne på, men också när det gäller väghållningen har
det funnits de planerna. Där vill jag ha en beskrivning från ministerns sida.
Hur ligger det till med bolagiseringen? Vi följer väldigt noga med de administrativa kostnaderna, att man inte har dyr administration, som sedan sker
på bekostnad av den service som går ut till medborgarna.
En diskussion som har varit och som också står i momentet, att pengar går
till konsulter, hur många konsulter anlitar trafikbyrån för att sköta sina åtaganden? Det är en ganska adekvat fråga.
Sedan, fru talman, en motion som nog kunde ha diskuterats under allmänna avdelningen för det handlar om samhällsservicereform konkret under
trafikavdelningen. Vi har en motion som direkt skulle konkretisera det här
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med samhällsserviceutvecklingen. Varför har vi i vårt lilla landskap 17 olika
väghållare? Den frågan kan man ställa sig, 16 kommuner som sköter vägar,
bygger vägar, underhåller vägar, servar vägnätet och landskapsregeringen
som är en väghållare. Det här pekade liberalerna på i sitt valprogram under
valrörelsen. Det är en väldigt konkret sak som vi tycker att är viktigt att inte
drunknar i det stora arbetet med samhällsservicereformen. Vägnätet i sig är
en nog så svår bit att tackla, att ta tag i, att försöka få ihop 17 olika väghållare.
Vår tanke är att servicen fortsättningsvis bedrivs lokalt, men administreras, organiseras och styrs upp centralt så att man på det sättet uppnår största
möjliga effektivitet, samordning och förhoppningsvis också därmed kostnadsinbesparing. Vi tycker att det inte är riktigt smart att alla 17 väghållare
sköter sina entreprenörsupphandlingar, att det trafikerar en massa olika entreprenörer på de olika vägarna, man lyfter plogen när man kommer till
kommungränsen. Det ser man väldigt tydligt på vintern när olika bilar snurrar runt och plogar upp vägarna. Man kan köra på en fint upplogad väg och så
kommer man till en ny kommun och där har någon kanske varit ute tidigare.
Det här är, landskapsregeringen, en väldigt konkret samhällsservicereform
som jag tycker att man direkt ska börja jobba med, lägga upp på bordet, börja
förhandla och diskutera hur vi får ihop det här på ett riktigt förnuftigt och
smart sätt.
Ett par minuter kvar, en halv. Kort om kortrutt. Jag bara varnar för att fokusera på en stor masterplan. Det finns en viss risk när man tänker i en stor
övergripande planering och målar upp en masterplan som det allenarådande,
då den stegvisa utvecklingen blir lidande av det. Vi liberaler har hävdat och vi
fortsätter att hävda, att de projekt som har de största effektivitetsvinsterna
ska startas först. Där de bästa kostnadsinbesparingarna finns och där behovet
är störst. Kökar över Föglö borde vara ett sådant projekt. Sätt igång med det
och fortsätt sedan med den övriga planeringen. Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Vtm Eriksson hade ett engagerat anförande och jag ska försöka svara på det som rör tjänsterna. På sjötrafiken har vi aviserat att vi
kommer att minska med 17 tjänster och det är 17 riktiga tjänster. Vi
kommer inte att köpa in någonting eller på annat vis hantera det. Det
föranleds av att vi ny ändrar systemet så att vi har två fartyg som går på
norra linjen och delvis under året två fartyg som går på södra linjen. I
och med att övertiden minskar så pass dramatiskt gör det också att arbetstiden kommer att öka i förhållande till vad man tidigare har haft.
Det är riktiga tjänster. Vad gäller mathållningen ombord är de tjänster
som vi väljer att köpa in privat eftersom det är mera ekonomiskt försvarbart än att ha det i egen regi.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Strävan måste vara att få ner kostnaderna och det är bra om
man på riktigt gör inbesparingarna, att tjänster försvinner. När det gäller mathållningen, ska man tolka det så att det är ytterligare 13 tjänster i
mathållningen som försvinner? Nu kan ministern inte svara på min
fråga, men kanske ministern kan ta ett anförande till. När det gäller
mathållningen har det funnits en väldigt enig linje för just den frågan i
många, många år och ändå är det så att vi har tjänster kvar inom det sy-

300

stemet. Syftet har varit att man ska gå vidare, privatisera den delen, men
kostnaderna kommer ändå att finnas kvar. Det är ändå ändamålsenligt
att privatisera det. Frågan är bara varför det inte har gjorts för det har
funnits enighet i lagtinget tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om vi får samarbeta lite här så kan jag svara på en fråga
som vtm Viveka Eriksson ställde till minister Thörnroos. Orsaken till att
det inte har gjorts tidigare är att det har funnits giltiga avtal och kontrakt som löper ut. Det är det man försöker tajma så att det blir så bra
som möjligt. Jag sade i mitt huvudanförande igår att det är ca 47 tjänster totalt som det berör inom landskapsförvaltning. Sedan har minister
Thörnroos rett ut hur det ser ut på sjösidan. För att vara exakt så är det
47,25 tjänster som föreliggande budget minskar med och det motsvarar
ungefär 2,5 miljoner euro när det får full ekonomisk effekt. Det får det
inte 2013 utan man får räkna med att det är 2014 och framåt som det
slår fullt ut ekonomiskt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Tack för den förklaringen. Jag fick det intrycket igår att det
skulle vara på trafikavdelningen, 47 personer sade vicelantrådet då och
det är förstås väldigt många personer. Vi kommer att följa det, hur går
det med det här arbetet och vad blir sedan de slutliga inbesparingarna?
Det är inte alldeles lätt, man ska tänka på att det är människor som ligger bakom som har de här tjänsterna. Man måste göra det med största
möjliga hänsyn när man gör förändringar. Det vet jag, jag kan prata av
egen erfarenhet, för det var också många tjänster som försvann under
vår tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Till den delen vtm Erikssons anförande rör sig om väghållningen och plogandet av vägarna så ligger just den uppgiften i arbetsgruppen
som är tillsatt den 7 november, ärende nr 61. Jag rekommenderar att
läsa det. Det är en sådan service som vi medborgare tycker att är mindre
angeläget att det ligger intill den servicepunkten där vi bor. Det kan med
all fördel föras på t.o.m. någon privat entreprenör. Det här kommer vi
kanske inte att se ett resultat av nu när snön faller inför den här säsongen, men kanske redan inför nästa säsong, när vi har anledning att få
plogare hem, ska det vara skött på ett annat sätt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Jag har noterat och vi har noterat att också vägar finns under den tekniska arbetsgruppen, men vi föreslår här att det blir ett särskilt arbete när det gäller vägarna. Vägarna är så avgränsade, det är ett
så tydligt uppdrag och där kunde man också nå ett väldigt konkret resultat. Risken är nu när det är ihopblandat med annan teknisk serviceverk-
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samhet, att planerar man alltför stort så missar man möjlighet att ha en
stegvis utveckling. Vägarna ser vi som en möjlig stegvis utveckling i
samhällsservicereformen som vi ganska snabbt konkret kunde få ett resultat på. Närservicen måste ändå fungera även om man på ett centralt
sätt styr, organiserar och upphandlar.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag ska chocka infrastrukturministern med att ge henne lite beröm till att börja med. Det gäller anslagen för investeringar i vägunderhållet
och nya vägar och framför allt att man fortsätter att satsa på gång- och cykelvägar. Vägunderhållet har varit alldeles för mycket eftersatt under en ganska
lång tid så vi har ganska mycket som ligger och pyr, som väntar på att någonting ska hända.
Sedan berörde vtm Viveka Eriksson det jag i princip tänkte säga och som
jag hade ett replikskifte om förut med infrastrukturministern om samordningen med vägunderhållningen och plogningen. Det är inget nytt från
Ålands framtids sida, vi har påpekat det här många, många gånger att man
måste börja titta över den här delen och spara pengar. Vi har nämnt det tidigare att man förstår att någonting är fel när det är tre olika entreprenörer
som kommer till Eckerö och plogar vägarna. En som kör kommunala vägar,
en som kör bygdevägar och en som kör huvudvägen. När de kör bygdevägarna och kommer till stora vägen så tar man upp plogen och kör tomma några
kilometer och sedan sätter man ner plogen och kör igen.
För mig är det väldigt svårt att förstå att det inte kan planeras så att man
bjuder ut det här samlat till en entreprenad i samarbete med kommunen. I en
företagsvärld skulle inte det här få existera och fortgå år efter år som det här
har gjorts. Det är att slösa med pengar, det kallas rent och ram resursslöseri.
Jag hoppas nu att man en gång för alla tar tag i det här. Om det inte händer i
år så måste det hända nästa år, att man ser bara en enda entreprenör som
kommer och gör allting. Det lovar gott, men jag tror det inte förrän jag ser
det. Det har pratats om det här förut.
När det gäller vägbyggnader vill jag fråga en sak, man är ju lite knutpatriot
när det gäller vägbyggnadsanslag, de brukar höra till att varje ledamot försöker förivra sitt eget vägprojekt till hemkommunen. Det har jag aldrig gjort
förut, men den här gången måste jag börja ifrågasätta om ingen har åkt på
vägen ut till Degersand, Eckerö Torp-vägen. Det är nästan så att man inte
hålls i en bil längre, kör man med en traktor där så är det risk för att man
ramlar ur fast man har hytt. Där bör man titta på prioriteringsordningen. Är
det inte dags att man gör någonting åt den vägen när man ändå ska prioritera
anslag och vilka som är mest motiverade att renovera?
Sedan till motion nr 6, som jag har lämnat in och det är ett anslag stryks i
sin helhet. Det gäller anslaget i 48.01.70 Anskaffning av arbetsbåt. Det finns
en enkel motivering att i tider med ansträngt budgetläge så kan man inte göra
sådana här utsvävningar. Det måste finnas möjlighet att samarbeta, att åka
med sjöbevakningen, oljeskyddet och övrig verksamhet som pågår eller hyra
båtar vid tillfällen när man behöver. Det är helt att kasta bort pengar,
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250 000. Det är enkelt att med hjälp av oppositionen stryka det här, när ni nu
har uppbackning.
Sedan vad gäller planering av vägar och vägbelysning i samband med nybyggen. Just nu håller man på och bygger en gång- och cykelväg ner till Käringsund, det får vi tacka för. Det kommer att bli en förlängning av den tidigare gång- och cykelvägen ända ner till turistbyn. Vi har belysningssystemet i
Eckerö ganska väl utbyggt för att ha trevnad och trivsel bland kommuninvånarna. Det här blir en automatisk fortsättning ner till Käringsund, men när
man bygger gång- och cykelvägen nu så görs det ingen planering för belysningen. Det som har gjorts nu är att ett bolag har lagt ner rör färdigt för att
dra kabeldragningen, men man har också kunnat sätta fundamenten klara för
stolpar i samarbete med kommunen, som hade kunnat bekosta fundamenten.
Sedan hade det varit kommunens sak att sätta dit stolpar och belysning när
man har ansett sig ha råd.
Det är inte bara där, det har varit vid andra stora vägbyggen genom Eckerö
samma sak. Man har färdigt släntat och allt och sedan börjar man gräva upp
slänten igen för att dra ner kablar för vägbelysning.
Sedan ett hastigt överslag när det gäller investeringar för kommunala vägbyggen. Jag vet inte om jag har räknat rätt, jag kanske har missat någon, men
ca en miljon är kommunerna beredda att satsa på kommunalvägar. Som vi
vet idag är kommunala bidraget för investeringar i kommunala vägar ca
300 000 i extra anslag om man får 30 procent i bidrag. Jag vet inte vad det
har varit, men jag har i huvudet att det har varit runt 30 procent som man
har fått.
Det här är lite av de tankar som jag hade runt vägtrafiken. Jag hoppas att
när det gäller påpekanden som jag gjorde framför allt på underhållssidan att
man kan påskynda det här. Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Det känns bra ledamoten Eklund. Jag känner att vi har
en samsyn och det finns en vilja från regeringsbänken och också uppenbarligen från oppositionen att vi tillsammans ska arbeta vidare. Jag beklagar om vi från avdelningens sida har misslyckats vad gäller belysning
och annat. Jag känner inte till detaljerna, men jag ska tala med mina
tjänstemän och efterhöra deras åsikt. Det är viktigt.
Vad gäller väginvesteringen, som vi nu har dragit upp till fem miljoner, så vill jag också vara tydlig och säga att det är den samlade landskapsregeringen som har varit enig om att vi vill satsa på vägar för att
det behövs. De är i dåligt skick, men också för att det är en ren sysselsättningsbefrämjande åtgärd. Jag har alla kollegor med mig och de ska
också ha lite ros idag. Tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag får tacka för den informationen och än en gång tacka
för det förhöjda väganslaget. Det är roligt att man åtminstone inom den
här delen har tagit ett grepp och ser behovet av att få vägarna i skick och
underhålla dem. När det gäller underhåll så börjar man skjuta det framför sig kommer snöbollseffekten, snart kommer allt på en gång. Det är
alltid bättre att ta lite undan för undan.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack ledamot Eklund för ett fint anförande. Det är bra att
ledamot Eklund lyfte fram de här vägarna och att det är tre olika aktörer
som gör samma sak. För mig har det blivit sinnebilden för behovet av
den samhällsservicereform som vi diskuterar i ett större sammanhang.
Det om någonting visar att vi verkligen behöver ha en genomlysning av
all offentlig service på Åland. Om ledamot Eklund och alla andra tänker
efter så finns det väldigt, väldigt många områden som det görs precis likadant inom. Det är dubbelarbete, trippelarbete osv. som kunde göras
mycket enklare och med mycket bättre kvalitet och man skulle få rätt
sak på rätt nivå och på rätt plats gjorda med de mest moderna instrumenten tillhanda.
När det gäller den tekniska sektorn och vägarna har kommunrundan,
som regeringen har gjort nu, visat att det är det som intresserar mest ute
i kommunerna. Kommunerna känner en rädsla att det ska försvinna,
men här tror jag faktiskt att kommuner kan och bör ta ett större ansvar.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Ja, jag vet inte om det är rätt att säga att det behövs en
samhällsservicereform för att få ihop samsynen och samarbetet, men i
min värld som ministern brukar säga, så kanske det ordnas ändå utan
en samhällsservicereform. Jag är inte emot reformen som sådan. Landskapet ska vara huvudman för att organisera det så det är helt okey för
mig, men det här kan vi jobba med ändå. I den privata världen måste
man vara mer aktiv när det gäller sparåtgärder. Man kan inte vänta på
att någon annan ska sköta det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Tack ledamot Eklund för ett bra anförande. Jag delar
helt synen om att vi behöver komma tillrätta med bekymren när det gäller plogning osv. och få en större helhet som samordnas. Jag undrar
också eftersom ledamot Brage Eklund och partiet ofta pratar om att cementera redan befintliga strukturer. Kan man inte också i det här sammanhanget se att det finns fördelar med att ha större helheter också i
andra strukturer, t.ex. kommunala sammanhang.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag tror inte att jag har sagt att man ska cementera strukturer, det är inget som säger att man blir bättre på en sak bara för att
man blir en större organisation, om det gäller det som ledamot Petri
Carlsson menar i samhällsservicereformen, att man kan samordna och
göra tjänsterna tillsammans. Jag pratar om värdkommuner också, en liten kommun kan också vara värdkommun för de stora. Det är ingenting
som säger att det måste vara en centralkommun eller en storkommun
som gör det här. Det kan vara en form för en liten kommun att få överleva, att man tar på sig ansvaret för vägunderhållet. Det är inget själv304

skrivet att man ska räkna med att det bara är centralkommunen som ska
dra fördelar av en samhällsservicereform. Det kan lika fort vara Geta,
Eckerö eller någon annan randkommun.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Jag vill ta ordet ett tag för att lite i folkbildningssyfte förklara två
saker, som det brukar heta. Dels har vi kostnadskostymen inom skärgårdstrafiken som ser ut som den gör och dels varför det dröjt ända tills nu med att
adressera problemet. För att begripa nutiden och framtiden måste vi förhålla
oss till historien. Det är nämligen på grund av gamla beslut som Ålands lagting och landskapsregering nu måste hantera skärgårdstrafiken med viss
kraft.
Jag behöver kanske inte berätta för er som sitter här att våra utmaningar
idag härstammar från tiden före 1993 då dagens klumpsummesystem infördes. Jag gör det ändå för jag märker att många ålänningar inte riktigt begriper varför läget är som det är. På tiden före klumpsumman betalade Finland
för den åländska infrastrukturen och där var det direkt omdömeslöst att inte
bygga ut skärgårdstrafiken så mycket det någonsin var möjligt på den tiden.
Medan denna utbyggnad av trafiken pågick genomgick den betydligt större
färjtrafiken en utveckling som dittills helt saknat motstycke. De stora spelarna investerade i nytt tonnage i en rasande fart och sökte såklart samtidigt
personal med alla till buds stående medel. Lönerna gick rätt upp i taket till
stundtals osunda nivåer. De stora och på den tiden mäktiga sjöfacken gjorde
sitt jobb och pressade rederierna på ännu högre löner. Facken hade urstarka
förhandlingspositioner och drog sig inte för att utnyttja dem, vilket är självklart och hedervärt. De gjorde sitt jobb. Åland tvingades att hänga med för att
inte riskera den stora färjtrafikens utveckling.
Mitt i denna sörja bland hårdsatsande rederier, hungriga fackförbund och
sjömän med jättelöner, står vår skärgårdsflotta som består av alldeles för
stora fartyg och alldeles för höga löner. Detta visste de allra flesta och dessutom accepterade man det eftersom klumpsummesystemet snabbt skapade ett
överskott, som lätt kunde användas för att täcka de stigande kostnaderna. Det
är inget fel i det tankesättet heller. Skattepengar som man får ska ut i samhället och arbeta och sker det i löner till de anställda är det aldrig ett dåligt alternativ.
Så småningom eller med början 2008 knackade verkligheten på. Den ekonomiska flytkraften försvann och inbesparingar måste till. Ungefär där är vi
idag. Hur man hade kunnat göra annorlunda förr vet jag inte, men jag är
övertygad om att man måste göra en omställning idag. Till följd av skenande
driftsutgifter måste skärgårdstrafiken förutsättningslöst ses över liksom
många andra områden som vi har under vår förvaltning.
Trafikavdelningen har inlett detta arbete och även inlett en ambitiös förstudie för att fatta de riktiga och kloka besluten. I den måste ingå den demografiska utvecklingen i skärgården och på övriga Åland. I den måste också
ingå miljömässiga avväganden, arbetsrättsliga verkligheter, sjösäkerhetsmässiga krav. Allt detta ska ställas mot en samhällsekonomi, som just nu är
osäkrare än någonsin efter att klumpsummesystemet blev verklighet 1993.
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Ltl Torsten Sundblom antydde i sitt anförande att finans- och näringsutskottet visat ett svalt intresse för att behandla den åtgärdsmotion, som ltl
Sundblom m.fl. skrivit och som efterlyser ett extra anslag från riket för anläggandet av en hamn någonstans på östra Föglö. Han har till viss del rätt. Motionen har inte behandlats, men huvudsakligen av tidsskäl, fast inte bara. Jag
har personligen svårt att se hur vi kan begära extra anslag för att finansiera
något så diffust som en hamn någonstans på östra Föglö. Det är alldeles för
inexakt för att begära extra anslag för. När och om den utredning som nu pågår ger stöd för att det är därifrån, gärna en exakt plats, kortrutterna ska ledas, ska jag med glädje se till att möjligheterna av ett extra anslag behandlas i
finans- och näringsutskottet.
Jag vill också uttrycka centerns gillande för satsningar på glesbygdsvägar.
Det är i många avseenden en riktig, ekonomisk, klok och framåtriktad regionalpolitik.
Lika klokt är det att hålla fokus på flygtrafiken mellan Stockholm och Mariehamn. Som utvecklingen ser ut idag måste vi göra allt i vår makt för att
skapa förutsättningar för det åländska näringslivet och dess fullständigt
livsviktiga kontakter västerut. Den dag vi slutar göra affärer tvingas vi till
mycket värre åtgärder än att stuva om lite i en huvudsakligen välfungerande
trafik som även efter de omstuvningarna fungerar i stort sett bra.
Med detta vill jag från centerns sida uttrycka vår uppskattning för det jobb
som infrastrukturministern Veronica Thörnroos, rederichef Kaj Jansson och
all annan inblandad personal genomfört. Det är ett styvt jobb att rationalisera, förbättra och spara samtidigt som kurser mot framtiden måste ligga
fast. De har i offentligheten fått utstå påhopp som inte är värdiga och beskyllningar som angränsar till kränkande trots att det de gör syftar till att göra så
att vår egen plånbok ska räcka längre än idag, nu när Finland har slutat per
automatik betala räkningarna. Tack!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Starten på ledamoten Petterssons anförande, som härrörde sig till tiden före klumpsumman, höll jag inte riktigt med att vi
byggde ut trafiken obegränsat. Det fanns två olika idéer, det fanns tjänstemän som jobbade med att bygga kortrutten från första början, men det
fanns också politiker som tyckte att det var bekvämt att åka lång väg och
komma ganska nära in mot tätorten direkt. Här är det två saker som arbetat lite mot varandra.
När vi går vidare mot externa anslaget så är det regeringen som bereder framställningen till extra anslag och det är där man motiverar allt
man ska göra. Det som är skrivet i åtgärdsmotionen är för att få igång
regeringen, att de gör den här hemläxan och kommer med en framställning. Där motiverar man vad man gör och hur man gör.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Att man inte var överens på Åland när man började planera
för skärgårdstrafiken utgick jag närmast ifrån. Varför skulle man vara så
hemskt annorlunda på den tiden jämfört med vad vi är idag. Vilket som
var rätt eller fel har jag väldigt svårt att ha en uppfattning om, men jag
inser vikten av att vi med kraft tar tag i de här sakerna.
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När det handlar om det extra anslaget så tycker jag inte att man kan
komma med en begäran, eller ens en behandling i ett finans- och näringsutskott kring ett extra anslag på så diffusa grunder, som det här
ändå vilade. När vi sedan har fått en klarare linje på vad vi vill för
någonting, vad vi vill bygga och hur det ska gå till, ser jag inte några
problem med att man då behandlar det på nytt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som utskottsmedlem har jag ingen rätt att berätta vad
andra medlemmar har sagt i utskottet, men jag har rätt att säga vad jag
själv har sagt. Jag har med ganska stor kraft försökt komma till den situationen att utskottet skulle behandla motionen om extra anslag som
ligger där, men inte varit framgångsrik. Så mycket kan jag säga. Utskottsordförande har helt fel när utskottsordförande säger att man inte
kan eller ska diskutera extra anslaget som en finansieringsmöjlighet i
skärgårdstrafiken bara för att paketet, som man ska ansöka om, inte
finns. Det är fullständigt fel. Extra anslaget finns som en del för finansiella verktyg som finns utgående från den självstyrelselag som trädde i
kraft 1993. Att inte ens diskutera på förhand huruvida skärgårdstrafiken
är ett infrastrukturprojekt, såsom elkabeln, så att man kan diskutera om
det är en möjlighet för den framtida finansieringen är fel. Jag tycker att
utskottet har begått ett stort fel där.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa är en strukturerad och vältalig medlem i
utskottet. Normalt vill han bygga sina beslut på faktaunderlag så långt
det någonsin är möjligt. Jag vidhåller igen att underlaget för att diskutera ett eventuellt extra anslag inom ett utskott är för svagt såsom det är
just nu. Jag vill också tillägga att vi hade beredskap och vi har fortfarande som mål att diskutera detta när vi har mera detaljer kring det. Jag
vill också påminna om att vi inte direkt har haft oändliga sjöar med tid i
vårt utskott. Det har nog den nya lagtingsordningen sett till. Det finns
också flera motioner än den om extra anslaget, som vi inte har hunnit
behandla av rena tidsskäl.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack fru talman! Det var egentligen på grund av en annan orsak som jag begärde ordet, men jag ska ändå gå in på det här med extra anslaget först. Extra
anslag och möjligheten enligt självstyrelselagen att begära det, det är en stor
sak om vi vill finansiera någonting som kostar mycket pengar och som vi behöver ha resurser till. Det vore bra att diskussionen förs under tiden före och
under tiden som man bereder framställningen på regeringssidan. Det är inte
så dramatiskt som utskottsordförande Pettersson tycker, att man inte kan
diskutera den bara av några principskäl. Det är viktigt att lagtinget ger signaler till landskapsregeringen att de arbetar vidare och försöker få fram en
framställning om det extra anslaget.
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En sak till, om vi använder möjligheten till extra anslag så betyder det
också att vi då signalerar att behovet är än större, att vi behöver få avräkningen korrigerad. Begäran om extra anslag förstärker argumentet för att få avräkningsbeloppet korrigerat, omförhandlat och höjt, som vi är berättigad att
få.
Med den fru talman, ska jag nu gå in på det som jag tänkte säga och som
jag begärde ordet för. Det handlar om det att jag har skrivit en motion om
slopandet av budgetmoment. I budgetframställningen föreslås ett nytt moment för införskaffandet av en arbetsbåt. Det är anledningen till budgetmotion nr 31. Ur framställningen kan jag citera: ”Båten avses användas gemensamt i första hand av trafikavdelningen och polismyndigheten.” Vad jag kan
utläsa av framställningen är det ingen egentlig polisbåt som föreslås, en polisbåt som polisen helst vill ha.
Det finns ett flertal samhällsägda båtar, som i många fall används mycket
lite. Jag anser att det vore bättre att organisera samanvändandet av de båtar
som ägs av samhället än att köpa en ny båt, som mest kommer att ligga vid
kajen. Enär den planerade båten inte är en polisbåt för patrullering att användas av polismyndigheten, kan anslaget anses som obehövligt och därav
utgå. Vid uppgifter som eftersök och draggning kan samarbete mellan polis
och gränsbevakning vara ett bra alternativ, dessutom har sjöräddningen båtar. Det finns också flera präktiga arbetsbåtar som är stationerade på flera
platser runtom på Åland och lyder under oljeskyddet. Det är väldigt fina arbetsbåtar där det finns gott om rum att jobba i och väldigt ändamålsenliga för
sådana jobb. Jag anser att dessa båtar mycket väl kan användas mera.
För trafikavdelningens behov kan oljeskyddets båtar samt miljövårdsbyråns nya båt nyttjas. Att gemensamt nyttja de båtar som redan finns är bättre
än att investera i en båt för 250 000 euro som kräver resurser i driftsbudgeten kommande år. Vad som behövs är att användandet samordnas samt en
prioriteringsordning vem som har första prioritet om två behöver båten samtidigt. Enligt mitt sätt att se är prioriteringen enkel. Polisen först!
Med detta föreslår jag att moment 48.01.70 Anskaffning av arbetsbåt utgår
ungefär som Ålands framtids motion, men med lite andra argument.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Sundblom fortsätter diskussionen om extra anslag. Det är två saker som jag vill påminna om i det sammanhanget. För
det första så under de här åren, 2013 och 2014, så lyfter vi det största extra anslaget som vi någonsin har gjort, den s.k. Finlandskabeln. Jag tror
att det inte är så speciellt klokt att just nu komma in med en ytterligare
ansökan. För det andra så är extra anslag absolut ett alternativ för finansiering av kortruttsutbyggnaden, men då måste vi ha den s.k. helhetsplanen för vi kan inte komma med ett enskilt projekt. Det fyller inte kriterierna för det som vi kallar för extra anslag. Genom historien har vi
haft en viss försiktighet så de projekt som vi för fram ska också uppfylla
de kriterier som är angivna för extra anslag. För att klara skärgårdstrafiken måste vi presentera helhetsplanen som minister Thörnroos har aviserat att ska komma fram i slutet på nästa år.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Om man är lite minnesgod kan man gå lite tillbaka i tiden. Projekt 77 var som en flerstegsraket där man blev beviljad anslag
vartefter, Självstyrelsegården, muséet, Arkipelag samt en lantrådsbostad
som senare inte byggdes. Det är likadant med kortrutten, vi kan mycket
väl se det som en flerstegsraket. Gör hemarbetet, ta upp förhandlingarna
och kom till lagtinget, begär det här extra anslaget och få att under ett
antal år så betalar man ut till de olika projekten en viss del.
Varför jag tidigare under föregående mandatperiod låg lågt med begäran om extra anslag var att jag ville ro Finlandskabeln i hamn. Nu är
Finlandskabeln i hamn så nu är det helt rätt att gå ut och börja arbeta på
en framställning om extra anslag. Det här tror jag att kanske Ålandsdelegationen också går in för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag ska inte spinna vidare i samma ämne eftersom det står i
självstyrelselagen att man på framställning av lagtinget kan extra anslag
beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter, som rimligen inte kan finansieras med landskapets budget. Då tror jag inte att en enskild hamn
på östra Föglö är tillräcklig utan man behöver nog ha helhetsplanen. Ltl
Sundblom nämnde också flerstegsraketen, till det behöver vi absolut
masterplanen. Kan inte liberalerna stöda att vi tar fram masterplanen
och samtidigt jobbar med de enskilda projekten.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jo, det är så att man måste jobba i detalj med de olika projekten undan för undan. Masterplanen är en översikt och den kan inte
fordra så hemskt mycket arbete utan det är detaljerna när man går vidare. Det är de som för projektet vidare och vidare. Jag menar inte att vi
begär det extra anslaget för ett enskilt projekt utan det blir en samling
som kommer upp varefter så att det blir en flerårsraket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack talman! Jag vill stöda ledamot Sundblom till den delen när han säger att vi ska använda de egna resurser som vi har med egna båtar och
inventera vilka egna båtar vi ska ha. Min erfarenhet säger att de som anställer och som vi har idag, dvs. sjöräddningen som sköter sjötransporter, har kunskapen om det. Ju flera egna båtar som vi har desto mera
underhållskostnader får vi. Det är en bra tanke.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Det är helt riktigt. Sedan är det också så att de som har
en viss utbildning att föra båtar gör att det blir en tryggare transport för
dem som kanske inte har en utbildning att föra båtar.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Som tidigare trafikansvarig så avundas jag egentligen inte den
posten idag och inte landskapsregeringen heller. Man måste erkänna att den
här landskapsregeringen och den minister som har ansvaret för det här området har nog det svåraste jobbet på mycket, mycket länge som man har stått
inför. Budgetförslaget för 2013 förutsätter en sänkning av kostnaderna med
ca tre miljoner euro och ska minska många, många körtimmar. Här har man
försökt föra en dialog med kommunerna och man har varit in på hörande
från olika kommuner och gett förslag över turlistorna, det är ett pussel att få
alla nöjda. Det är nästan omöjligt kan man säga. Jag önskar landskapsregeringen och ministern lycka till med detta i framtiden och jag tror att det kan
bli bra, bara man kommer över den här värsta sucken.
Alla ledamöter här i salen har pratat lite för sina krokar och vägstumpar så
jag måste väl också nämna Vårdöbron, som en betydande förbättring för den
regionen. Det är den överlägset mest trafikerade både vad gäller personer och
fordon idag och det har varit det under många år. Vi har två stycken färjor
som blir lediga om man bygger bron. Vi har fyra stycken pontonfästen som
det bara är att ta med sig och flytta någon annanstans på Åland när man kortare av turerna till kortare pass. Vi har korta vägsträckor att bygga till den här
bron. Egentligen är det bara att köra igång. Jag tror mig veta att man är en
bra bit på väg i de här sammanhangen och de diskussioner som man har haft.
Lantrådet nämnde ute i korridoren att det kanske skulle behöva komma
något nytt i debatten, gå upp du och säg någonting, sa hon till mig. Då ska jag
föreslå en sak som har diskuterats för många år sedan och jag tror att jag har
några ritningar i lådan sedan tidigare. Det är väg runt Lumparn. Det här är
ett projekt som egentligen skulle lyfta hela Åland. Här skulle Jomala, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö, Lumparland och Lemland ha en väldigt stor
nytta. Tänk på logistiken, varutransporten. Ska man köra till Lumparland och
sedan tillbaka till Vårdö, till butiken, vi har post och speciellt busstrafiken.
Jag kommer ihåg när vi hade en konsult hit från Bornholm, som skulle
göra upp den åländska busstrafiken. Han började skrapa sig i huvudet, han
trodde att Åland var runt som Bornholm är. Det är inte lätt att skapa logistiken vad gäller busstrafik. Det här är någonting som man borde kunna utnyttja, det är inte bara skärgårdstrafiken utan det här är någonting som man
borde titta på.
Det här området kan egentligen bli hela Ålands nya ekonomiska zon. Tänk
efter vad som kan utvecklas längs den här vägen. Vi har företag, bensinmackar, caféer, näringsställen överlång som man kan utnyttja. Det här är kanske
det viktigaste om man vill lyfta fram något för att Ålands alla regioner ska
växa och hela landskapet.
Steg 2 blir att flytta Åbo-Sverigetrafiken till Långnäs hamn. Det förutsätter
att man bygger en kaj till så att båda båtarna kan ligga inne samtidigt för att
personalen ska kunna gå över till den andra båten som man gör idag. Det betyder också att man kan sänka farten genom skärgårdshavet, som är mycket
känsligt, som vi diskuterat i många olika forum där vi är medlemmar från lagtinget. Man kan minska farten betydligt i det här området, vilket också betyder att man sparar bunker, oerhörda mängder. Vi vet att det går mycket bun-
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ker per timme, särskilt när det är is. Man har möjlighet att kanske få en
längre liggtid i Åbo eller om man vill köra sakta för att titta på den vackra
skärgården. Kanske man kan vinna en timme med det här förslaget.
Det kom också upp det här med extra anslag, kanske det här också skulle
kunna tas in i den diskussionen med tanke på att både åboländska och
åländska skärgården kan samarbeta med det här. Vi får en turtäthet till riket
bland de kommersiella rederierna som skulle vara betydande. Tack!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det här med ringvägar har alltid ansetts som en tokig idé
och det gör det väl fortfarande. Det är dock en intressant tokig idé, så de
är något man borde ta från det stadiet till en konkret idé, en vision, särskilt när det gäller mellan Lumparland och Vårdö, men också Hammarland och Geta, i Skarpnåtö-trafiken. Det finns många synergieffekter att
uppnå, inte bara kollektivtrafiken, t.ex. när man ska bli av med massorna från Föglötunneln behöver man ha dumpningsmöjligheter,
Kanske det finns någon vägbank man kan förverkliga med det här.
Det här är också en ingrediens när man kommer till det stadiet i utvecklingen att man ska avveckla Hummelvik. Då är det inte alls ett för
stort steg om det finns en ringväg från Långnäs till Vårdö, som det annars är för Vårdö. Mycket framsynt av ltl Englund att föra det här upp
till diskussion. Det borde börja förverkligas.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Jo, det är som vi redan från Vårdö har märkt, när det gäller
tandvårdsreformen hör vi till fasta Åland, där är vi inte med i skärgårdskommunerna. Här blir vi också en del av fasta Åland, med en sådan här
ringväg. Jag tror säkert att det i framtiden kommer att vara en mycket
bra idé, precis som ledamot Sundman var inne på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Idén är mycket intressant, ledamot Englund, att förbinda Lumparland med Vårdö, att bygga Vårdöbron och få den här ringvägen. Det skulle betyda väldigt mycket för näringslivet och bosättningen. Nya alternativ kommer fram när det gäller skärgårdstrafiken, turismen. Allt! Jag tyckte att ledamot Englund sade att han hade något i byrålådan. Finns det några kalkyler på det här? Det skulle vara intressant
att veta om det finns något sådant och vad en sådan här utbyggnad
skulle kunna kosta. Det är en otroligt spännande tanke.
Ltl Anders Englund, replik

Tack fru talman! Det finns kalkyler som är framtagna, men förstås är det
här saker som måste revideras. Det här var på gång när Vårdö diskuterade sin trafik, vart den skulle gå. Skulle den gå till Lumparland eller till
Sund. I det sammanhanget eller lite efteråt togs det fram åtminstone tre
olika skissförslag på det här. De var också olika i pris. Det finns visst,
men det måste revideras.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jo, det är helt riktigt som ledamot Englund säger, det fanns
långtgående planer på ringvägsbiten också. Som läget är i dag så är det
frågan om man ska prioritera en ringväg framför att bygga kortrutt i
skärgården. Då skulle jag nog säga att vi måste bygga kortrutten i skärgården först, den har ekonomisk stor betydelse för landskapets driftsutgifter. Till det som är väldigt intressant är om man på något vis kan påverka färjtrafiken som går till Åbo, som också ledamoten Englund var
inne på. T.ex. att de lägger till på samma plats så de kör inte in till Mariehamn, för att kunna köra saktare genom skärgården, som är en väldigt
viktig miljöåtgärd. Det är intressanta diskussioner.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det är precis som ledamot Sundblom säger att det här är
någonting som man ska fundera på med tanke på skärgårdsmiljön, som
vi alltmer talar om och bränslekostnaderna som bara stiger och stiger.
Det är inte bara för skärgårdstrafiken utan även för de privata som det
kommer att betyda mycket. Det fordras en kaj utbyggnad och en kaj till
för att kunna lösa det här. Sedan har vi också det här med tiden. Det blir
en lite kortare sträcka till riket än vad man har till Sverige, beroende på
vilken hamn man gör, men sedan har vi också tidsskillnaden som faller
in mellan de här båda länderna. Sammantaget kan man kanske få det
här att fungera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! När ledamoten Englund började prata ringväg så
tänkte jag hå, hå, ja, ja, men desto mera jag funderar på det så desto mer
tycker jag att den här s.k. tokiga idén kanske inte är så tokig heller. Däremot behöver man definitivt tid för att se vad det har för miljöpåverkan,
både vinstmässigt och eventuella åtgärder. Glöm inte heller, ledamot
Englund, bunkers. Bunkersinbesparingar. En visionär vill jag säga, som
sagt, lantrådet hade ännu en gång rätt, det kom något nytt igen.
Ledamot Anders Englund, replik

Talman! Tack för det. Jag hoppas att det här är någonting som vi kan
arbeta vidare på och särskilt de kommuner som berörs borde ta initiativet. Jag kan säga att jag har fått flera samtal under den här tiden. Det
här är någonting som man borde ta upp.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Några ord om kollektivtrafiken. Det finns en bra skrivning i budgeten att dagens system med linjetrafik till stan, busstaxor, stödsystem till
regionaltrafik och matartrafik ska ses över i samarbete med trafikbyrån. Även

312

målsättningen är bra med en kostnadseffektiv miljöanpassad och välfungerande kollektivtrafik över hela Åland. Det är mycket viktigt att bussarna samordnas med skärgårdsfärjorna. Ett irritationsmoment som är svårt att förstå
alla gånger.
Jag hoppas att man inte glömmer Mariehamn. I landskapsregeringens
handlingsprogram står att under förutsättning att stan utvecklar sin kollektivtrafik till och från andra kommuner har landskapsregeringen beredskap att
diskutera stöd för stadstrafiken i likhet med övrig landskapsfinansierad kollektivtrafik.
Stan har gjort försök att utvidga sin kollektivtrafik, men intresset från
grannkommunerna har varit svalt för att inte säga obefintligt. De absolut
mest miljöbelastande bilresorna är de som är under fem kilometer, man kallstartar, kör några kilometer och sedan ställer man bilen igen. Dessutom är de
bilresorna ofta onödiga.
Jag skulle vilja höra lite från landskapsregeringens sida vad man ser för
möjligheter att ta staden med i dessa diskussioner så att staden kan vara med
och dela på kakan.
Sedan har jag en fråga till, drivs arbetet med justeringen av promillegränsen vidare?
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Jag är jätteglad att ledamot Sjögren tar upp det här viktiga
ärendet, som vi socialdemokrater faktiskt tycker att man behöver se
över. Ur en miljösynvinkel är det här speciellt viktigt. Stadsbussen drivs
helt och hållet på fiskdiesel, som har visat sig vara koldioxidneutralt
nästan till 100 procent. Nu kan det också produceras så mycket att stadens alla fem bussar kan drivas på den här dieseln. Det är någonting
som är en stor miljösatsning.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det debatteras i tidningarna och staden står inför en ny upphandlingsrunda när det gäller kollektivtrafiken. Vi har betalat ganska
runda summor och har nu förhoppningar om att vi ska få mer trafik för
mindre pengar. En viktig och väsentlig del av det hela skulle vara att
också staden skulle få möjlighet att få stöd för sin kollektivtrafik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag vill gå vidare på ämnet kortrutt. Inte gällande det som vi
också har föreslagit att man ska skynda på med investeringar på östra Föglö
utan utifrån att vi tror att kortrutt kan genomföras till viss del åtminstone,
redan utifrån de faciliteter, färjfästen och fartyg vi har, såsom det är nu. Liberalerna har deltagit rent konkret i en digital agenda under den tid som har
gått sedan landskapsregeringen gav sina första förslag till det nya trafiksystemet, lite före midsommar om jag minns rätt. Efter det så har det skett oerhört livliga, sakkunniga och oerhört kompetenta diskussioner i sociala medier
hur man ska utveckla skärgårdstrafiken framöver.
Ingen kan påstå att det har funnits en total enighet där heller hur man ska
gå till väga, men jag vågar ändå hävda att många kompetenta och kunniga
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personer har lagt ned oerhört mycket arbete på att räkna ut hur man kunde
förändra systemet mot kortrutt redan med nuvarande färjfästen och färjor.
Många har lagt ner oerhört mycket tid och det finns de som uppenbarligen är
väldigt räknekunniga och som har kommit fram till att man kan gå emot kortrutt till delar som jag sade, redan 2013, med de färjfästen och färjor som vi
har så att man kan spara flera miljoner euro. Åtminstone några per år redan
från 2013.
Personligen har jag deltagit i diskussionerna och framför allt lyssnar man,
ja man ser på en datorskärm när man deltar i diskussioner på sociala medier,
det finns också några andra politiker som har deltagit. Landskapsregeringen
har tyvärr lyst med sin frånvaro där i huvudsak, det får man konstatera, förutom något inlägg, men i varje fall så kan man inte se resultat av de diskussionerna överhuvudtaget i det som föreslås för 2013. Människor finns med i en
digital agenda redan och jag skulle hoppas att landskapsregeringen skulle ha
varit det i praktiken också och inte bara pratat om att man ska gå mot en digital agenda. Det om den biten!
Det finns starka ifrågasättande om huruvida det som nu föreslås att ska
vara ett övergångssystem fram till en kommande kortrutt, det är att man vill
införa dubbla färjor på de längsta färjor. Det finns starka ifrågasättande om
det systemet verkligen sparar pengar som landskapsregeringen budgetmässigt tror. Det finns fortfarande många osäkra faktorer. Det här är fortfarande
frågan om lönearrangemang, om de verkligen är som landskapsregeringen
tror att de ska spara pengar, om det leder till det i verkligheten.
Befälen har som bekant redan enhetslöner. Att man ändrar körtiden ändrar inte automatiskt så att deras löner sjunker, det måste man avtala sig fram
till. Det är inte gjort.
Vad gäller arbetstidslagstiftningen så säger den att huvuddelen av arbetstiden ska vara på dagtid. Det som föreslås nu är till stora delar så att arbetstiden inte är på dagtid. Då kan det betyda att man måste betala övertid istället
för vanlig timtaxa till personalen. Inte till den här delen heller har man fortfarande kommit till avtal. Det här säger jag bara för att de siffror som finns i
budgetförslaget inte är ristade i sten ännu. De inbesparingar man tror att
man ska åstadkomma är inte säkra.
Framför allt, vilket är säkert, att sätta dubbla fartyg på de längsta rutterna
har ingen avgörande betydelse för bränsleförbrukningen, det säger sig självt.
Att köra på långa rutter med många fartyg bränner bränsle. Med kortrutt, det
säger sig lika självklart, finns det möjligheter att spara bränsle.
I denna budgetmotion föreslår vi att man under 2013 redan ska börja med
det, åtminstone under lågsäsong. Det kan finnas kapacitetsproblem, som inte
är överbryggbara i det här skedet, med att också ha det på sommaren. Brändötrafiken leds över Kumlinge och sedan tar man sig vidare därifrån dels via
Överö till Långnäs och dels via matartrafik till Hummelvik. Då skulle färjpasset mellan Brändö och Kumlinge vara ca en timme, medan det nu som det
föreslås är ett färjpass på två timmar och 15 minuter som ska trafikeras med
två fartyg.
Vi säger att det finns en avgörande skillnad i det som vi föreslår i förhållande till det som landskapsregeringen föreslår. Kortrutt på riktigt kan genomföras redan nästa år. Det finns en smärre förändring av ett färjfäste i
Snäckö, vilket kan göras på kort tid för att göra det här möjligt. Det kan spara
två miljoner per år, med all säkerhet. Det är vi övertygade om och därför vå314

gar jag stå och säga på det här sättet. Det betyder inte längre restid för
Brändöborna till Mariehamn, ungefär lika lång restid.
Då blir frågan ska vi verkligen våga gå in för vad vi har sagt. Korta rutter,
människorna transporteras över land, inbesparingar för landskapet. Tack!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är bra om man i finansutskottet i detalj kan sätta sig in i
den nu tilltänkta tillfälliga lösningen med befintligt tonnage på hamnar,
vägar osv., som man gör i syfte att nedbringa kostnaderna. Av pedagogiska skäl så man kommer bort från pseudodebatten att det finns ett
kortruttsalternativ som går att starta 1.1.2013. Det är, som jag har sagt
förut, att vilseleda folk och föra dem bakom ljuset, när man säger att det
finns en möjlighet. Det finns det inte på den korta tidsrymden. Däremot
med den nya turlistan, nya sättet att använda befintliga resurser går att
genomföra och spara pengar och få en lika bra och till och med bättre till
vissa delar, trafik. Jag hoppas att utskottet kan reda ut detta för att
också få samma information till oppositionen som vi i regeringspartierna har fått så att de inser att det här är den rätta vägen att gå på kort
sikt. Sedan är vi alla överens om att på lång sikt ska vi införa kortrutt,
men det kräver mera tid.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ledamoten Danne Sundman säger att det inte är genomförbart på kort sikt med kortrutt, med Brändötrafik till Kumlinge och
vidare med färja från Snäckö till Överö och Långnäs eller till Hummelvik. Enligt vår uppfattning kan ett fartyg som finns i skärgårdsflottan
med smärre åtgärder i färjfästet, några dagas svetsningsarbeten, angöra
färjfästet. Så ligger det till. Det fartyget har faktiskt angjort det färjfästet,
men det fordras vissa åtgärder för att det ska kunna angöra det regelbundet, inte st0ra saker. Då ligger man väldigt nära ett möjligt förverkligande av detta. En kommun begärde att landskapsregeringen skulle
räkna på detta alternativ, fick löfte om det, men tyvärr valde landskapsregeringen att inte ens räkna på alternativet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa är också en aktiv kommunpolitiker i
Kumlinge, t.o.m. ledande. Han nämnde debatten om arrangemanget.
Det jag skulle vara intresserad av att höra är hur man ska kunna uppbåda samma engagemang för näringslivets utveckling och regionala utvecklingen i skärgården, som man får för turlistorna. Det har blivit lite
snett i debatten. När jag började med politik på sjuttiotalet handlade debatten om näringslivet, det var trädgård, växthus och småtonnage osv.,
det var målet och medlet för skärgården. Nu har skärgårdstrafiken och
turlistorna blivit målet och medlet har blivit någonting annat. Det har
blivit en konstig obalans. Jag brukar tänka att om vi hade en situation
där vi har samma engagemang för näringslivet i skärgården som man
har haft i turlistedebatten här då skulle skärgården ha en lysande framtid.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är visserligen en väsentlig frågeställning, men vi ska
komma ihåg att infrastrukturen i ett samhälle har en oerhörd betydelse.
Ta Chips t.ex. Det är klart att det är av oerhörd betydelse att det finns
vägar så att man kan frakta potatisen till fabriken så att man kan förädla
dem till olika potatisprodukter. Finns det ingen trovärdighet i infrastrukturen finns det heller inget näringsliv. Det är det enkla svaret på
frågan. Vi för vår del deltar väldigt gärna i näringslivsdiskussionerna.
Ett sätt att föra upp den diskussionen kunde lämpligen vara, med riktning till vicelantrådet, finansministern, att landskapsregeringen i sitt
förslag till budget hade haft ett stycke om näringslivspolitiken i skärgården, regionalpolitik. På det viset kunde vi kanske ha fått den diskussionen istället.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Den här diskussionen är inte på något sätt oväntad, den har pågått hela sommaren och man kan väl säga att arbetet med turlistorna pågår
ännu. Vi hoppas att komma till någon typ av konklusion den här veckan så att
de sedan kan tryckas och gå vidare.
I likhet med ledamoten Sundman tycker jag att det är viktigt att man inte
för ut den här typen av frågor vad gäller Kumlinge som en central del av trafiken över norra linjen. Det är ett alternativ som man menar att kunde förverkligas redan från årsskiftet. Enligt all expertis som vi har inom huset så har
man sagt att det alternativet inte är rimligt och realistiskt. Norra linjen är den
mest trafikerade trafiklinjen i skärgården, där färdas över 105 000 passagerare varje år och att på så här kort varsel dra den trafiken över Kumlinge håller varken vägnät eller färjfästen för. Man ska ha den tanken med sig för
framtiden, det finns inte några rimligheter i att någonting sådant här ska
kunna ske på så kort varsel.
Jag tycker inte heller att man ska ägna sig åt att föra ut bilden av att systemet med två färjor som trafikerar från varsin ändhamn inte går att göra billigare på det sättet. De facto är det just det den nya trafikstrukturen, som får
ner så pass mycket övertid och antal vakter, gör så att landskapet nu från att
köra 2012 års turlista och konvertera den till 2013 de facto får ner kostnaderna med fler miljoner. Det är klart, vi måste lämna den reservationen att vi
måste pröva det här systemet, innan vi med absolut 100 procent säkerhet kan
säga att det fungerar. Det är klart, det måste sjösättas, det måste seglas och
det måste till att det här avancerade pusslet som många här har lyft fram att
det de facto i praktiken fungerar. Det måste vi göra så fort turlistorna är klara
och fartygen börjar trafikera enligt den nya planen.
Jag har levt med trafikfrågorna i absolut i hela mitt liv, jag har åkt med
både Kumlinge färjan och Tre Måsar som barn, jag åkte både till Långnäs och
till Hummelvik och jag vet att så fort man skulle ändra på någonting så samlades byarna till protestmöten och diskussioner. Det är ingenting nytt som nu
har tagit sig uttryck på Facebook. Tidigare tog det sig uttryck i andra former,
man kanske samlades på ungdomslokalen eller på någon annan plats för att
mobilisera grupperna för att få samhället att agera i någon riktning. Trafiksi-
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tuationen har engagerat befolkningen i alla tider. Det är all heder att man har
den här typen av diskussioner på sociala medier, men landskapsregeringen
måste fortsättningsvis de facto grunda sina beslut på det underlag och de faktamaterial som kommer från förvaltningen. Det går inte att ta beslut på basen
av diskussioner som förs på Facebook.
Det som vicelantrådet här gav uttryck för är en väldigt viktig central diskussion för hela skärgården. Jag tror aldrig att jag i min politiska karriär har
upplevt ett så tufft samhällsklimat och ett så tufft läge vad gäller skärgårdens
överlevnad. På något sätt är det ett moment 22 som vi befinner oss i. Ju färre
människor som bor i skärgården desto mindre legitimitet på fasta Åland och
solidaritet att ägna den här regionen uppmärksamt och resurser och ju
mindre vi ägnar den resurser och uppmärksamhet desto mindre människor
bor det där. Alltså blir det rundgång och ett moment 22 som är väldigt, väldigt svårt att bryta.
Det är dags att prata om arbetsfördelning, vad gör man i skärgården, vad
gör vi här i landskapet, hur kan vi ytterligare stärka varandras intressen och
varandras mål att bibehålla det här som en attraktiv region. Infrastruktur och
näringsliv är tätt förknippade, det ena är plattform och förutsättning för att
det andra ska finnas och vice versa. Här är en tydlig växelverkan som inte går
att komma ifrån. Därför kommer vi 2013 att ägna både pengar och tid åt att
för första gången någonsin få fram ett faktaunderlag på basen av vad vi kan
fatta konkreta beslut och komma med besked om hur både helheten, dvs. det
som här benämns masterplanen, ska se ut och sätta igång delarna, enskilda
projekt. Jag ser ingen motsättning mellan helheten och delarna utan vi måste
kunna jobba med båda och det ska vi göra.
I trafikministerns frånvaro ställde ledamot Sjögren några frågor kring
promillegräns och kollektivtrafiken. Jag kan bara kort säga att vad gäller
promillegränsen så diskuterar vi den nu i samband med körkortslagen. Vad
gäller grovt rattfylleri finns det en samsyn om att sänka gränsen. Vad gäller
den andra gränsen, från 0,5 till 0,2, finns det här i parlamentet lika många
åsikter, som det finns ledamöter. Det här är en fråga som vi betecknar som en
samvetsfråga. Det delar partier i olika åsikter osv. Här har vi ännu ett litet arbete att göra innan vi kommer i mål. Men frågorna är aktuella i samband med
körkortslagen.
Vad gäller kollektivtrafiken och landskapets möjligheter att bistå även Mariehamn blir det också ett inslag i den helhetsöversyn som vi gör över kollektivtrafiken under nästa år. Man kan väl mer och mer säga att det som har varit kollektivtrafik inom Mariehamns stads gränser, mer och mer blir den trafik som berör även andra kommuner såsom Jomala och Lemland osv. Vi får
anledning att återkomma till de angelägna ämnena. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det låter tyvärr inte riktigt demokratiskt, det är lite bemästrande när lantrådet står här och deklarerar vilken diskussion och vilka
argument lagtingsledamöterna kan använda sig av och ägna sig åt. Jag
tar mig friheten som lagtingsledamot att föra fram det som jag tror på.
Vad gäller själva frågan om Brändö-trafiken över Kumlinge hävdar
lantrådet att det inte är fysiskt möjligt. Vi sade för vår del att det skulle
beröra företrädesvis lågsäsong och då är det inte 105 000 personer som
ska fraktas över den linjen. De facto så trafikerar två tunga fiskbilar
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samtidigt samt även andra lastbilar, linjen tvärgående så att de sedan
kör över vägarna på Kumlinge som sägs vara så dåliga att de inte tål trafiken. Vägarna är ansträngda idag, men de håller bra för ändamålet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Bästa ledamot Perämaa, det finns absolut inte några dolda
agendor eller verkliga skäl utan vi har med alla medel försökt få till den
bästa möjliga trafik för skärgårdens alla delar utgående från den lagstiftning som nu gäller och utgående från de resurser som vi anser att vi
kan tilldela den här sektorn. Utgående från de parametrarna har vi fått
fram det bästa möjliga systemet, tror vi och hoppas vi i alla fall. Vi ska
pröva och segla under 2013 och sedan, om det behövs, justeras. Så där
tvära kast tror jag inte att man kan göra. Jag är ingen vägingenjör, jag
kan inte göra någon egen okulär besiktning på Kumlingevägarna eller
dra någon slutsats, det här är besked som vi får från våra ingenjörer och
sakkunniga. 105 000 passagerare, att från och med årsskiftet böra dra
det över Kumlinge är helt enkelt inte möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Lantrådet nämner näring och trafik och refererar lite
till vad vicelantrådet sade tidigare. Jag skulle säga så här att det blir
tungt när man påtar på någonting i trafiken. Hela systemet har under
många år byggts upp och sedan är det som att påta på en bricka, det falller överallt. Det påverkar både näringsliv och allting. Därför blir det så
stormigt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Ja, om jag tolkar ledamoten Sundblom rätt skulle han ha velat
köra för tre miljoner till under 2013. Vi har också en annan parameter
och det är någon slags ambition, vilken jag också har trott att liberalerna
hade stött, om en budget i balans, men jag kan ha haft fel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Det är intressant när lantrådet beskriver problematiken i skärgården som lite moment 22. Jag håller med om det, det är en väldigt
svår ekvation. Vi har satsat oerhörda pengar på skärgården och ändå så
ökar utflyttningen, vi får ingen ökad inflyttning. Det blir en svår ekvation. Urbaniseringens vågor går över hela världen, det vore märkligt om
Åland skulle gå en annan väg. Folk flyttar från glesorten, så är det.
Det jag vill säga är att den kommunala identiteten är väldigt viktig.
Det har jag försökt varna för genomgående i årets debatt. Tappar man
det lokala engagemanget, tappar man den kommunala identiteten tror
jag att utflyttningen verkligen tar fart. Jag håller med lantrådet när hon
säger att det är viktigt att man får en arbetsfördelning mellan kommunerna och landskapsregeringen. De frågorna jobbade vi med från nä-
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ringsavdelningens sida på nittiotalet och hade en väldigt bra dialog och
arbetsfördelning, men tyvärr rann det ut i sanden.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Jag kan hålla med om att den lokala identiteten är oerhört viktig och det lokala engagemanget är oerhört viktigt. Det är en särart för
en specialitet som vi har i det åländska samhället som vi till alla delar
ska värna och slå vakt om oberoende hur kommunstrukturen utvecklas.
Vi kan heller inte som strutsen stoppa huvudet i sanden och säga att det
inte finns bekymmer här. Vi har åtminstone tre skärgårdskommuner
som verkligen har stora, stora problem att klara sitt välfärdsuppdrag.
Där måste vi vara solidariska och härifrån huset se till att alla ålänningar
har en likvärdig service och lika möjligheter att på ålderns höst få tillgång till äldreomsorgen. Det ansvaret tar den här landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tackar för upplysningen om promillegränsen. Det är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Beträffande kollektivtrafiken fick jag precis en
upplysning om att i staden har infrastrukturen haft upp frågan så sent
som i går kväll. Landskapsregeringen fortsätter att hävda att staden inte
kan få stöd så länge man inte har matartrafik till andra kommuner. Det
är en grov missuppfattning. I hela Mariehamn för man Mariehamnare
till bussplan och där kan de ta bussar som går norrut, västerut och österut. Jag förstår inte hur man tolkar den här frågan. Man tolkar den på
fel sätt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Bästa ledamoten Sjögren! Jag kan inte säga att jag är oenig
med er. Jag har tagit upp frågan som ledamot i fullmäktige i Mariehamn
och jag har fortsättningsvis samma syn på frågan. Den måste tas till politisk nivå för att lösas. Den kan inte lösas så att tjänstemännen tar initiativ i staden och landskapets tjänstemän svarar precis enligt lagar och
förordningar. Ingen har gjort fel, men vi löser inte frågan, vi måste ta det
på politisk nivå.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Fru talman! Det är spännande tider. Lantrådets träff med ltl Anders Englund
utanför plenisalen triggade kollegan till visionära höjder och han började
prata om förbindelse mellan Lumparland och Vårdö. Det är faktiskt intressant, både för befolkningen och för näringslivet och för hela Åland skulle det
här vara en stor sak. Det är ingenting som vi kan genomföra nu, men vi bör
tänka på det för framtiden. Man förenklar, det blir en ny möjlighet för turismen, för bosättningen på Åland, nya trafiklösningsmodeller i skärgårdstrafiken. Man kan samarbeta bättre med kommunerna. Det är bra för randkommunerna och regionerna och inte minst för miljön om man kan köra runt
hela Åland.

319

Det här är ingen ny idé, den är gammal, men jag kommer in på min käpphäst. Jag kan inte låta bli att igen ta tillfället i akt och berätta om det som jag
sagt vid flera tillfällen tidigare. Vi skulle ha ett så intressant projekt för ett
universitet eller en högskola där det finns professorer, lärare och unga studenter, att ge dem ett uppdrag, att involvera dem i en tävling om hur man
skulle kunna lösa infrastrukturen på Åland. Tidigare har jag bara pratat om
skärgårdstrafiken, men här har vi ett nytt element som man kunde föra in i
det här.
Tänk vad intressant det skulle vara, att utlysa en tävling där högskolor och
universitet i Norden ska ha möjlighet att lämna in ett tävlingsbidrag. Helt
fritt men med användandet av all sin kreativitet komma med olika lösningar.
För mig är det här nästan självklart i dagsläget. Vi borde göra det, parallellt
med det arbete som infrastrukturministern har satt i gång med beredningen
av kortruttssystemet. Det skulle inte alls bromsa någonting annat. Tänk om
man ett år skulle kunna få avgöra en sådan här tävling och dra nytta av all
den klokskap som kunde komma ut av det.
Jag hoppas att droppen urholkar stenen, jag hoppas att landskapsregeringen tar det här till sig och funderar på det. Utlys en tävling, sätt 100 000
euro i första pris. Det är små pengar med tanke på vilka idéer man kunde få
fram. Tack fru talman!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Jag välkomnar ledamot Eliasson till detta. Det var uppfinningsrikt. Jag skulle gärna vilja se att man även utvecklar kollektivtrafiken i tävlingen så att vi får en satsning på det. Det är där vi ligger efter på Åland.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jo, självklart, i det här ska all logistik finnas med, så att
man löser det på smartaste sätt. Det finns nya möjligheter. Vi har miljövänliga alternativ. Det finns så mycket och det skulle vara spännande för
ett lag unga människor att arbeta med det här projektet. Skulle de vara
30-40 och yngre och jobba med det här skulle det vara någonting som vi
direkt vill hugga tänderna i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Det kommer nya visioner och nya förslag på nya vägar.
I och för sig är det roligt att det finns idéer, men som ltl Eliasson sade är
det ett gammalt projekt. Frågan är om det börjar bli för många nya idéer
så att det kullkastar alla andra projekt, kortruttsprojektet och allting.
Man blandar ihop för mycket. Utlysa en tävling kan vara helt okey, jag
understöder kanske tanken som ledamot Sara Kemetter hade om att
man utreder kollektivtrafiken. Det kan vara ett projekt, men borde vi
inte engagera oss i om det ska vara kortrutt, ska det finnas två anslutningshamnar, Hummelvik och Långnäs, eller ska det vara bara en. Är
det bara Långnäs som gäller kan man fråga sig om det är värt att bygga
en ringväg mellan Vårdö och Lumparland?
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Jag föreslår inte att vi ska bygga ringvägen, definitivt
inte. Vi ska hålla på med alla detaljer, men det är också intressant att
lyfta blicken lite och titta längre fram, hur kan det se ut då. Att få olika
alternativa lösningsmodeller kan inspirera oss alla. Därför ska det här
inte på något sätt stoppa det arbete som man håller på med i landskapsregeringen, men man kunde parallellt göra det för det är mycket infrastruktur på Åland som ska byggas ännu om vi ser 50 år framåt i tiden.
Det stoppar inte med kortruttssystemet. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack fru talman! Jag framförde i mitt tidigare anförande lite om rattfylleri.
Jag hörde att det var uppe igen. När man pratar om rattfylleri här på Åland är
det ofta straffet man pratar om och sedan sänkt promillegräns, hur man ska
åtgärda det. Jag tror att promillegränsen är ganska central i den här frågan,
men det finns också andra sätt att komma åt problemet.
När det gäller sänkt promillegräns har jag tidigare haft ett förslag i den
riktningen. Man kanske borde titta på det igen. Mitt förslag tidigare var att
man borde ha en typ av rattfylleriförseelse mellan 0,2 och 0,5 promille för att
man ska få en bättre samsyn på det här. Har man promille mellan 0,2 och 0,5
och man ser precisionsalkometern, som polisen har införskaffat, får man böter och maximalt 24 timmars körförbud, sedan fortsätter det som förut. Man
behöver inte ha de hårda konsekvenserna. Det viktigaste är att man gör en
tydlig markering att man inte tillåter alkohol i trafiken. Man ser också vilken
stor benägenhet man har i Finland med undersökningen som har gjorts där.
Ca 90 procent skulle omedelbart anmäla en rattfyllerist om man visste om
det.
Det underlättar väldigt mycket om man inte får köra bil och dricka öl eller
sprit. Idag kan man konsumera relativt stora mängder alkohol utan att man
kommer över 0,5 promille. Man pratar kanske om två starköl för en fullvuxen
man, man kan även sitta på en fest, dricka fördrink, vin till maten, avec efteråt och kanske ännu mera och sedan köra hem utan att man har 0,5 promille. Det är inte tillfredsställande.
Gränsdragningen att man skulle ha en mellannivå skulle vara ett steg att
komma framåt inledningsvis, som ett försök. Som polis har jag varit med
många gånger när folk blåste 0,5 eller strax under. Konsekvensen känns
ganska orimlig när man står vid Eckerölinjen, en familj ska just inleda sin
semester, fadern i familjen har uppenbara alkoholproblem och har druckit så
mycket att han har 0,5. Han kanske får vänta en stund och blåsa en gång till
och har 0,49. Skillnaden är att semestern är förstörd, körkortet borta eller så
får han en klapp på axeln och orden att han inte borde köra bil och så får han
köra vidare. Det känns inte riktigt okey. Man borde nog ha en konsekvens där
emellan.
När det gäller vilka åtgärder man ska ta så upplever jag att av de som kör
rattfulla i trafiken har merparten alkoholproblem. Det kan finnas några som i
ungdomligt oförstånd, dålig impulskontroll, gör så att man sätter sig i bilen
och kör. Är man medelålders tror jag definitivt att det är alkoholproblem som
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ligger i botten. Där har man en annan åtgärd som skulle vara viktigt för att
komma åt problemet. Det är genom leverprovet, de är så pass avancerade och
bra idag så man kan avgöra om en person har alkoholproblem genom att ta
olika versioner av leverprovet. Alla som åker fast och har mer än 0,5 promille
borde betala sina egna leverprover och visa att man har ett vettigt drickande
förrän man återfår sitt körkort. Det här innebär att man dels får en extra konsekvens för att man har åkt fast för rattfylleri, men sedan kanske det också är
så att den här personen får ett tillfälle att komma bort från sitt alkoholmissbruk och få en nykter tillvaro istället för en förnedrande alkoholisttillvaro.
För den skull är det viktigt att man driver igenom det här totala förbudet
att dricka och köra. När man pratar med sådana som har kört i fyllan säger de
att de tappade kontrollen när de blev stoppade vid tre promille. De tänkte ta
en öl, inte dricka mer för de skulle köra efter någon timme. Man vet att man
kan dricka två öl, man dricker tre öl, man dricker fem öl, man kanske dricker
15 öl och sätter sig i bilen och kör. Då har omdömet farit som gör att man kan
inse konsekvenserna av sitt handlande. Det skulle vara mycket enklare för de
grava alkoholisterna som kör med höga promille om de vet att man aldrig kör
bil, inte en meter om man har druckit sprit.
Andra åtgärder som man borde tita på är det här med alkolås. I Finland
och i våra kringliggande regioner är det infört att man måste ha alkolås för att
få återfå körrätten. Det har vi inte här ännu och det kan vara en av konsekvenserna att man får körrätten mycket snabbare om man har alkolås på bilen. Jag är själv emot att det ska vara generella alkolås på alla bilar, men jag
tycker att om man har åkt fast för rattfylleri ska man visa att man kan köra bil
först md alkolås och sedan utan, det borde vara en självklarhet. Framför allt
det här med alkolås, leverprov och sänkt promillegräns tror jag att vi kommer
åt alkoholproblematiken.
Man borde också titta på hastighetsövervakningen, om man ska ha mobila
kameror som ska vara i polisbilarna. Som det ser ut nu så skärs det ned en del
vid polisen, man får minskade resurser. Det skulle vara ett alternativ och vara
ganska preventivt om man vet att en mobil kamera kan stå lite var som helst i
landskapet. Jag har förstått att man har haft en här tillfälligtvis, men jag vet
inte var den finns just nu, om den är vidaresåld eller utlånad eller var den
finns. Det kanske skulle vara någonting som man kunde tänka på. Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Mattsson lyfter fram en mycket central fråga som
vi socialdemokrater varmt stöder. Det har arbetats mycket för en kultur
som kräver nolltolerans, men det har inte riktigt gett effekt. Därför
skulle det vara viktigt att vi nu i ny lagstiftning faktiskt skulle sänka
promillegränsen till 0,2. Det tvingar folk att inte ens ta den ena ölen. Då
dricker man ingenting när man sätter sig i bilen för att skjutsa sina barn
på träningar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jo, det stöder jag helt. 0,2 promille ska ses som nolltolerans
för alkohol i trafiken. Man bör vara tydlig där. Det klagas kanske lite
från olika restaurangägare, det kan bli ett problem att man får sälja
mindre, men lämnar man bilen den kvällen så kan man dricka två glas
vin istället för ett eller någonting annat. Det är betydligt bättre om man
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går in för det här. Jag är tacksam för att jag får stöd för dessa tankar.
Det är också så att vi tagit beslut här i lagtinget om att det ska sänkas till
0,2 promille. Vad som har hänt vet jag inte, men under förra perioden
tog lagtinget ett sådant beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag sällar mig också till dem som tycker att ledamot Åke
Mattsson har alldeles rätt när det gäller rattonykterhet. Jag har också i
den här salen talat för 0,2 promille för rattonykterhet. Min förhoppning
är att vi så småningom ska nå dit och nå dit som ett resultat av ett långvarigt arbete.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag var nästan beredd på det i och med att ledamot
Beijar jobbar med frågorna och är väl insatt i dem och väldigt kunnig, så
kunde det väl inte bli något annat än att jag skulle få stöd därifrån. Jag
tackar för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det var ett bra och initierat anförande som vanligt när det
gäller de här frågorna. Från oppositionen har vi i dagsläget ingen som
helst insyn i hur landskapsregeringen arbetar med alkohol- och drogfrågorna. Jag skulle vilja veta om ledamot Mattsson vet hur arbetet fortskrider med att reformera just det här om utbildning och kurser för personer som åker fast för rattfylleri. Det var ett arbete som igångsattes under förra perioden. Vet ltl Åke Mattsson hur det har avancerat. Har det
kommit något längre där?
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag känner inte till vart det har lett, om det har gått framåt
där. Det är en viktig fråga, i och för sig finns utredningar som har framhållit att utbildningarna gav ganska lite effekt, medan leverproverna och
läkarkontakterna där var centrala. Jag är helt okunnig, jag vet inte hur
det har gått på det området. Det går ju att ta reda på det. Viktigt är att
man har en läkare som förstår dessa frågor, kan hantera dem och är intresserad av dem. Det är väl där största problemet har varit, det var redan när ledamot Katrin Sjögren var minister. Det var väldigt svårt att
hitta rätt person så jag tror att det var där som skon klämmer. Det var
bra att också den frågan lyfts upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Ledamot Mattsson nämnde i sitt anförande mobila
fartkameror, om hastighetsövervakningen. Det mest effektiva sättet
kanske är s.k. plåtpolis som kunde vara stationär. Finns det sådant re323

sonemang i regeringen att man kan öka bevakningen via dem istället för
att satsa på mobila kameror. Det behöver inte så mycket personresurser
till det heller, på sikt kunde det kanske vara en ren investering, som
skulle betala sig snabbt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det var ett bra inslag i debatten. Vad jag känner till har
det inte diskuterats, men jag tror att man bra kan ta det med sig till de
åtgärder som påverkar attityder och får effekt på allmänheten fast man
inte tror det. Effekten är större än man tror. Kanske det också är så med
fartkamerorna att det är ett nytt inslag, en ytterligare risk att åka fast.
Redan idag borde man marknadsföra att alla polisbilar i princip mäter
hastigheten idag. Möter man en polisbil så har man hastigheten mätt.
Har man bråttom från Geta till staden hela vägen och man träffar polisen är risken stor att man åker dit. Det mäts en hel del, men ytterligare
inslag borde man ha. Man borde satsa mera på tekniken idag osv. Vi är
helt överens tydligen i den här frågan. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska förlänga debatten lite. Först vill säga några ord om rattfylleridiskussionen, jag hör till dem som understöder sänkning av promillegränsen. Jag kör med den s.k. enportionsprincipen och det ska jag göra 16,5
år till, tills min yngsta son fyller 20 år. Sedan lär jag inte börja dricka efter det
i någon större omfattning. För mig är det personligen inget problem och jag
tror att det är en viktig åtgärd för trafiksäkerheten och framför allt för attitydskapandet. Min åsikt är klar till den delen.
Jag vill sedan haka lite på det som ltl Eliasson var inne på. Nu är han inte
här i salen, men det är viktigt att vi visionerar och att vi har folk som visionerar åt oss. Dessa tankar och idéer kan ofta uppfattas som flum och orealistiska, men det är alltid så med en utveckling i ett sådant stadium.
För att anknyta till det ledamot Englund sade så sade jag i en replik att det
är en tokig idé och anses fortfarande vara det. Så är det säkert, men det finns
många tokiga idéer som sedan blir verklighet och utvecklar Åland.
Det gäller att ändå att inte ha för långt och inte heller för kort, utan tillräckligt passligt avstånd till förverkligandet av dessa idéer eller visioner. Har
man inte dessa visioner får man ingen utveckling. Har vi inget smörgåsbord
att plocka från så kan det hända att det drabbar utvecklingen.
Nu är politikerna själva ganska kreativa. Det åländska samhället är väldigt
entrepreniellt och det kommer idéer, men varför inte göra som ledamot Eliasson föreslår och låta framför allt unga människor visionera och tävla i visionerandet. Det är väldigt tilltalande.
Jag kan nämna en idé som jag själv har visionerat om, det gäller kollektivtrafiken. Vi vet att vi har problem på Åland med att få folk att åka kollektivt.
Det är bara i Mariehamn som man fått folk att åka och knappt där. Det beror
på att ålänningarna bor väldigt spritt och man har långt till huvudvägen varifrån bussen går. Det är väldigt få som bor så lämpligt att man kan åka buss
och har sådant tidsschema, en sådan tillvaro, att man kan åka buss.
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Den tredje orsaken är att attityderna är problematiska. Man ser bilen som
en frihetssymbol. Man kan få fem minuter till vid kaffekoppen på morgonen
och så kör man hellre bil. Jag tillhör de få här i lagtinget som regelbundet
åker buss och jag känner mig lite dum över att jag inte har fattat det tidigare
hur fint det är att åka buss, hur bekvämt och framför allt socialt och miljövänligt det här.
Jag har haft en idé om att man skulle ta ett helhetsgrepp om kollektivtrafiksystemet, förnya det helt från grunden och sy in dels en databas kanske
kopplad till Facebook, som har kommit sedan jag började med den möjligheten. Man kan göra sin bil bokningsbar, de platser man har ledigt, sedan kan
ens vänner och bekanta, och till viss del främmande människor också gå in
och boka sin plats och åka med vissa tider.
Man skapar en plattform för samåkning. Sedan syr man ihop det med de
stamlinjer vi har idag och däremellan sätter man också in vad som ute i världen kallas anropsstyrd kollektivtrafik, alltså kollektivtrafik som skräddarsys
över dagen efter behoven när folk bokar, jag vill åka från den här matarvägen
tisdag morgon, så syr man ihop en kollektivtrafik automatiskt. Sedan är det
en taxibil som kör runt folk och möjliggör bussåkning.
Alla dessa delar tillsammans med utvecklad stamlinjetrafik också inom befintliga resurser, gör att man kan få en helt annan kollektivtrafik som är anpassad efter folks behov. Nu försöker man att få folk att anpassa sig efter systemet, men det går aldrig. Då skulle man utnyttja sociala medier, ny teknik
och framför allt få en modell som sedan kan säljas till andra perifera småskaliga ställen ute i världen, som har samma bekymmer. Då får vi en produkt
som kan kommersialiseras.
Det är en typ som kanske är så konkret att den har lämnat visionsstadiet
men man borde ta tag i sådana här idéer, inte bara som ltl Eliasson säger,
skapa dem, utan också ta tag i dem och förverkliga dem för att visa på exemplets makt. Ålands roll i miljöpolitik och också i andra politikområden, kan
ofta vara att visa på exemplet. Det kan man göra på det här viset, till exempel.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag vill ge en eloge till ledamot Danne Sundman som har
ändrat åsikt när det gäller promillegränser. För ett antal år sedan förde
vi en debatt där jag stod för 0,2 och ledamot Danne Sundman stod för
0,5 när det gällde rattfylleriet. Det är bra när man ändrar sig och kommer till rätt uppfattning, som jag uppfattar det. Tusen tack för det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag brukar säga att en klok man kan ändra åsikt och en dåre
aldrig. Jag föredrar att vara klok och jag har ändrat åsikt inte bara i det
här utan också i andra frågor under min politiska karriär. Jag gjorde det
också före valet, jag gick till val med den här åsikten så jag har fått väljarnas förtroende. Jag känner mig trygg i uppfattningen att jag nu är på
rätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ltl Sundman stöder en sänkning från 0,5 till 0,2 särskilt på grund av trafiksäkerhet. Jag är inte så positiv till denna förändring. Först och främst är man inte stupfull när man har under 0,5 och
det är inte heller där som de stora problemen med olyckor är. De finns i
promillegränser mellan 1-2,5 promille och högre. Där har vi de branta
kurvorna och problemet med olyckorna. Sedan har vi också frågan om
resurser. Det här innebär säkert merarbete för polisen, det blir mer byråkrati, det kanske kräver exaktare kontrollinstrument. I sådana här
ekonomiska tider borde vi inte fokusera resurserna på det utan vi borde
fokusera på att komma till rätta med där de stora problemen finns, dvs.
grovt rattfylleri.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är viktigt att säga att det här är min åsikt, men jag kräver det inte i regeringssamarbetet eftersom det inte finns någon sådan
framförhandlad politisk åtgärd i det här skedet åtminstone. Jag respekterar också ledamot Carlssons åsikter. Visst finns det utmaningar och
problem med det, kanske det finns större problem som vi måste ta tag i
först. Det håller jag med om att de grova rattfyllerierna är de allvarligaste. Det är också där vi ser de värsta olyckorna. Det är också en resursfråga som ska prioriteras mot andra resursbehov inom polisen osv. Jag
håller helt med om utmaningarna som finns, men rent principiellt har
jag min åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Jag vill tacka ledamot Sundman för ett fint anförande som
kommer direkt från hjärtat. Ledamoten nämner problemen kring kollektivtrafiken och jag vill påpeka att det krävs mycket politisk vilja att utveckla någonting nytt. Ledamoten nämnde också att i Mariehamns stad
har det inte gått så mycket framåt. Det är tragiskt att det ska gå bakåt.
Som mest har vi haft 300 000 påstigningar per år med vår kollektivtrafik, men det kommer så klart att minskas när turerna ska halveras i staden. Det tar lång tid att ändra attityder, jag kommer från en storstad och
har sett hur kollektivtrafiken har haft en central roll där. Nu håller
Åland på att växa med tätorter så nog har vi stora möjligheter att utveckla kollektivtrafiken bara vi är envisa.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I viss mån handlar det om att man måste vara lite envis. Det
är så, lustigt nog. Jag var den första som myntade idén i staden att ha
avgiftsfri kollektivtrafik, jag har aldrig kallat den för gratis. Sedan for
man iväg och förverkligade den. Det må man ha olika åsikter om, jag ska
inte längre lägga mig i det när jag inte är stadspolitiker, men å andra sidan kan avgifter vara en viktig del av lösningen för att styra beteendet på
ett visst sätt och göra vissa turer attraktiva. Jag tror inte att man ska se
det som en utveckling bakåt när man nu överväger avgifter i kollektivtrafiken. Tvärtom så kan det vara om man gör det på rätt sätt någonting
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som hjälper upp kollektivtrafiken. Som sagt var är den ändå aldrig gratis
utan det är en stor skattebetalarsubvention. Då var tanken, när idén
kläcktes, att minska subventionen på passagerare och så blev det, men vi
jobbar på det tillsammans.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Härmed är diskussionen kring trafikavdelningens
förvaltningsområde avslutad. Vi övergår nu till remissbehandling av utbildnings- och
kulturavdelningens förvaltningsområde huvudtitel 46.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Budgeten på utbildnings- och kulturavdelningens område är
stram, men fortsättningsvis finns pengar för att bedriva en aktiv och framåtsyftande verksamhet inom områdena utbildning, kultur, idrott och ungdom
dvs. de områden som avdelningen ansvarar för. Den ekonomiska ramen för
avdelningen är ca en procent lägre än föregående år och driftskostnaderna
sjunker med en och en halv procent. Totala antalet anställda i huvudsyssla
inom avdelningens område minskar från 360,5 till 345,75, en minskning med
14,75. De totala resurser som finns inom ansvarsområdet har alltså försiktigt
minskats, men viktigt att komma ihåg är att det fortfarande finns drygt 54
miljoner euro till förfogande för att se till att ålänningarna får en bra skola,
ett rikt kulturliv, ett brett idrottsutbud och en meningsfull fritid för våra
unga.
Utmaningar i stil med minskat ekonomiskt rörelseutrymme möts bäst genom att fundera på hur man kan utveckla och förändra. Inom området utbildning- och kultur kommer utvecklings- och förändringsarbetet därför
också att stå i fokus under de kommande åren.
Fru talman! Att kunna läsa, skriva och räkna hör till saker som vi ser som
självklart i dag. Samtidigt visar undersökningar och erfarenheter från den
praktiska vardagen att detta inte är självklart för alla som gått ut grundskolan. Ett arbete med att utveckla läroplanerna för specialundervisningen har
pågått under 2012 och kommer att sättas i kraft under 2013. Dessutom kommer regeringen att tillsammans med kommunerna, som huvudmän för
grundskolorna, arbeta fram strategier för att uppmuntra till läsande, framförallt bland pojkar då undersökningar visar att de tenderar att halka efter på
detta område.
Utöver de självklara kärnkompetenserna läsa, skriva och räkna vill regeringen också lyfta fram e-kompetens som ett lika viktigt kompetensområde.
EU-projektet ”Nätpedagogik” avslutas under 2012, men regeringen avser
fortsätta sina aktiva insatser på området och tillsammans med kommunernas
och landskapets skolor jobba vidare på att stärka och utveckla användandet
av elektroniska hjälpmedel i undervisningen och elevernas och de studerandes kunskaper i att använda dessa. Nyckeln till att klara detta på ett bra
sätt går genom lärarna och fortbildningen av dem på detta område kommer
att fortgå.
Fru talman! Som vi alla vet har en stor reform skett på gymnasialstadiet.
Istället för sju enskilda skolor finns sedan höstterminen 2011 en skolmyndighet, Ålands gymnasium, med sina två skolor, Ålands yrkesgymnasium och
Ålands lyceum. Arbetet med att sjösätta reformen har krävt en hel del arbete
och vid flera tillfällen har resultatet inte varit vad man hoppats på. Ser man
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dock till helheten kan vi idag konstatera att det mesta börjar ligga på plats.
Visst finns det en hel del kvar att jobba med, men säg den organisation som
inte har utvecklingsarbete att göra. Kort kan man säga att hårdvaran, organisationen, nu är på plats och tyngdpunkten i arbetet kan läggas på mjukvaran,
dvs. genomförandet och utvecklandet av skolans innehåll. Utbildningens
styrdokument ses nu stegvis över och förändring och utveckling görs utgående från nya behov.
Att arbeta med att ungdomar som på ett eller annat sätt hotas av utanförskap blir extra viktigt i tider av ekonomisk recession. Regeringen har inlett
och kommer att fortsätta ett aktivt arbete för att förhindra utanförskap. Detta
arbete börjar i grundskolan som jag tidigare beskrev, men måste också fortsätta i gymnasiet där vi nu genom omdisponeringar kan ställa mer resurser
till förfogande inom skolan för stödundervisning. Därutöver satsar vi också
på utbildningsprogram och andra åtgärder riktade just till denna grupp ungdomar. Resurserna finns långt reserverade sedan tidigare. Som exempel kan
nämnas Yrkestarten, Ungdomslotsarna, Katapult och Folkhögskolan. Regeringen kommer nu att sätta fokus på att samordna dessa resurser så att insatserna på individnivå blir så verkningsfulla som möjligt. I detta sammanhang
kommer vi att stifta djupare bekantskap med hur andra har jobbat på detta
område, som t.ex. hur man i Finland jobbar med ungdomsgarantin.
Fru talman! Utbildning och integration går hand i hand. Regeringen avsätter inom utbildningsområdet pengar såväl inom grundskolan som inom gymnasiet för att möta behovet av framförallt möjligheten att på ett framgångsrikt sätt lära sig svenska. Svenska för invandrare, SFI, riktar sig till vuxna
som ska ges stärkta resurser och pengar finns också reserverade för att ge
möjlighet till flexiblare former av språk- och annan integrationsundervisning.
I detta sammanhang kan också nämnas att system för validering och erkännande av yrkeskvalifikationer har utarbetats och kommer under 2013 att
kunna tas i bruk fullt ut.
Högskolan på Åland fyller idag en viktig funktion i att producera högre yrkesinriktad utbildning med fokus på behoven på den åländska arbetsmarknaden och de kunskaper som finns på Åland. Högskolans potential att fungera som ett viktigt verktyg i tillväxtpolitiken har hittills inte fullt ut tagits
tillvara av landskapet. Tillämpad forskning i samverkan med näringslivet är
här viktig. För att ytterligare stärka högskolans möjlighet att möta förändring
fortsätter arbetet med att ge skolan större självständighet.
Fru talman! Även på kulturens område ges möjlighet till fortsatt hög ambitions nivå, mycket tack vare inkomsterna från PAF. Under 2012 har ett arbete med en uppdatering av det kulturpolitiska programmet Växtkraft inletts
vilket kommer att föras till lagtinget för diskussion under våren 2013. Övergripande teman i arbetet med programmet är delaktighet, kreativitet, förnyelse, hållbarhet och jämställdhet. Fokusområdena, kultur i vården och skärgården, finns fortfarande med. Dessutom fortsätter arbetet med att implementera tankarna kring kulturturism från den fastslagna turismstrategin.
Som exempel på konkreta satsningar i 2013 års kulturbudget kan nämnas,
utvecklingen av Eckerö post- och tullhus, renoveringen av Pommerns däck,
stöd till den samnordiska teaterproduktionen Gerpla, stöd till filmprojektet
Fyren samt ett nytt samarbete med Gävleborgssymfoniorkester.
Arbetet med att bevara kulturarvet är viktigt, men blir allt mer utmanande
då det ekonomiska utrymmet krymper. Här krävs ett kontinuerligt arbete
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med prioriteringar och utveckling av nya arbetssätt. En viktig pusselbit i detta
sammanhang blir en samordning av landskapets förvaltning av samtliga fastigheter och markområden. Detta för att få tillgängliga resurser att räcka
längre.
Ålands Museums roll, som nationalmuseum för Åland, stärks. Anslag finns
för förnyande av basutställningen och en ny museilag för landskapet tas fram.
Fru talman! På det ungdomspolitiska området kommer landskapet att förlänga perioden för det ungdomspolitiska program som togs fram under förra
mandatperioden. De övergripande målsättningarna i programmet är ännu
högst relevanta. Implementeringen av de konkreta åtgärderna har tyvärr
dröjt. Regeringen stärker därför den personella resursen på detta område genom att utöka ungdomskonsulentens arbetstid från 60 till 80 procent. Under
året genomförs ungdomsforum som ger ungdomar möjlighet att diskutera
och påverka inom olika politikområden och dessutom skapas genom dessa
forum öppna kontaktytor till beslutsfattare på olika nivåer.
Liksom inom kulturområdet fortsätter satsningarna på idrottspolitikens
område, mycket tack vare PAF, att vara på en hög nivå. Landskapsregeringen
har inlett arbetet att tillsammans med idrottsrörelsen, ta fram en långsiktig
idrottspolitisk strategi som tydligare än idag skall belysa de långsiktiga målen
med idrottspolitiken. Riktlinjerna presenteras under 2013.
Exempel på konkreta satsningar inom idrottsområdet nästa år är stöd för
åländska idrottsutövare att delta i Ö-spelen på Bermuda och beredskap för en
fortsättning på beachvolley turneringen PAF-Open.
Till sist fru talman! Landskapsarkivet är en viktig del i att bevara möjligheten att nu och i framtiden skapa sig en uppfattning om vad som gjorts i
historien och dra nytta av detta för framtida samhällsbygge. Utrymmena i dagens arkiv börjar nu vara mycket knappa. Landskapsregeringen signalerar
redan nu sin beredskap att öka dessa utrymmen under kommande år. Samtidigt utvärderas vilka effekterna av att övergå till e-arkiv kan få för framtiden.
Fru talman! Mitt ansvarsområde är brett och djupt, jag har fyra olika områden under mina vingar. Tiden är knapp, men jag hoppas att jag på den här
korta stunden har kunnat ge en bild av vad som händer på utbildnings- och
kulturavdelningens område 2013.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Minister Ehn pratade om idrott och idrottspolitik och
nämnde viktiga idrottsevenemang på Åland, däribland PAF-Open.
Såsom vi har läst i tidningen senast så har verksamhetsledaren slutat
och fortfarande är huvudsponsorn öppen för hela turneringen. Då frågar
man sig hur viktig turneringen egentligen är. Har man sett efter hur
mycket synlighet det har gett utanför Åland? I somras gapade läktarna
precis tomma. Något intresse på Åland och för ålänningarna finns inte
för turneringen, men kanske någon annanstans.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi har gjort bedömningen att hittills så har turneringen som
sådan gett oss en hel del synlighet utåt samtidigt som det har gett oss effekter för det åländska föreningslivet, volleybollen har haft nytta av att
ha ett evenemang som detta. Vi har också gjort så att pengarna som tidigare har funnits direkt under landskapsregeringen, nu har förts över till
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Ålands Idrott. Om möjligheten att arrangera detta fortsättningsvis dyker
upp så ska de också ha möjligheten att göra bedömningen av hur det här
projektet kan genomföras på bästa möjliga sätt. Vi lyfter över frågan från
att ha legat i landskapsregeringens hand till dem som nu normalt sköter
frågan kring idrottspolitiken, dvs. Ålands Idrott.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Utbildningsministern pratar om utanförskap och marginalisering när det gäller ungdomar. Det är mycket viktiga frågor. Nu avslutas projekt med ungdomslotsar. Ministern sade att man tänker samordna om jag förstod rätt. Okey då missförstod jag det. När de gäller integration.ax-utbildningen som har varit under Medis, hur ser man på en
fortsättning på det, med arbete och språkundervisning.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller frågan kring ungdomslotsarna finns pengarna reserverade för en fortsättning med PAF-medel. Tidigare har ungdomslotsarna finansierats med ESF, halva året via ESF och halva året
via PAF. För det här året går vi in och finansierar allt via PAF-medel.
Det torde vara pengar reserverade för det.
När det gäller ingegration.ax är det ett projekt som Medis har drivit
som huvudman med ESF-medel. Vi har inte fört resonemang mig veterligen i dagsläget om hur man kan föra det här vidare, däremot har vi ett
anslag på ca 50 000 euro som ska användas för att bedriva språk- och
integrationsundervisning framåt. Min tanke är att de här pengarna ska
användas för den inriktning, som vi skrev på integration.ax, men vi har
inte låst fast pengarna. Det vi tycker att är viktigt är att hitta former för
hur man får en flexiblare svensk inlärning än som det har funnits tidigare.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Som vi alla vet är ungdomen vår framtid och Ålands framtid,
men i budgeten för landskapet 2013 föreslår regeringen att studiestödet inte
indexjusteras läsåret 2013-2014 för våra ungdomar. Med detta räknar regeringen spara 94 000 euro. Hur mycket utgör 94 000 euro av landskapets totala kostnader? Som ekonom har jag lätt för att räkna ut det och det är precis
0,02 procent av landskapets utgifter. Det är en ganska hyfsad obetydlig
summa. Det här ska studerandena bidra med för att balansera upp landskapets ekonomi, däremot går alla andra fria, som också borde ha dragit sitt strå
till stacken.
En indexjustering av studiestödet är mycket relevant genom att det enligt
lagen om studiestöd beviljas bara dem som är i behov av det. Vi kan i detta
sammanhang dra paralleller till utkomststödet. Det är också ett stöd som
bara beviljas personer som är i behov av det. För en tid sedan höjdes stödet
till 411,09 euro per månad för personer över 17 år. Utkomststödet justeras årligen. Studiestödet är 329 euro per månad, drygt 80 euro mindre och kom330

mer inte mer att indexjusteras. Detta betyder att varje månad från hösten
tappar våra studerande tre procent av sina intäkter. Det är i princip det de
har om de studerar på heltid och inte arbetar på sidan om.
En annan aspekt om man inte bara tänker på pengarna, är jämställdheten.
Vi vet att vi har studerande i över 20 länder. Mestadels av dessa är kvinnliga
studerande. I tider när man ständigt jobbar för jämställdhet känns det lite
märkligt att man vill försämra för våra kvinnliga studerande mot våra manliga studerande. De flesta som drabbas är faktiskt kvinnor. Därför har vi liberaler skrivit en motion att studiestödsindexjusteringen ska finnas kvar i enlighet med lagen om studiestöd 6 a §.
Fru talman! Vad gäller högskolan på Åland så berättade minister Ehn förtjänstfullt att det är en viktig utbildning, en viktig skola för åländska ungdomar. Det kan vi inte annat än hålla med om. Däremot är det inte någon riktigt
billig inrättning att upprätthålla. Kostnaderna stiger varje år, 2011 var verksamhetskostnaderna 4,8 enligt bokslutet och nu är vi uppe i 5,1 miljoner.
Minister Ehn berättade också att där bedrivs tillämpad forskning. Det betyder inte att man bedriver postgradual forskning utan det måste man göra
inskriven på Åbo akademi eller Uppsala universitet. Här görs tillämpad
forskning och vill man ha någon examen behöver man vara inskriven i något
annat universitet. Det vet vi alla att det är en yrkeshögskola.
De lärare som undervisar där får också forska på sin arbetstid. Kostnaderna tas direkt på lönebudgeten, 120 000 euro per år enligt revisionsberättelsen
2011. Med tanke på att kostnaderna har ökat md 300 000 euro på tre år så är
det ungefär forskningsbiten som har kommit till varje år. Därför föreslår vi liberaler att man ändrar stycket under högskolan, åtminstone så att man kan
halvera forskningskostnaderna. De som vill forska på sin arbetstid må göra
det, men hälften av finansieringen bör sökas externt eller utifrån. Har vi inte
råd att satsa 94 000 euro på våra ungdomar har vi inte heller råd att satsa
120 000 på lärare som ska forska på arbetstid istället för att undervisa våra
ungdomar och vår framtid. Tack, fru talman!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Debatten om studiestödet har vi haft redan en gång, så det
tänker jag inte upprepa så speciellt mycket. Visst är det så att det här
drabbar våra ungdomar, men vi har också föreslagit åtgärder som kompenserar. Det är lite konstigt att höra ledamoten Asumaa säga att det
inte är någon annan som behöver spara, jag har hört ganska många liberala invändningar mot att det är andra som får bära kostnaderna och
inte landskapet. Det var en intressant diskussion.
En sak till om motionen som blir rätt öppen. Det finns inte ytterligare
pengar insatta trots att det kostar 94 000 på halvårsbasis och beräknat
till 190 000 på helårsbasis. Liberalerna föreslår inte heller någon tillläggsbudget och det är också rätt intressant. Vad gäller högskolans roll
är jag skeptisk till att minska anslaget där utgående från att vi jobbar aktivt i regeringen på att stärka dess roll i tillväxtarbetet och då skulle det
vara dumt att skära i det här läget.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Utbildningsminister Ehn påpekade helt riktigt att vi
inte här har skrivit in någon finansiering på 94 000. Vi diskuterar 2013
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års budget och då är det 94 000 euro. Läser vi budgeten noga ser vi att
under momenten så har anslagen höjts för 2013 med 135 000 euro så
finansieringen torde finnas där redan, kanske vi redan har beaktat det.
135 000 högre anslagen än året innan. Enligt vad jag har erfarit så ryms
indexjusteringen in för hösten. Minister Ehn kan säkert rätta mig om jag
har fel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Äntligen har vi kommit till mitt favoritämne efter snart två dygn
av debatt, utbildning och kultur. Jag kommer att vara borta i morgon, men
jag ska försöka hålla mig kort. Jag har tre viktiga ärenden som jag vill föra
fram till lagtinget.
Bästa lagtingskollegor och åhörare! Det börjar med lärare. En god utbildning öppnar dörrar, den hjälper individen att vidga sina vyer och skapar
vägen till ett jämlikt samhälle. Det är frågan om livslångt lärande som inte
endast skall ge oss inträde till arbetsmarknaden utan också hjälpa oss att utvecklas hela livet ut. Här har lärarna en nyckelroll. Det är förskolepedagogerna och grundskolelärarna som lägger grunden. Vi måste lita på deras yrkeskunskap och ge dem de resurser som behövs. Barn behöver bli sedda och bekräftade. Vårdar vi rötterna bra så kommer hela växten att frodas.
Ett bra ledarskap utvecklar alla utbildningsenheter. Idag jobbar våra skolledare med alldeles för mycket administrativt arbete. Jag skulle vilja se en
förändring i detta. Skolan och barnomsorgen behöver ett starkt pedagogiskt
ledarskap. Låt skolledarna i huvudsak jobba med att pedagogiskt utveckla sin
enhet och stöda upp dem med bra administratörer. Det här kräver en satsning från kommunens sida, men också från landskapets sida. Ungdomen är
vår framtid.
Det stämmer säkert att avancerade elever får för lite uppmärksamhet. Det
har vi diskuterat med många lagtingskollegor och jag har också hört det av
många oroliga föräldrar. Skolan gör det bästa den kan med den budget de har
tillhanda. Under hela min yrkeskarriär som lärare så har skolan tvingats
spara. Just nu när efterdyningarna har lugnat sig från den senaste ekonomiska krisen så kommer det nya sparkrav. Skolan är en långsam enhet som
inte repar sig fort. Det är också viktigt att påpeka att eleverna går bara en
gång i skolan.
Fru talman! Kreativa ämnen i skolan leder till bättre skolresultat. Även här
har lärarna har ett stort ansvar. Nästan dagligen får vi läsa om vad pedagoger
borde och inte borde göra för att förbättra undervisningen för både svaga och
starka elever. De nordiska länderna har genomfört en studie i vad kreativa
ämnen betyder för skolelevers trivsel och prestationer i teoretiska ämnen. Resultaten var entydiga. Eleverna tar ett betydligt större ansvar för den egna inlärningen och blir bättre på att presentera sina ämnen. Eleverna presterar
även bättre i modersmålsundervisningen och matematik om man har satsat
på kreativa ämnen.
Dessa konklusioner är ingen nyhet för oss pedagoger. Därför är evenemang
som Kura skymning och de tidigare barnens litteraturdagar mycket viktiga
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evenemang. De är konkreta exempel på hur ett kreativt samarbete mellan
läsning, skrivning, IKT, bild och musik skapar framgång.
Kreativitet och innovation är färdigheter som krävs inom näringslivet, men
också för att utveckla en god konkurrensförmåga. Därför måste vi politiskt
jobba för att de kreativa ämnena blir en viktig fråga inom utbildningspolitiken på Åland. Jag föreslår att vi kunde utveckla ett innovationscentrum i anknytning till högskolan på Åland. Det tycker vi socialdemokrater att skulle
vara ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Som jag sade tidigare borde näringspolitik och utbildningspolitik gå hand i hand. Inom utbildningen på Åland borde vi beslutsfattare ha
en framtidsvision. Vilka näringsgrenar och kärnkompetenser kommer att
vara centrala om 20 år. Ifall näringsstrukturen är klar så kan vi utbilda den
kommande generationen inom rätt områden för att ge dem rätt kompetens.
Jag anser att kännedom om ekonomins grundregler, entreprenörskap, företagskunskap och turism är områden som borde utvecklas.
Ministern nämnde i sitt anförande arbetet med läroplanen. Det är ett
centralt arbete för de åländska skolorna. Det är lärarnas styrdokument och de
behöver det för att kunna utföra sitt jobb. Vi har inte skolplikt på Åland utan
läroplikt. Det är viktigt att man kan skillnaden. Den nya läroplanen kom i riket 2004 och den fick ganska mycket kritik för den hade höga krav och fler
ämnen. Den visar på politikernas samhällsvisioner. Vi har arbetat med att revidera den tidigare versionen på Åland. Själv har jag varit med i arbetet, jag
började som politiker. Det som nu oroar lärarna på fältet är det nya bedömningskriterierna. Här är det viktigt för oss att vitsordet 8 är lika både i norra, i
södra, i stan och i skärgården.
Vi har byggt ett hus kring läroplanen där lärarna har jobbat lite för sig
själva, i små grupper. Lärarna på fältet upplever att vi har ett hus i flera våningar, med vinklar och vrån, torn och balkonger. Här behöver vi ha ett klart
och tydligt helhetsgrepp, visa den linjen. Därför blev jag mycket glad att ministern tog upp det och sade att han kommer att prioritera detta.
Sedan vill jag lite kort tala lite om kultur. Jag vill påstå att all verksamhet
bygger på kreativitet, en förmåga att söka, upptäcka och utnyttja oväntade
likheter och samband mellan fenomen, aspekter, upplevelser och skeenden.
Det handlar om ett särskilt sätt att tänka, tolka och angripa problem och utmaningar. Det handlar om fantasi.
Kultur och kulturella upplevelser ökar individers iakttagelseförmåga, förmåga till symboltänkande, vilket är en förutsättning för det vi kallar kreativitet. Kulturens uppgift är, menar jag, att öppna våra sinnen, vidga våra tankar
och utmana som är. Jag vill ännu påstå i dessa spartider är kulturen ännu
mer central.
Är kulturaktiva friskare än andra, fru talman? Det skulle jag gärna vilja tro
eftersom jag själv är en kulturutövare. Kan deltagande i kulturaktiviteter förklara en del av skillnaderna i hälsa mellan olika socialgrupper? I studier kom
det fram att personer som musicerar, läser och går på kulturella evenemang
har lägre dödlighet och bättre upplevd hälsa. I en längre uppföljning visade
sig att särskilt besök på bio, konserter och muséer var en hälsosam skyddsfaktor. Studierna visar också att det aldrig är för sent att börja, men att det
samtidigt är en färskvara. Kan ett ökat kulturdeltagande, så att alla grupper i
samhället får del av den stimulansen, minska hälsoskillnaderna mellan socialgrupper?
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Fru talman! För mig och socialdemokraterna är kultur livsviktigt. Utan
kultur torkar det mänskliga hos människan ut. Kultur ger näring åt själen. Vi
politiker bär ett viktigt ansvar för att göra den fria konsten och kulturen relevant. Det handlar om att försöka se med vidvinkel, att hitta vägar så att kulturen får möjlighet att berika oss från vaggan till graven.
Jag vill kort berätta om min farmor, som var svårt cancersjuk sina sista år
samtidigt som minnet började svikta. Hennes tal fanns inte längre och frustrationen var stor över att hon inte kunde göra sig förstådd. Mitt i vardagsrummet stod ett piano. När kvällsbestyren vara över fick hon ett anfall av
smärta och jag satte mig vid pianot och spelade Vem kan segla. Plötsligt
hörde jag hur orden kom – farmor sjöng med. På ett fullständigt intuitivt sätt
hade jag med musikens hjälp öppnat en kanal för kommunikation och glädje.
Mycket har hänt sedan dess och forskning inom området går vidare.
Forskning visar att detta är rätt väg att gå. Även hjärnforskningen, tack vare
ny teknik, visar vikten av att vi berikar våra sinnen med konst och kultur. Vi
upplever och reflekterar och sätter fart på vår skapandekraft.
Vi borde satsa mer på kultur för äldre och målet borde vara en höjd kvalitet
inom äldreområdet. Idag fick vi höra av ministern att det beviljas PAF-bidrag
för kultur inom vården, men eftersom jag själv är aktiv inom den tredje sektorn upplever jag inte att det har blommat ful ut. Här kan man göra mycket
mer. Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad gäller landskapets satsningar på grundskolan kan jag
säga att tittar vi till landskapsandelarna så stiger basbeloppen till grundskolorna med ca 2,5 procent. Det är det som är justeringen. Satsningen
från landskapsregeringens sida är fortsatt densamma och man har också
kompenserats för kostnadsökningar. Att på ett bättre sätt kunna se utbildningsbehovet, har vi börjat vidta åtgärder även där. Vi har gett
ÅSUB i uppdrag att tillsammans med representanter för näringslivet och
landskapsregeringen ta fram ett prognosverktyg som vi sedan ska kunna
använda för att bättre få fram hur behovet ser ut. Det här ska kombineras tillsammans med den utbildningsdelegation och det utbildningspolitiska program som ska tas fram under nästa år.
Till sist vill jag säga att läroplansarbetet är något som kräver aningen
mer uppmärksamhet från landskapsregeringen på den politiska nivån
än vad det har gjorts hittills. Det kommer jag också att sätta kraft på.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Det tackar jag ministern för. På lärarnas vägnar kan jag
säga att vi är jättetacksamma för att vi politiskt sätter tyngd också på det
arbete som de gör. De har en mycket central roll i vårt samhälle. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag kan bara konstatera att det här blir lite snuttifierat. Det är korta
anföranden och en enda replik. På något vis blir det ingen stuns i debatten.
Tyvärr. Utbildnings- och kulturavdelningen är lika stor och mastig som viktig. På fem minuter hinner man inte mycket mer än några axplock. Därför
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blir mitt anförande ganska mycket frågor till utbildnings- och kulturministern.
Liberalerna ser fram emot att diskutera både nytt kulturpolitiskt program
och nytt utbildningspolitiskt program. Förutom det ser jag personligen mycket fram emot en ny volym avseende det åländska folkets historia. Att kreativitet är en av grunderna när det gäller entreprenörskap är ingenting annat än
fakta. Det hade varit mycket intressant om utbildnings- och kulturministern
hade berättat mer om det. Hur tänker man utveckla, hur tänker man samarbeta med kommunerna? Det fick vi knappt höra någonting om.
Beträffande yrkeskvalifikationerna och erkännande av dem så förväntas
det resursbehovet öka i och med den nya lagstiftningen på området. Hur
mycket bedömer landskapsregeringen att man behöver resurser, är det tjänster, är det medel, vad rör det sig om? Här varnade liberalerna faktiskt för den
här utvecklingen.
I förra landskapsregeringen och med nuvarande talman fanns det långt gående framskridna planer på en grundläggande teater- och dramautbildning.
Det hittar jag ingenting heller om eller har jag läst tokigt? Hur ställer sig
landskapsregeringen till det?
Jag skulle också vilja ta fram ett positivt exempel i sammanhanget när vi
pratar storvulet om digitala agendor, det är en digital agenda som fungerar
alldeles utmärkt på Åland och som har fungerat i många, många år. Det gäller
vårt bibliotek. Vi har ett centralbibliotek i Mariehamn, som är spindeln i nätet och som har ett välutvecklat och ett alldeles utmärkt samarbete med de
fantastiska kommunbibliotek som finns runt omkring hela Åland. Den verksamheten kunde stå modell, där har man en struktur, en verksamhet och så
satt man en digital verksamhet på det också.
En av de överlägset viktigaste frågorna när det gäller utbildningen och
grundskolan är barn med annat modersmål än svenska. Vi får flera sådana
barn och ungdomar i de åländska skolorna och det är mycket positivt. De behöver undervisning i svenska och det skriver landskapsregeringen om i sin
budget, men vi behöver nu också börja titta på att stöda barnens modersmål.
Det värsta som kan hända är att de här barnen och ungdomarna blir halvspråkiga, att de varken lär sig sitt modersmål ordentligt eller att de inte heller
lär sig svenskan alldeles korrekt. De här är en av de avgörande frågorna när
det gäller utbildningspolitiken. Själv konstaterar jag att det här var en lite för
stor fråga för att skriva en finansmotion om. Liberalerna kommer att väcka
initiativ i den här frågan längre fram. Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Ledamot Sjögren tar upp viktiga reflektioner och jag är
också av samma åsikt. Det är mycket som ledamoten har sagt, framför
allt att det är märkligt hur vi i flera, flera timmar kan debattera trafik,
men när det kommer till ett så viktigt område som utbildning så är det
inte så många på talarlistan. Jag uppmanar lagtinget att titta på det.
Norden tappar stort på kulturpolitik. Vi ser i vårt västra grannland Sverige hur man har satt sig in i alla områden, politiskt. Det börjar komma
en väckande faktor som även vi på Åland behöver ta hänsyn till.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Där håller jag med ledamot Kemetter. Kultur är en väldigt viktig fråga och vi har ett fantastiskt kulturliv på Åland. Jag konstaterade
också när jag läste budgeten att en av de viktigaste frågorna när det gäller kulturarvet är våra kungsgårdar. Där skriver man att man ska
komma till ett avgörande beslut när det gäller Kastelholm. Det är någonting som jag välkomnar. Det är lite barockt att diskutera att man ska
sälja kungsgårdar förrän man gör sig av med travbanor och allhallar och
sådana saker. Det är en fråga som jag har ett stort personligt intresse av
och som jag kommer att följa mycket noga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Eftersom det var rätt många frågor gör jag inte ens ett försök att svara på dem i en replik utan jag återkommer i ett anförande och
försöker ge ett så heltäckande svar som möjligt. Jag ids inte stressa med
att försöka komma genom dem på en minut för det kommer aldrig att
gå. Jag tackar för ett intressant anförande ändå.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är uppfattat och accepterat. Jag önskar själv att vi har flera
repliker sedan när ministern ska prata.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Jag vill börja med att citera ett kinesiskt ordspråk ”Att studera
är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka”.
Det här ordspråket kommer jag att komma tillbaka till senare under mitt anförande.
Fru talman! Idag kan man nog säga att det är svårt, ja nästan omöjligt att
få ett jobb om man inte har en utbildning. Så en utbildningsplats åt alla är
viktigt. Här tycker jag att minister Ehn har fått in en bra skrivning i budgeten
”Landskapsregeringen strävar efter att kunna erbjuda en studieplats för
alla”. Jag anser att man bör se till att alla unga får en möjlighet att få en utbildning. Här tycker jag att vi har en viktig uppgift, dels att se till att alla unga
har en likvärdig utbildning i grundskolan och även får en bra utbildning när
man kommer upp till gymnasiet.
Under kapitel 45.15 så nämns att landskapet har tillsyns- och utvecklingsansvar. Där borde det även nämnas att våra åländska elever erbjuds en jämlik
och likvärdig bedömning i grundskolan. Jag upplever att man inte riktigt gör
det idag. Idag jobbas det med olika system och metoder i grundskolan, vilket
leder till att det är svårt för skolorna att bedöma behovet för de nya eleverna i
gymnasialstadiet.
Under kapitel 46.17 Utbildning efter grundskolan finns en bra text, som
gör att jag sover gott om nätterna. Jag ser en prioritering för dem som verkligen behöver hjälp och stöd. Jag är mycket tillfreds med minister Ehns arbete
under det senaste året. Bl.a. så stod jag här för ett år sedan och var bekymrad
över att man inte kunde läsa upp grundskolebetyget på Ålands folkhögskola.
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Då erbjöds den hjälpen ingenstans. Men nu är det uppstrukturerat på ett föredömligt sätt så att man kan läsa upp grundskolebetyget på Ålands gymnasieskola och man samarbetar så att det nu erbjuds den möjligheten också till
Ålands folkhögskolas elever. Ja inte bara dem utan även de ungdomar som
går på Katapult kan nu läsa upp sitt grundskolebetyg på Ålands gymnasium.
Så inom det området fungerar nu samarbetet på ett mycket bra och föredömligt sätt. Jag kan tillägga att det nu är åtta eller nio elever idag som läser upp
betyget på Ålands folkhögskola av de 27 elever som går på den nya linjen.
Jag har sett fram emot att landskapsregeringen ska göra det som står i
budgeten. Man ska se över de insatser som riktas till ungdomar som hotas av
utanförskap. För just den gruppen har vi flera verksamheter som bl.a. Ålands
folkhögskola, Yrkesstarten, Katapult och andra yrkesförberedande program
på Ålands yrkesgymnasium, men har vi sen rätt resurser på de rätta ställena?
Här bör man nu se över hur de nyss nämnda verksamheter och hur man kan
samarbeta mer än vad de gör idag. Där är jag hoppfull att jag om ett år i budgetdebatten kan stå här och säga åt minister Ehn att använda stämpeln ”åtgärdat” igen.
Jag nämnde Katapult som en åtgärd fast det egentligen ligger under sysselsättningsfrämjande åtgärder och under näringsavdelningens verksamhet. Så
när man nu skall se över de insatser är det viktigt att Katapults verksamhet
tas med och att man vågar se det på ett mer sektorövergripande sätt än att se
det i stuprör som man gör när man bara ser det per avdelning. De elever som
går på Katapult förbereds för att de efter sin tid i Katapult ska komma in i
studier och en framtida utbildning. Tidigare var det mer arbetsförberedande,
men det har blivit mycket mer att försöka få in dem i studier. Som jag inledde
mitt anförande är det jättesvårt idag att få ett jobb om man inte har en utbildning.
Visst är det så att man inte hurrar överallt som tas i budgeten. Minister
Ehn har en budget som inte är lätt, den är slimmad, man ska titta på konsekvenser, man ska försöka se vad pengarna räcker till. Jag kan hålla med om
att det kanske inte är så bra att man tar en paus för samhälleliga och sociala
programmet, men samtidigt efter att ha fått mer information kring detta så
kan jag gå med på ett års uppehåll, men sen måste utbildningen vara tillbaka
för SOS, som den kallas i folkmun, är en bra och nyttig utbildning som verkligen behövs. Vill man komma rätt där, så behöver man också ta in vårdinstitutet i arbetet och planeringen och se hur man får en helhet. Men det där kan
utbildningsavdelningen bättre än jag så jag ger minister Ehn med avdelning
mitt förtroende för det arbetet.
Under moment 46.45 så nämns det om att man vill förstärka stöd- och
specialundervisning. Det är riktigt bra.
De krafttag och prioriteringar som görs just nu vill jag se och det känns
som att allt flera nu kommer att ro uppför strömmen. Jag känner att jag kan
sova lite bättre om nätterna. Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag vill börja med att få tacka för ett anförande som är optimistiskt till den politik som vi från landskapsregeringen nu försöker
föra när det gäller utbildningsområdet. Det är alltid roligt när det finns
de som ser också det som går framåt. När det gäller det som kanske var
mindre positivt handlar det naturligtvis om att man ibland tvingas prio-
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ritera och ta beslut som inte alltid är de roligaste. Då tänker jag just på
frågan om samhälleliga och sociala linjen. Utgångspunkten där är precis
som ledamoten Winé är inne på. Det här är inte någon linje som vi ska
lägga ner utan vi ska utveckla ett program. Vi behöver ge de resurser
som behövs för att klara av att göra det. Jag kan trösta ledamoten Winé
med att redan förra veckan utsåg vi en arbetsgrupp som har i uppdrag
att se till att styrdokumenten blir klara. Redan i mars ska de lämna en
första rapport till mig om var de befinner sig i arbetet så att vi i god tid
till nästa höst ska ha det klart. Då kan vi gå ut och marknadsföra den
nya linjen, eller fortsättningen på sociala linjen från och med hösten
2014.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Det låter positivt, minister Ehn. Jag har även sett på
minister Ehns politik med lupp. Jag kan inte vara mer positiv kring den.
Det är en bra politik som minister Ehn för och det känns som att alla ska
få komma med och det görs rätt satsning åt rätt håll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna delar ledamot Winés oro och resonemang kring sociala linjen. Vi har blivit kontaktade av flera väljare där man just uttrycker den oron. SOS är populärt, det är många sökanden och det är
höga antagningskrav och frågan är varför man inte kan revidera programmet och fortsätta utbildningen. Vi delar ltl Winés uppfattning i den
här frågan. Vi får ha ltl Winé som vakthund i den här frågan för liberalernas väl.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Jag ska göra mitt bästa för att försöka skälla lite. Jag känner
ändå att det här är ett beslut som de har valt och har bra grunder för.
Det vet nog utbildningsavdelningen också att det här är en bra utbildning. Jag är positiv till att man vill utveckla linjen, man pratar inte om
att lägga ner. Jag kommer ihåg minister Ehns ord i repliken till mig, hur
han vill utveckla den. Det låter alltid bra, mycket bättre med utveckling
än nedläggning.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det är inte svårt att instämma i det beröm som ltl Winé för fram
till minister Ehn. Jag kan bara vidimera det. Minister Ehn sköter sin butik
bra och för ett lyssnande sätt mot förvaltning och mot alla egentligen som
knackar på dörren. Det ska han ha kredit för. När det gäller butiken har han
haft lite tur. Han kom in i en tid när många stora reformer redan var på plats.
Jag tänker på dem som jag själv har varit med om, högskolereformen, gymnasiereformen där för övrigt ltl Ehn i egenskap av lagtingsledamot var aktiv.
Nu gäller det att driva de här institutionerna och få dem effektiva. Det är
där utmaningarna ligger. Det är också på god väg i regeringen och från mi-
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nister Ehns sida. Jag ska egentligen nämna en sak som det är viktigt att man
sätter fokus på. Det är hur man skapar gränssnitt mot kulturarvet. T.ex. de
tankar som finns på en annan användning av Eckerö post- och tullhus, de
tankar som finns kring Kastelholms kungsgård, där man kan tillåta exploatering utan att de kulturhistoriska värdena drabbas alltför mycket.
Man måste hitta en gyllene medelväg och de tankarna vet jag att man har i
regeringen. Ta själva kungsgården t.ex. så visserligen är den på andra sidan
viken, men bara ett stenkast från den nya Smakbyn och ett stenkast åt andra
hållet från golfbanan. Man kan absolut ta tillfället i akt och tillåta exploatering, men på ett visst sätt.
Man kunde t.ex. bygga upp kungsgården i hela dess prakt som det från
början var tänkt. Nu är det en flygelbyggnad som står där och ruttnar bokstavligen. Den kunde man rusta i gammal stil, tillåta att ritningarna förverkligas av en kommersiell aktör som vill ha hotell. I anknytning till, men på ett
sådant sätt och på ett sådant avstånd så att det kommunicerar med dessa
byggnader, så kan man också tillåta annan exploatering i trakten av Ribacka.
Bara det är på behörigt avstånd och på ett sådant sätt att det kommunicerar
arkitektoniskt med slottet och den miljön. Så länge man håller den absoluta
närmiljön fri från byggnation och håller landskapet öppet runt omkring kan
man vara ganska djärv.
Behöver man ha tillstånd för det så är det också någonting man kan förankra parlamentariskt. Nu avser vi att göra så här, vad avser lagtinget, kan
man fråga om man är osäker. Jag är beredd att stöda en sådan utveckling.
Själv är jag någorlunda sakkunnig, intresserad av historia, privat ruckelromantiker, jag uppskattar den byggnadsmiljön, men för den skull måste man
tillåta viss utveckling.
Samma sak i Bomarsund. Jag har tidigare haft en idé att man skulle planera Skarpans på nytt och tillåta att folk bygger hus där, t.o.m. använder de
gamla ritningarna och ställa noggranna krav på fasaden så att det blir en exakt kopia av Skarpans, men tillåta att folk bosätter sig där för att få fart på
Bomarsundsområdet. Då får man en kuliss återuppbyggd, gratis dessutom.
Folk betalar för sig och det finns stort intresse att bygga historiska hus och
leva med historien och återskapa historien. Det är absolut i tiden. Det kan
man sätta fokus och energi på under det här året och försöka sammanjämka
de olika intressena.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst kan man exploatera kungsgården, kungsgården måste
leva. Det måste vara en absolut viktig målsättning. Min erfarenhet är att
det finns mycket idéer, mycket funderingar och framför allt en enorm
kunskap på museibyrån hur man kan utveckla, hur man kan få historia
och nutid att samverka på bästa möjliga sätt. Det finns krafter inom museibyrån som har stor, stor kunskap och också ser potentialen. Jag uppmanar landskapsregeringen och majoriteten bakom landskapsregeringen att ta den resursen till vara. Det finns gedigen kunskap på museibyrån när det gäller de här frågorna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag har samma uppfattning som ltl Sjögren. På museibyrån
har man stort intresse och kunskap i hur man kan exploatera på ett
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hållbart sätt. Ofta har man inte något emot exploatering om det bara
görs så att det tar hänsyn till de centrala värdena i kulturhistorien. Man
bör höra med kungsgården, hur det från början var tänkt, när Gustav
Vasa grundade det och tänka sig in i vad Gustav Vasa skulle göra idag
om han hade de här kungsgårdarna så att vi får det som exempel. Haga
kungsgård blir nu ett strålande exempel på hur man driver en modern
mjölkladugård som blir förebild för hela Åland. Låt Kastelholms kungsgård bli en förebild för hur man driver turismen. Jag tror att Gustav
Vasa då ler i sin himmel över utvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag vill svara på några frågor, som var svåra att få med i ett anförande på sju minuter, på ett område som har fyra olika delområden och som
är ganska vitt skilda. Ltl Sjögren pratade om att vi skulle jobba med kreativiteten. Det finns för det första kreativitet och entreprenörskap och där finns
ett projekt som Ålands näringsliv bedriver i grundskolorna. Det projektet ska
vi se till att vi har förutsättningar att kunna fortsätta att göra. I övrigt när det
gäller frågorna om hur man ska få kreativitet och den typen av ämnen att ta
tillräcklig plats i skolan också framåt är det viktigt att man gör en ordentlig
djupdykning i på vilket sätt man ska göra. Man ska ta reda på hur andra har
jobbat med det här och vad det finns för forskning på området, som kan
hjälpa oss vidare. Vi får ett utmärkt tillfälle när vi ska prata om det utbildningspolitiska programmet nästa år, att kunna djupdyka i den här typen av
frågor för att ge våra ungdomar den bästa möjliga plattformen för framtiden.
I det sammanhanget kan jag återkomma mer i detalj kring just de frågorna. I
det utbildningspolitiska programmet ser jag framför mig att vi måste titta på
det här.
När det gäller validering och erkännande av yrkeskvalifikationer så framför
allt när det gäller validering så har vi haft ett EU-projekt som har pågått under några år. Det håller på att avslutas nu och jag väntar på en slutrapport
därifrån. I slutrapporten kommer det att finnas åtgärdsförslag på hur man
ska bygga upp det. Jag vet att man har tänkt sig att Ålands gymnasium ska
sköta de områden där det finns direkt koppling till de utbildningar som de
har och högskolan på de områden som de har.
När det gäller att erkänna yrkeskvalifikationer och att få sin behörighet
godkänd i framför allt reglerade yrken, där vi ser ett ökat behov framåt,
kommer vi nu över avdelningsgränsen under året försöka jobba fram ett förslag för att kunna samordna det, för att utnyttja resurserna så effektivt som
möjligt tillsammans. Jag har inte några konkreta förslag i dagsläget på hur
det kommer att se ut och därför blir det också svårt att uppskatta kostnaden,
men en sak är säker, det blir betydligt mer effektivt att vi försöker hitta en
gemensam linje för att göra det här istället för att sprida ut det över hela förvaltningen.
När det gäller teaterutbildningen på Åland är det precis rätt som ledamoten Sjögren säger att det fanns skrivningar om det i tidigare budgeter. I det
arbete som man nu gör med det kulturpolitiska programmet, bör det här finnas med som en del där man kan skissera på hur en sådan här teaterutbild-
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ning kunde se ut. Jag har också hört till dem som tycker att när man funderar
vidare kring den frågan ska man titta på om man kan samarbeta med andra,
finns det på gymnasialstadiet möjligheter, finns folkhögskolan med som en
tänkbar part där, men framför allt det som kanske där är den mest naturliga
samarbetspartnern i det här sammanhanget, Ålands musikinstitut, där man
kunde koppla ihop musikbitarna med just drama. Eftersom ekonomin är så
stram som den är, vågar jag inte lova att det här är någonting som vi kan sjösätta omedelbart. När vi har fått fram den sista delen av planeringen i samband med arbetet med kulturpolitiskt program, kommer vi också att ta ställning till tidtabeller kring den frågan.
Sedan hade ledamoten Sjögren också frågor om svenska undervisningen
och integrationsundervisningen för barn och unga framför allt i grundskolan.
Landskapsregeringen har idag ingen plan på att gå in och göra någon direkt
hemspråksundervisning utan de insatser som vi uppmuntrar från landskapsregeringens sida idag är att se till att barnen och ungdomarna, precis på
samma sätt som i övrig integrationsutbildning, får bästa möjliga kunskaper i
svenska. Behöver man i den undervisningen hitta vägar framåt för att kunna
ge den pedagogiskt bästa undervisningen finns också friheten redan idag att
göra de bitarna. Att utveckla någon typ av skild hemspråksundervisning finns
inte några sådana planer i dagsläget.
Några kommentarer också kring sociala och samhälleliga linjen på yrkesgymnasiet. Som jag sade tidigare är det inte en linje som jag har för avsikt att
lägga ned. Snarare tvärtemot. Jag har varit med i lagtinget och kämpat för
möjligheterna att kunna fortsätta med det och det kommer jag att fortsätta
med i den roll jag har nu. Jag har också tvingats inse att det som händer runt
omkring oss, både med utbildningen i Sverige och vår egen gymnasielag, kräver att man med en utbildning som har haft en speciell karaktär också hänger
med för att verkligen säkra upp att de dokument man lämnar till studerande
och innehållet i den utbildning man ger är sådan att man både kan få jobb
och att man kan söka sig till vidare studier. Det arbetet har inletts, men vi har
inte alls kommit så långt som jag hade hoppats på att vi skulle göra den här
hösten. Jag tvingades då också att ta beslutet när jag såg att vi kunde erbjuda
platser i stort ändå, som räcker till samtliga studerande.
Jag vet att det här drabbar särskilda grupper, men jag tror också att det är
viktigt att komma ihåg några saker. Man säger att det är en jättepopulär linje,
ja, men siffran 130 som förekom här är en sanning med modifikation. Det
fanns 18 platser senast, förstahandssökande till linjen var 22. Det ser inte
mycket annorlunda ut än vad det ser ut på andra linjer. Det är viktigt att
komma ihåg i det här sammanhanget. Det är en utbildning som visserligen
hela tiden har haft sökande så att man har kunnat starta, men att säga att den
är extremt populär är kanske inte det rätta. Däremot har den sin specifika roll
i utbildningssystemet och det vill jag att den ska fortsätta att ha.
När man säger att den har höga antagningskrav så finns idag inte några
speciella antagningskrav för att komma in på sociala linjen. Vill man nu
skaffa sig behörighet så att man kan studera vidare, om det finns krav för att
kunna studera vad gäller HUTH-studierna, dvs. högskoleförberedande kurser, så ska man ha ett medeltal på sju inom de ämnen som gäller. Det gäller
också för samtliga andra yrkesexamina. Det finns inga speciella krav på sociala linjen i dagsläget som gör det hårt att komma in där.
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Ledamot Danne Sundman var inne på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det arbetet är väldigt viktigt att fundera vidare kring, hur vi ska hantera
dem framåt. Jag har därför bett museibyrån att ta fram ett underlag för att på
ett bättre sätt kunna göra en bedömning på vilka byggnader som ligger absolut högst upp på bevarandelistan för vår del. Vi måste också börja prioritera i
ett läge där vi sitter med knappa resurser.
Utgående från det här ska vi sedan göra en plan för hur det här ska göras. I
plan- och bygglagen finns möjligheter för oss att gå in och byggnadsskydda
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det öppnar upp en möjlighet för oss
att också se andra möjligheter än att vi själva ska sköta saker och ting. Det
kan handla om utarrendering, men det kan också i vissa sammanhang handla
om att vi helt enkelt får konstatera att här är det bättre att någon får ta över
helt och hållet, dvs. att man får köpa dessa fastigheter. Det får ske efter att
man har gett det lagenliga skyddet och alla ska veta vad som ska ingå från
första början. Det kan vara enda sättet att ge de verksamhetsförutsättningar
som behövs för att man faktiskt ska få en användning av dessa hus.
Till sist, fru talman, vill jag säga, att trots att vi har fått en hel del saker att
hända under året som har gått, så finns det också områden som jag personligen skulle vilja att vi hade kommit mycket, mycket längre med. Vi har begränsade resurser framför allt på utbildningsbyrån. Jag sitter med tre tjänstemän där och de gör sitt absolut yttersta för att hela tiden hänga med i de
beställningar som kommer härifrån och från ministerkorridoren. Ser jag till
högskolan och dess utveckling så skulle jag vilja lägga mycket mera tid där eftersom den har en viktig funktion och på grundskolan, som ledamot Sara
Kemetter var med om, finns det också saker som jag skulle vilja lägga mycket
tid på.
Jag har tvingats att inse att vi har genomfört en stor reform när det gäller
gymnasieskolan och för att få den att fungera så bra som möjligt så har vi låtit
resurserna inledningsvis gå dit och sedan tar vi steget vidare. Det är de sakerna som jag ville lyfta fram efter att jag hade fått frågor. Tack, fru talman!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Tack ministern för ett fint klargörande kring alla de
frågor som ställdes i debatten. Ministern talar om kreativitet i skolan
och utveckla forskningsprojekt kring det här. Jag skulle vilja upplysa,
ministern känner säkert till det, att Ålands musikinstitut har en stor
kunskap inom det här området, det finns färdigt inom landskapets väggar. Jag vill bara påminna om projektet Skolmusik på Åland, vilket var
en enorm satsning där vi endast använde åländska resurser och det gav
stor effekt tillbaka. Också den sociala linjen är jag jätteglad att höra att
ministern är positiv till att den ska kunna fortsätta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det var en diskussion kring kulturmärkta fastigheter, men
vad man ska vara medveten om i det här sammanhanget är att det är
ganska svårt att få ut pengar ur det. Man har sett tydliga exempel på det.
Säljer man en gammal skola i Finström får man ingenting för det, i Sottunga var det symboliska pengar som det betalades, för Grelsby sjukhus
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är de flesta överens om att man inte får så mycket pengar för det. Det är
sådant som man behöver ta i beaktande framför allt i en lågkonjunktur,
det finns inte så mycket pengar tillgängliga.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Ledamot Åke Mattsson har helt rätt i det, jag tror inte att vi
får in så speciellt mycket pengar så det är inte det som är grunden. Man
får snarare se det så att man dels får någon annan som har råd att ta
hand om byggnaderna och se till att de faktiskt finns för framtiden. Sådant som vi kanske i dagsläget inte klarar av med de knappa resurser
som vi har.
Den andra delen är också att de förhoppningsvis ska kunna användas
till projekt som också ger ett mervärde. Ser vi t.ex. på Grelsby sjukhus
ska vi hoppas på att det kan ge effekter framför allt för Finströms kommun och för samhället i stort, att man kan få pengarna att jobba istället
för att det blir stående tomt en längre tid. Vinsterna finns inte i att vi gör
pengar på att sälja fastigheter utan just utgående från att man får andra
effekter, som är positiva för landskapet som helhet.
Man måste tänka på att sådant som inte kostar landskapet något ska
man inte i första hand rusa iväg och sälja bort, om man inte tror att det
leder just till de effekter som jag redovisade för i övrigt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Också jag hade lite för långt för att det skulle rymmas in i en replikväxling. Fast det inte är populärt så vill jag ändå börja med ett citat. ”Vi föds
som original och dör som kopior” sade Oscar Wilde. Den här diskussionen är
jätteviktig när man diskuterar utbildningspolitik. Det var intressant att höra
det som utbildningsministern sade om kreativitet och entreprenörskap och
hur man jobbar vidare med Ålands näringsliv. Det är bra, men man får inte
glömma de ämnen som redan finns i skolan, konst, läsning, målning osv. Där
finns en aldrig sinande källa till att utveckla barnen och ungdomarnas kreativitet. Vi har dessa ämnen redan i läroplanen. Kanske man behöver fundera på
om man behöver ha någon form av fortbildning eller kunskapslyft från landskapsregeringens sida.
En annan sak som ministern var inne på tidigare var specialundervisningen. Där konstaterar man, om man pratar med lärare, att man kanske lite lättvindigt sätter barn och ungdomar i specialklass. Det visar sig när man pratar
om entreprenörskap, att många av de som är de häftigaste och mest framåtsyftande galna entreprenörerna inte riktigt har passat in i den vanliga grundskolan. Det har varit de som har kunnat tänka utanför boxen, man kanske har
haft koncentrationssvårigheter, Asbergers eller vad som helst. Det är en väldigt viktig sak. Det har visat sig att sätts man i specialklass får man en asterisk i sitt betyg och det ställer till det och gör det svårt när man ska söka sig
vidare. Jag tror att vi har ett gediget arbete att göra på den nivån.
Ministern sade att inga funderingar finns på att stärka de barn som kommer från andra länder i deras modersmål. Där vill jag påpeka att det finns en
stor risk för marginalisering om barnen och ungdomarna blir halvspråkiga. Vi
kan konstatera att vi har barn och ungdomar som flyttar in till Åland i olika
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åldrar. När vi behandlade integrationslagen i lag- och kulturutskottet fick vi
vet att det tuffaste före en unge att flytta till ett annat land är när man precis
ska lära sig läsa och skriva, när man börjar skolan, ettan, tvåan och trean. Då
ska man förutom att man ska lära sig att läsa och skriva så ska man lära sig
ett nytt språk. Vi behöver bli bättre på det när det gäller vår utbildning.
Vi har också ungdomar som flyttar till Åland när det går i sjuan och åttan.
De sätts ganska hastigt i specialklass fast det är språket som är det stora bekymret. Vi har saker att fundera på, det har vi definitivt. Jag ser fram emot att
fortsätta diskussionen när vi diskuterar ett utbildningspolitiskt program.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Det är igen ett viktigt ämne som ledamot Sjögren lyfter upp
kring konstämnen i skolan. På Åland är det ett stort problem eftersom vi
inte hittar riktigt behöriga lärare till dessa tjänster, speciellt inom området musik. Där borde vi se över metoder för att locka hit kunniga musiklärare, som kan utveckla det här området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad gäller diskussionen kring de kreativa ämnen som finns
redan håller jag helt och hållet med ledamot Sjögren. Där finns ingen
diskrepans mellan min och hennes åsikt. När det gäller specialundervisningen tror jag att den är mera komplicerad än att säga att man bara genom att förflytta barn och ungdomar in i en specialåtgärd så stigmatiserar man dem. Vi måste också komma ihåg att åtgärderna måste vara på
ett sådant sätt att de faktiskt hjälper framåt.
En sak som jag noterar väldigt tydligt i dagsläget är att vi har en skolplikt idag, som inte bara är till 16 år utan den är de facto till 18 år, men
vi är väldigt, väldigt restriktiva med att använda oss av de två sista åren.
Det har blivit en fast linje att när man har fyllt 15-16 år så ska man ut ur
grundskolan. Vi måste också våga hitta sätt att förändra samhällets syn
på dessa möjligheter.
Jag vill också poängtera det att jag sade att man inte ska stärka hemspråkskunskaper. Däremot sade jag att vi inte har planerat att införa någon typ av hemspråksundervisning direkt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nej, det tycker jag också att man behöver fundera vidare på.
Kanske det skulle vara ett alternativ för ungdomarna om man skulle få
ett tionde år i grundskolan. Det finns många saker som vi borde fundera
på, hur vi kan utveckla integrationspolitiken när det gäller barn och
ungdomar. Där har liberalerna debatterat integrationslagen. Vi tycker
att det skulle vara obligatoriskt, det skulle stå i lagen att alla kommuner
skulle ha integrationsprogram när det gäller barn och ungdomar. Vi anser att det är viktigt. Precis som vi pratar med vuxna om språk och jobb
så är det språk och skola för barn och ungdomar, så att de inte helt i
onödan ska marginaliseras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Ledamot Katrin Sjögren tog upp en sak som verkligen är intressant, men jag har svårt att bestämma mig för vilket ben jag ska stå
på. Det är just det här barnen, ungdomarna som har svårt i skolan, specialklass eller inte. Det är en jätteviktig sak. Ledamot Sjögren pratade
om hur duktiga entreprenörer de kan bli. Anders Karlberg, som var med
och startade upp Fryshuset, sade att det är de bråkigaste eleverna som
blir de bästa entreprenörerna. Han menade att många av dagens ungdomar inte passar in i dagens skolsystem, man borde ta vara på dem
mer än vad man gör. Hur ska vi klara av det och hur ska vi göra på rätt
sätt? Jag får höra så många sanningar av olika sorter så jag vet inte själv
vad det är, däremot vet jag att vi måste bli bättre på att ta vara på ungdomarna. Vi skrämmer dem från skolorna och gör dem inte intresserade
av framtiden.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller med om den diskussionen, att vi har varit fyrkantiga
när det gäller skolan, att man ska vara på ett visst sätt för att passa in i
systemet. Där behöver vi bli mer vidsynta och förstås hjälpa till att
stärka skolan och höra på vad man har för behov, vad lärarna tycker att
det finns för behov. Passar man inte formen är det lätt att man får riktade åtgärder, det blir specialundervisning. Det är en mycket viktig och
svår fråga att diskutera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag håller med det sista som sades i replikskiftet. Det är en
knepig fråga och jag har ingen lösning på det heller. Jag begärde ordet
med anledning av den jätteutmaning vi har att få de nya ålänningarna
och de nya ålänningarnas barn att passa in på daghem, förskola, i skolor. Jag har pratat med många som jobbar på skolor och det har säkert
också ledamot Sjögren gjort, med många som jobbar inom dagvården
och skolorna. De är väldigt frustrerade över hur vi ska klara upp det här.
Det är självklart att har man upp till fem elever som de facto inte klarar
av språket blir det en oerhörd utmaning att få utbildningen att fungera
för de andra eleverna. Samtidigt som, precis som ledamot Sjögren säger,
det blir fel att sätta personer i specialklass som inte har andra problem
än de språkliga. Det är en jätteutmaning som det kräver mer resurser för
och vi har ett sparbeting. Det är en knepig fråga, men vi löser den inte
genom att sopa den under mattan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Precis så är det. Vi har en gigantisk utmaning. Jag delar helt
och hållet den uppfattningen. Jag pratar med många människor som
jobbar både inom skola och barnomsorg. Man vet inte riktigt hur man
ska göra och nu är det upp till kommunerna själva att fundera på hur
man ska lösa den här frågan. Det är inte riktigt optimalt. Alla kommuner
borde ha en obligatorisk integrationsplan när det gäller barn och ungdomar. Då skulle vi också ha möjlighet att få ett likartat system på hela
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Åland. Vi vet att vi har barn och ungdomar med olika språk i barnomsorgen över hela Åland och i grundskolorna över hela Åland. Där skulle
vi borde ta ett fast och riktat grepp.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag gör som ltl Sara Kemetter vill, d.v.s. tar upp den kastade
handsken om att vi måste vara fler som pratar i det här viktiga ämnesområdet. Jag tycker att det är särskilt bra att vi strävar till att alla åländska ungdomar får möjlighet till en utbildningsplats, men jag ska beröra främst högskolan, som det pratats lite mindre om. Här är det bra att budgeten innehåller
skrivningar om tillämpad forskning och då är det viktigt att det är tillämpad
forskning inom områden som efterfrågas i samhället och/eller som stöds av
önskad samhällsutveckling.
Genom högskolans tillämpade forskning kan vi också få in pengar genom
olika forsknings- och utvecklingsanslag som kommer det åländska samhället
till nytta. Här kunde det vara bra att det forskningspolitiska programmet
klart visar inom vilka områden, som landskapsregeringen tänker vara med
och finansiera forskningen och att programmet hålls uppdaterat. Sen kan ju
högskolan också utföra olika forskningsuppdrag åt näringslivet med privat
finansiering.
Ytterligare så kan jag nämna att var tredje ålänning ur varje årskull stannar
utanför Åland och kommer aldrig tillbaka. Huvuddelen av våra ungdomar
åker bort för att studera, varav 7-8 av 10 stycken gör det i Sverige. Dock ska
man veta att återflyttningsbenägenheten är störst bland de som studerar i
Sverige. En utvecklad självstyrelse är en viktig faktor för att motverka de negativa effekterna av den ”braindrain” som pågår, men i det här sammanhanget glöms ofta betydelsen av vår egen högskola bort. Jag tycker att högskolan på Åland har en mycket viktig roll för att på lång sikt motverka de negativa effekterna. Att kunna språk är alltid en tillgång och här finns också
språkkurser på bland annat finska och engelska.
Man kan aldrig tillräckligt betona den viktiga roll sjöfartsutbildningarna
har, men det är ofta lätt att glömma bort betydelsen av de andra programmen. Inom dessa sektorer finns också mycket av arbetsplatserna på Åland.
Som exempel kan nämnas det ekonomiska programmet som fyller en viktig
funktion både för högskolans andra program, men också för samhällets behov. För de andra utbildningarna på högskolan är det också viktigt att programmet finns. Elever inom andra program läser bland annat ekonomi med
mera tillsammans med ekonomistuderande. Visst kan man utveckla och förändra det programmet också.
Utbildningsprogrammen som finns har tagits fram för att uppfylla de behov det åländska samhället har. Programmen inom högskolan på Åland bör
dock ses över, utvecklas ytterligare, höja kvaliteten, profilera sig ännu tydligare och marknadsföra sig inom de nischer, som samhället har behov av. Eftersom så många väljer att studera på annan ort är det också viktigt att påminna om de möjligheter till utlandspraktik och utbytesstudier som finns
inom högskolan på Åland. Det är ett gott alternativ till att flytta bort perma-
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nent från Åland för sina studier. Högskolan bör fundera på att förstärka och
utveckla denna del av sin verksamhet.
Vi politiker måste våga prioritera mellan sektorer där vård, omsorg och utbildning går före annat. Självklart kan man även inom dessa sektorer eftersträva effektivitetsförbättringar, dock med målsättningen att kvaliteten inte
bör försämras i nämnvärd grad. Så gör vi ju också i budgeten, vilket är bra.
Näringsliv och politiker måste också visa sin uppskattning för vår egen högskola och visa att det är viktigt att satsa på att utveckla den, också i handling. I
dessa spartider är det också viktigt att satsa på att utveckla den, också i handling. I dessa spartider är det också viktigt att näringslivet är generösa med
praktikplatser. Den kunskap och de goda kringeffekter en högskola ger för ett
samhälle får inte underskattas. Tack!
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Det är ett jätteintressant ämne som ltl Katrin Sjögren har tagit
upp kring specialundervisningen, som jag i ett anförande vill diskutera vidare
kring. Skolan idag är någonting som man inte riktigt vet om man passar in i.
Vi ser idag att flickor klarar sig bäst, resultaten visar att pojkarna på Åland
har det svårt med läsning och andra ämnen, det är inte helt jämställt.
Det är inte heller helt jämställt som ltl Katrin Sjögren tar upp när det gäller
eleverna i behov av särskilt stöd. Jag tänker inte på de elever som är i specialklass. Då är det oftast så att de har gått igenom tester och visar att de inte klarar av själva kursen och så får de en anpassad kurs. Beroende på hur många
kurser du har så får du rekommenderad specialundervisning.
Har man kommit utomlands ifrån och inte kan svenska språket kan man
av den orsaken få en anpassad kurs, men då är det lite fel pedagogik, då
måste man jobba på ett annat sätt. Det är oftast inte frågan om att de har svårigheter intellektuellt.
Vi har en annan grupp av elever som jag inte vet varför växer, men klagan
hörs ute i skolvärlden. Det är elever som har sociala beteendesvårigheter, som
inte passar in i lådan som vi har. De är ofta intelligenta, men de passar ofta
inte in i gruppen. De blir utåtagerande, de rymmer, de följer inte reglerna, de
kanske slår sina klasskamrater osv. osv. Vad ska vi göra med dem och hur ska
vi hjälpa dem, för vi är ändå på något sätt tvungna att ha dem inne i lådan
som vi har skapat.
Det kan också bli otroliga kostnader för en liten kommun. Om du har en
sådan elev behöver du kanske ha en enskild lärare för eleven, en assistent,
föräldrarna behöver kanske vara med på lektionerna för att eleven ska vara
lugn osv.
För hemskt många år sedan lyfte speciallärare och skolpsykologer upp ett
projekt som hette Strul. Tanken var att man på Åland skulle ha ett centrum
där man kunde samla dessa barn. Det skulle inte vara som i skolan, inte
samma låda, där kanske det inte alltid skulle vara lärare, eller bara en lärare
men framför allt psykologer, andra sorters människor, de skulle få vara med
djur, de skulle få en annan läroplan och på det sättet få en anpassad läromiljö
som passade dem.
Idag har vi ett olöst problem som vi egentligen inte riktigt vet vad vi ska
göra med. Ibland tvingas man skicka dessa barn till Finland eller till Sverige.
Det leder också till svåra kostnader, men också till stor sorg när man är från
sitt barn osv. Det är någonting som jag inte tycker att är okey. Man tvingar

347

också sådana här barn till utanförskap. Det här är någonting som vi också behöver ta upp och fundera på och försöka hitta lösningar på tillsammans. Det
här är helt min egen idé, men om vi inte hittar på någonting annat för naturbruksskolan skulle den vara ett ypperligt ställe för sådana här elever med en
sådan här specialutbildningsenhet.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller Pisa-undersökningen är det viktigt att
komma ihåg att vi överlag är bra. Tjejer är de som visar jättefina resultat. Våra killar har fortsättningsvis också helt okey resultat i förhållande
till många andra områden. Jag delar åsikter som ltl Kemetter har, där
finns det saker att göra. När det gäller ungdomar med psykosociala problem så höll skoldirektörerna på Åland ett möte där jag deltog i. Där
presenterades ett projekt som norra Åland kör för den här typen av elever, ett projekt som de kallar för Fyren där man tillsammans med gruppen har hittat ett sätt att jobba på med de här frågorna. Jag ville höra
hur de övriga skoldirektörerna ställde sig till det här, om det fanns ett
behov av att ytterligare samordna detta, men efter den diskussionen
blev jag mera övertygad om att det är svårt att hitta en form som är passande för en längre tid. Det gäller att skapa lösningar från fall till fall,
vilket man gör i skolorna i dagsläget. Att stötta från landskapsregeringens sida kan man göra i form av kunskap osv.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Det låter jätteklokt. Jag är medveten om Fyren och socialdemokraterna har också ett initiativ att spara och lära känna igen systemet att arbeta. Det här skulle också vara någonting som skulle vara
akut inom samhällsservicereformen. Det här skulle absolut vara en del
där man ser samordningsvinster. Att man inte i varje enskild kommun
ska behöva arbeta med det här. Är man en liten fattig kommun kan det
bli tufft.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack fru talman! Kort vill jag lyfta upp Pisa-undersökningen. Det börjar rysa i
mig när vi pratar om Pisa-undersökningen. Den är bra på ett sätt, men den
säger inte hur våra elever mår i skolan. Det är en sak som är jätteviktigt, hur
mår våra barn och unga i skolan. Ledamot Sjögren och ledamot Kemetter har
från den här talarstolen lyft upp vissa utåtagerande barn och unga och det är
en jätteviktig sak. Hur gör man för att få alla att känna att de trivs och att skolan är en plattform för dem.
Jag har under en viss tid jobbat med utåtagerande ungdomar, framför allt
pojkar och det de säger är att de inte har någon plats i skolan, skolan är inte
gjord för dem. Det är en viktig sak.
Nu går vi lite längre ner och vi pratar om det kommunala ansvaret, men
orsaken till varför jag begärde ordet och gick upp här är att vi från landskapet
ska ha tillsyn. Här tror jag att det är viktigt och en sak som vi absolut härifrån
stolen ska gå och säga är att vi inte accepterar mobbing. Vi måste se till att
skolorna agerar oerhört effektivt mot mobbing. Vi har alltför många elever

348

idag som mår dåligt i skolorna och vi har jag vet inte hur stora högar med
mobbingplaner. Vad är det som fungerar?
I morgon kommer jag att prata om samordning av drogfrågor, men här är
det någonting som vi verkligen behöver samordna. Vad gör vi effektivast för
att förhindra att barn blir mobbade och framför allt att man börjar mobba i
skolan. Det är ändå en viss sak som gör att barnen börjar känna sig otrygga,
här måste man börja se vad man kan göra.
Det nämndes om det tionde skolåret, vilket också är en viktig sak. Jag
hörde i minister Ehns presentation att han skulle titta på det här med utanförskap och förebyggande av det. Jag vet att jag har nojsat så mycket på minister Ehn att han slår dövörat till när jag nämner om olika projekt i svensk
Finland, som jag har varit med i, i egenskap av projektchef för Ungdomslotsarna. Det finns ett i Österbotten som är lovvärt. Det är nämligen det som är
det bästa. Vasa stad köper tjänster av tredje sektorn, av en annan förening,
man behöver inte själv driva allting utan man ser var man kan samarbeta. Det
är ändå viktigaste att se vad man kan få utifrån. Nu ska jag inte gå upp och
orda mer.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Ledamot Winé tar upp en viktig sak och därför vill jag
ha ett inlägg till det. Ledamoten har alldeles rätt. Vi har Charlie, emotionell intelligens, vi har en lista på olika verktyg, som lärarna har använt
år ut och år in. Nu har vi fått ett nytt verktyg som heter ”Kiva skola”.
Trots att det är på finska så har man hållit kvar namnet. Det är många
pedagoger som menar att det faktiskt ger resultat när man arbetar med
det regelbundet. Det är en bra satsning från landskapsregeringens sida
och jag hoppas att det fortsätter att det inte bara blir lika tillfälligt som
de andra anti-mobbningsmaterialen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Jag har hört både positivt och negativt om Kivaprojektet. Det är mycket hur skolorna tillämpar det och hur man verkligen har det i skolorna. Blir man utbildad inom det här så kan det bli bra,
men framför allt måste man se hur man gör och hur man går vidare. Det
är någon som ska finansiera allting också, men det måste vi titta på
längre fram. Agerar vi inte i de här frågorna kommer det att kosta mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Jag tänkte ta upp precis samma sak som ltl Sara
Kemetter om Kiva-skola. Vi har det på gång och det är positivt och jag
hoppas att det kommer att resultera i någonting bra. Det är en viktig
fråga som ltl Winé lyfter upp, det här med mobbning. Mycket bra.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Diskussionen avbryts här och fortsätter vid morgondagens plenum.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 21.11.2012 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Budget för landskapet Åland 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2012-2013)
Budgetmotionerna nr 1- 45 (BM 1- 45/2012-2013)
Diskussionen avbröts vid gårdagens plenum då debatten om utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde avslutades. Idag inleds diskussionen med:
Näringsavdelningens förvaltningsområde
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag har inte riktigt så bra track record när det gäller att hålla tiden på budgetanföranden de senaste åren. Ibland brukar det överskrida 3-4
gånger. Jag ska försöka hålla den relativt kort den här gången även om jag
inte kan garantera att jag kommer att hålla mig inom den rekommenderade
tidsrymden. Jag tänkte dela upp mitt anförande i tre delar. Först lite om
framgångsfaktorerna som jag är väldigt stolt över, sen allmänt om näringslivspolitiken och näringsavdelningens budgetförslag för att avsluta med lite
konkreta åtgärder som vi arbetar med.
Vi har som ni vet ett betydligt bättre utgångsläge än de flesta andra länder
och nationer i världen. Vi har den offentliga ekonomin som är relativt under
kontroll och fullföljer vi den inslagna linjen är vi i balans till 2015. Landskapet Ålands balansräkning är oerhört stark med alla tunga institutionella byggnader, färjor, vägar, och infrastruktur som är i bra skick och faktiskt betalda.
Vi har en fantastisk service inom de flesta områden och vi är i princip skuldfria. Vi måste vara stolta över vad ålänningarna har åstadkommit och skapat
de senaste 50-60-70 åren. Någonting som vi absolut inte får acceptera är att
jantelagen får fäste på Åland, den kan gott hålla sig väster om oss.
Åland har större befolkningsökning än både Finland och Sverige, vi ligger
på ungefär 1,2 procent per år. Vi har ett litet födelsenetto men en ordentlig inflyttning. Vi haft en kontinuerlig inflyttning i över 40 års tid till skillnad från
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andra öar i Östersjön som Gotland, Öland och Bornholm, där folk flyttar
ifrån.
Vi vet att det pratas över 50 språk och det finns 80 nationer representerade
på ön och att 40 procent av arbetskraften är inflyttade samt att 30 procent av
alla som bor på Åland är födda någon annanstans. Vi har haft en rekordlåg
arbetslöshet sedan lågkonjunkturen i början på 90-talet, senaste 15 åren har
den sällan överstigit tre procent.
Vi är unika i arbetslivet där sysselsättningsgraden är högre för kvinnor, 77
procent, än män för män, 73 procent. Det hittar man inte heller på så många
andra ställen. Vi skapar också ca 2 000 fler jobb än vad det finns arbetskraft.
De här siffrorna tillsammans gör att vi är på femte plats i välståndsligan, det
är bara fem länder som ligger före oss, Luxemburg, Norge, Schweiz och USA.
Sedan kommer Åland med BNP per capita på femte plats.
Det är utgångspunkten när vi tittar på näringspolitiken och näringsavdelningens budgetförslag. Näringsavdelningens handlingsutrymme är begränsat, de flesta moment är knutna till EUs-strukturfonder, andra till avtal som
tidigare regeringar ingått och den tredje kategorin oftast knutna till lag. Det
finns väldigt få moment som näringsavdelningen kan ändra från år till år,
men trots det har vi givetvis gjort vår läxa, dragit vårt strå till stacken för att
minska utgifterna och nå målet om en budget i balans 2015.
2013 är också som ni vet, sista året i den sjuårsperiod som varit basen i
stödet till näringslivet och jordbruket i enlighet med de EU-program som vi
administrerar. Man kan säga att näringsavdelningens budget 2013 har en viss
form av städarbudget för den gångna perioden. Däremot fortsätter arbetet
med omstruktureringen ifrån omställningsbudgeten med bland annat att förändra bidragssystemen och avbytarsystemet samt styra in näringspolitiken på
en ny bana för framtiden.
2013 kommer att bli ett intensivt år för hela avdelningen och dess tjänstemän. Arbetet med det nya programmet skall slutföras för de kommande sju
åren. Fokus utgår ifrån EUs 2020 strategi, vilken lägger tyngdpunkten vid ett
innovativt, konkurrenskraftigt, hållbart och inkluderande Europa. Vi kommer
att utforma programmet med fokus på en smart tillväxt där ekonomin utvecklas på basen av kunskap och innovation samt att Åland ska vara ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle.
Arbetet ska utrymma i ett partnerskapsavtal med EU-kommissionen samt
vara ett färdigt utarbetat programdokument under 2013. Alla partier har representanter i den övergripande strategigruppen som kommer att inleda sitt
arbete om några veckor, men trots det så kommer regeringen att föra programmet som ett meddelande till lagtinget under året.
En genomgående trend som landskapsregeringen kommer att fortsätta arbeta för är att successivt förändra stödprinciperna mot lägre stödnivåer och
nya finansieringsformer för att bredare grupper av företag ska främjas. Vi vill
reformera bidragspolitiken från många olika åtgärder riktade till enskilda företag till breda generella insatser som förbättrar det åländska företagsklimatet i stort.
Nya finansieringsmöjligheter, som mer riskkapital, lån och garantier ska
återinföras istället för direkta bidrag, även om de också kommer att finnas
kvar till en viss del. Jag vet att riskkapital i sig har en negativ klang i tider
som det här, så jag vill hellre använda ord som resolverande kapital. Alltså att
våra gemensamma pengar skall kunna återanvändas till nya projekt och idéer
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efter några år. Jag är övertygad om att den här nedgången i ekonomin, som vi
ser, kommer att skapa konkurrenskraftiga företag för framtiden, de som anpassar sig, tänker nytt, utvecklas och jobbar hårt och smartare kommer att
överleva. De som inte gör det kommer förmodligen att få det tuffare och svårare. Är det något ålänningarna varit duktiga på så är det att hitta lösningar
till nya problem, utnyttjat små udda egenskaper inom självstyrelsen och erbjudit snabba lösningar som inte alla andra sett eller kunnat göra.
Ett område som vi dock måste bli betydligt mycket bättre på är att samarbeta. Samarbeta mellan olika företag men även vi politiker och myndigheter
måste börja ro åt samma håll som företagen och näringslivet. Vi sitter alla i
samma båt. Onödiga konflikter som själ energi, kraft och tid måste upphöra,
vi måste sluta sätta krokben och anmäla varandra och se Åland som en helhet
där vi alla är med och påverkar vår gemensamma framtid. Tillsammans är vi
starka, starkare än de flesta andra.
Något jag skulle vilja uppmuntra både er här i salen, men även ålänningen
i allmänhet, är att i särskilt tuffare tider som det är just nu är att handla
hemåt. Det är oerhört viktigt att vi alla handlar så mycket vi kan i tuffare tider
av åländska köpmän, vi behöver tänka på varandra och tillsammans kan vi
hålla hjulen rullande. Handlar du av din lokala köpman låter du dina pengar
arbeta på Åland. Pengar som i sin tur skapar arbetstillfällen och med det välfärd för oss alla.
Att ändra attityder tar tid. Att skapa ett förtroende och ett välfungerande
företagsklimat görs inte på några månader. Att skapa ett bra företagsklimat
är inte ett enmansjobb, politikområden som bidrar till att skapa gynnsamma
omständigheter för företagen är utbildning, kommunikationer, bostadsförsörjning, integration och arbetsmarknadspolitiken. Dessutom är jag övertygad om att en huvudingrediens för fortsatt ökad tillväxt på Åland är ökad inflyttning, både återflyttning av ålänningar men även nya ålänningar med
olika bakgrunder och kompetenser. Ett arbete som den här regeringen verkligen prioriterar.
Vad gör vi då på näringsavdelningen på dagarna? Vi är delaktiga i och vi
finansierar en hel del olika projekt som branschorganisationerna, alltså Visit
Åland, Ålands näringsliv och Företagarna på Åland tror på. Vi driver även
några egna projekt, bl.a. inom ÅTC kommer vi att fortsätta driva det treåriga
ERUF-projektet inom tillväxt och affärsutveckling, som inleddes år 2012. Det
är i linje med ÅTCs nya smalare och vassare inriktning som utvecklingsenhet
för innovation och tillväxt, där fokus läggs på grön tillväxt inom många olika
områden.
ÅTC inleder också ett samarbete med Företagarna på Åland som går ut på
att ge tillväxtföretag tillgång till kunskap och nätverk utanför Åland för att
kunna utvecklas och nå en internationell konkurrenskraft, ett projekt som vill
öka exporten och synliggöra Åland som ett testområde för utomåländska företag och organisationer. Det första konkreta exemplet att ge åländska företag tillgång till expertorgan utanför Åland är att landskapsregeringen innan
det här året är slut, kommer att teckna ett samarbetsavtal med Tekes för att
innovativa åländska företag ska kunna ta del av expertkunskap och hitta
samarbetspartner i forsknings- och innovationsprojekt. Motsvarande skall
göras med flera andra institutioner i både Sverige och Finland i det projekt
som Företagarna på Åland och ÅTC dragit igång.
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Ålands landsbygdscentrum avser under år 2013 att bedriva två delfinansierade projekt av EU. Det ena projektet har som mål att öka tillväxten i mikroföretag på landsbygden och i skärgården, en fortsättning på projektet Tillväxt
Åland, som ni kunde läsa om i tidningen för några dagar sedan. Det andra
projektet ska bidra till att Åland blir en mat destination genom arbetet inom
Ny Nordisk Mat.
Sedan kan jag nämna två korta exempel, jag ser att klockan har gått över
nio minuter redan. Ett projekt som vi kommer att dra igång tillsammans med
Ålands näringsliv möjliggör konceptet sommarlovsentreprenörer, som går ut
på att personer mellan 15-19 år skall kunna starta och driva egna företagsidéer under sommarmånaderna som ett komplement till vanliga sommarjobb. Det här är en motion som Axel Jonsson skrev i förra årets budgetdebatt. Den var riktigt bra och kommer nu till sommaren att förverkligas.
Näringsavdelningen kommer att utveckla den externa kommunikationen
via fler hemsidor och Facebook under 2013. Vi skall vara tillgängliga för
medborgaren och företagen på Åland. Ett av de viktigaste områden vi kommer att fortsätta arbeta med är att handläggningstiderna skall förkortas under 2013.
Det här är exempel som inte medför extra kostnader i budgeten utan kan
göras inom befintlig ram. 2013 är ett år där näringsavdelningen kommer att
göra mycket med väldigt lite resurser.
Vi kommet återuppta arbetet med att samordna landskapets, kommunernas och statens olika enheter som administrerar jordbruksstöd särskilt inom
ramen för samhällsreformen. Projektet 1 000 kor fortsätter där landskapsregeringen avser att via investeringsstöden prioritera lantbrukare som satsar på
mjölkproduktion under 2013, förutom att regeringen vill se mjölkkor på Haga
kungsgård 2013 så kommer regeringen att prioritera mjölkbönder som vill
satsa på framtidsnäringen mjölk och ökar antalet mjölkkor i sin besättning.
1 000 bäddar är ett projekt som vi hörde talas om tidigare i debatten. Det
är ett projekt som kommer att sättas igång redan under det här året. Målet är
givetvis att hitta entreprenören, investeraren, människan bakom företagen
som skall göra investeringen. Det är det viktigaste, men där vi har skyldighet
att hjälpa till med infrastruktur, markfråga, tillstånd och eventuellt investeringsstöd. Vi måste helt enkelt göra det mer attraktivt att investera på Åland.
2013 kommer vi också att hålla en uppföljning till den lyckade konferensen
”Att välja sin väg”, som handlar om kvinnors företagande
Turismen kommer att få se en annan sida av 2013. Vi kommer att förända
uppdraget gällande destinationsmarknadsföringen som idag sköts av Visit
Åland till att även gälla att bilden om Åland förändras. Vi vill stärka varumärket och synliggöra Åland för besökare, bosättare och affärspartners så att attraktionen hos Åland som plats att arbeta och bo på, besöka och att göra affärer med, framhålls. Det är dags att alla missuppfattningar om Åland förändras. Vi skall lyfta fram de positiva framgångsfaktorerna jag nämnde i början
och vi ska vara stolta över dem.
Jag ska avsluta med att säga att det ska vara enkelt att starta och driva företag på Åland. Då är det viktigt att de regler som finns är enkla, lättförståeliga och ändamålsenliga. Att förenkla för företag handlar om att minska företagens kostnader till följd av regler och underlätta dess vardag. Företag kan
då i stället ägna mer tid och resurser till att driva sin verksamhet. Förenkla
för företag är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och väx354

ande företag. Alla säger vi att vi vill minska byråkratin, nu lanserar vi ett
verktyg för att synliggöra de problem som företagare på Åland uppfattar.
Här vill jag passa på, avslutningsvis, att lansera den nya hemsidan som ni
kan gå in på era surfplattar och datorer som heter www.enklareregler.ax. Där
kan man skicka in förslag, tips, idéer på saker och ting som kan göras enklare
och förenklas och som sedan tas hand om från näringsavdelningens sida och
driver dem vidare.
Jag har faktiskt, fru talman, en, två, tre, fyra, fem sidor till i mitt papper,
men klockan är 13 minuter här så jag tar och avslutar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det är roligt att näringsministern har tagit till sig idén om
sommarlovsentreprenörer. Vi ser redan hur andra lyckade ungdomsprojekt som Ung företagsamhet t.ex. har gett goda resultat, bl.a. när Ålands
framtid var med på Godbymässan i helgen såg vi resultat av de projekten. Det är roligt. Lite frågor dock kring sommarlovsentreprenörerna
och de tankar som näringsministern har. Det skulle vara bra att få höra
lite detaljer kring finansiering av projektet och lite hur man tänkt förverkliga det.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det kommer att fungera under paraplyet Ung företagsamhet, som Ålands näringsliv redan administrerar. Det är ett treårigt projekt som vi är med och finansierar. Tanken är att det ungefär ska vara ett
startkapital till varje ung person som startar företaget på sommaren. Det
handlar om ungefär 150 euro per person och sommar och man räknar
med att till nästa sommar är det 15-20 ungdomar som gör det här. Det
handlar om väldigt lite pengar, men tack vare projektet Ung företagsamhet, som drivs via Ålands näringslivs organisation, så går det att
göra det kostnadseffektivt. Det är små pengar som kan göra stor nytta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var ett ordrikt och intressant anförande. Jag skulle vilja ha
några klargöranden. En viktig del av näringsavdelningens verksamhet är
också att revidera lagstiftningen och där släpar man efter väldigt mycket. Hur går det med att revidera arbetsmarknadspolitiska verksamheten
och sysselsättningsfrämjande utbildningar? Det är sådana saker som
saknas för att integrationslagen ska kunna verka fullt ut. Det brådskar
ganska mycket med den lagstiftningen. Hur långt har man kommit på
den biten? Sedan ett sista klargörande. Blir det som det är nu med avbytarverksamheten? Inga mera reformer där?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Först till lagstiftningen. Jag håller med om att det finns en
hel del lagar som är gamla och behöver tittas över på näringsavdelningen. Fiskerilagen är från 1950 t.ex. I det lagstiftningsprogram som regeringen nu jobbar efter har vi faktiskt prioriterat upp arbetet med arbetsmarknadslagstiftningen. Den går genom både näringsavdelningen
och utbildningsavdelningens kompetensområden. Vi har slagit ihop våra
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kompetenser, minister Johan Ehn och jag, för att förverkliga förändringen av arbetsmarknadslagstiftningarna så snabbt det bara går. Arbetet är i gång så i början av året hoppas jag att vi kan se ett resultat här i
lagtinget.
Vad gäller avbytarsystemet är det precis som jag sagt i omställningsbudgeten att 2012-2013-2014 sker egentligen inga förändringar utan vi
ger näringen möjlighet att anpassa sig till det rådande läget. Från 2015
ska vi finansiera akuta sjukdomsfall via landskapsbudgeten, men avbytarsystemet ska privatiseras från 2015, som det hela tiden har varit sagt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det här var ett av det klokaste, kanske det mest klokaste och
det mest framtidsinriktade näringspolitiska talet jag har hört i den här
salen. Då ska man beakta att jag själv har varit näringsansvarig i två år.
Det hade varit bra om totalbilden hade funnits också relaterad i budgettexten. Det ser vi inte så mycket av. Min fråga gäller skärgårdens framtid
där näringspolitiken är det allra viktigaste för att skapa nya arbetsplatser och få tillväxt. Har näringsministern några kloka ord att säga om den
framtiden?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ja, det har näringsministern. Däremot är jag inte helt säker
på att alla kommer att dela den vision och det mål som jag själv strävar
efter. Jag tror däremot att vtm Jansson kommer att göra det. Till det
kommande strukturprogrammet, alltså 2014-2020 så anser jag att vi ska
använda de pengarna som vi har där på det mest optimala och kloka
sätt. Då ser jag exempelvis Leader, som är ett måste för att ta del av
jordbruksprogrammen, fem procent ska avsättas till Leader, jag anser
att dessa pengar ska kanaliseras och egentligen bara gälla skärgårdskommunerna. Det gör att det helt plötsligt kommer in 2,5-3 miljoner
euro som kan användas till konkreta, lite större projekt och gynna skärgårdskommunerna som helhet. Det blir på bekostnad av frivilliga organisationer och hembygdsföreningar som inte får samma möjlighet att
utveckla sina lokaler och områden på fasta Åland. Det behövs inte på
samma sätt, det behövs en insats i skärgården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Näringsministern nämnde att det skulle bli enklare regler
för företagarna. De är tacknämligt att det blir någon åtgärd för dem. Jag
nämnde i mitt anförande igår om fördröjningen av svar på ansökningar.
Det skulle vara roligt att veta vad näringsministern tänker sig för åtgärder där. Tänker han ta tag i dessa bekymmer. Det är lite oansvarigt från
landskapsregeringen och tjänstemännen att företag ska vänta upp mot
7-8 månader på ett svar om man får ett stöd eller inte. Oberoende om
det är nej eller ja så borde man få ett snabbare svar. Jag tror att ministern har nämnt det tidigare, att det borde vara snabbare ansökan, att
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det inte skulle få ta mer än tre månader, men vi står fortfarande på
samma nivå.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det har faktiskt blivit bättre, men det är långtifrån bra, det
håller jag med om. Orsaken till att det är så långa handläggningstider på
näringsavdelningen är Leader, det är ofrånkomligt att säga det. Laglighetsgranskningen och de överklaganden som sker, det är olika småprojekt som förs ut. Det är många små projekt som görs ute på vår landsbygd och tar oerhört mycket tid från näringsavdelningen, som enligt det
system som nu har byggts upp enligt det strukturprogram vi har, måste
göras på detta sätt. Jag säger att vi ska minska antalet stöd via Leader
framöver, den kommande sjuårsperioden, rikta in dem till några få
större satsningar i skärgården. Det gör att det blir mindre byråkrati och
mindre administration och pengarna kommer till mer konkret nytta. Det
kommer också att gynna vanliga företagare på Åland som kommer att få
kortare handläggningstider. Jag delar helt den tanken att det är bättre
att få ett snabbt ja eller nej än att gå 7-8-9 månader och vänta på ett besked.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Tack näringsminister Karlström för ett i sedvanlig ordning
inspirerat anförande. Jag ska försöka dra ner lite på tempot och också längden på anförandet. När näringsminister Karlström för ett drygt år sedan steg
in i sitt nya residens, säkert under renovering redan då, konstaterade han att
var finns politiken, var är det tänkt att jag som politiker ska göra skillnad. Jag
tror att minister Karlström tänkte, att nog var det väl tusan, vart har allting
försvunnit av det som är traditionell näringspolitik. Som tidigare näringschef
kan jag bara hålla med, det är en dramatisk förändring som har skett när det
gäller de näringspolitiska förutsättningarna. Detta beroende naturligtvis på
EU-medlemskapet.
Allting i dag är paketerat i program och som det redan igår sades här i salen är det svårt att utgående från budgeten ha någon insikt i den praktiska
näringspolitiken. Ministrar kommer och går men i det här fallet är det EUprogrammen som består. Nu vill jag inte förutse att näringsministern inte ska
kvarstå efter nästa val, men det är ändå så att det är nu och fram till 2014,
som minister Karlström har möjlighet att sätta sina bestående avtryck i
åländsk näringspolitik, i den mån som EU-regelverket kommer att tillåta det.
När det gäller arbetsplatserna på Åland vet vi alla att vi är oerhört sårbara,
både vad gäller att skapa nytt och framför allt att behålla vår egen befolkning
kvar på öarna om vi inte kan erbjuda bra arbetsplatser. I mångt och mycket
har arbetslöshetssiffrorna för Ålands del varit alltför smickrande i tider av
ekonomisk nedgång. Det är utflyttning som snabbt gör att en del söker sig till
andra orter ifall vi inte själva kan erbjuda arbetsplatser.
När det gäller speciella förutsättningar på Åland kan jag inte låta bli att
konstatera att som ett ö-samhälle behöver man någon form av fördel för att
kompensera den geografiska olägenheten. Det var det som var vägledande för
EU-förhandlingarna för snart 20 år sedan. Vi vet att vi har skatteundantaget
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med oss och det lever och är en viktig del för oss. Vi börjar märka att det
kanske inte bara är det som räcker till längre i och med att bunkerkostnader
och annat ändå hotar trafiken på längre sikt.
Vi har en fördel fortfarande genom att våra tidigare lagstiftare och självstyrelsekämpare hade den insikten att lotterilagstiftningen skulle höra till
åländsk behörighet. Tack vare det är PAF idag en viktig sysselsättning och
ekonomisk källa för den åländska ekonomin.
Posten, tack och lov har också där kreativa personer tagit vara på det faktum att skatteundantaget ger speciella förutsättningar för Åland. Vi har vissa
speciella förutsättningar som vi har tagit tillvara.
Frågan är var det här nya ska komma och hur vi ska kunna bevara det som
vi redan har uppnått. Skärgårdsfrågan har redan varit på tapeten och jag kan
ta tillfället i akt att väcka en liten förundran av personlig natur, varför skärgårdens representanter i detta parlament aldrig tar chansen att anordna speciella seminarier, möten för oss andra icke-skärgårdsbor. Det är något jag har
saknat under alla mina år i parlamentet, hittills bara fem år, men ändå. Varför inte utnyttja möjligheterna att rikta in fokus för oss andra politiker på
skärgårdens speciella problematik?
De som representerar skärgården skulle ta tillvara det faktum att de trots
allt representerar en mycket speciell region. När det gäller den speciella regionens särskilda förutsättningar är det så att vi behöver flera Havsvidden och
Silverskär och då är skärgården med sin unika miljö och natur den bästa platsen för den typen av etableringar. Här tror jag att det enbart är genom en någorlunda balanserad planering som vi kan uppnå en sådan framgång. De som
vill satsa ska också veta att de har möjligheter att göra den typen av ganska
dyra investeringar.
Näringsministern svarade i en replik när det gäller avbytarverksamheten
på lantbrukssidan. Där kan vi från centergruppens vägnar konstatera att vi
inte för centerns del signalerat grönt ljus för att tillfullo verkställa omställningsbudgeten till den här delen. Det är tvärtom så att i likhet med den insikt
som regeringen fick när det gäller sjukdomskostnadsavdraget så måste vi i
ljuset av en ganska färsk utredning konstatera att en neddragning av avbytarverksamheten, dvs. den offentliga insatsen till fullo som landskapsregeringen
aviserade i omställningsbudgeten, kunde ha konsekvenser för särskilt mejeriet, ÅCA, som är förödande på kort sikt, dvs. att man får en minskning i
mjölkmängden som hotar lönsamheten etc.
Vi ska nog ägna de kommande två åren, åtminstone det nästa året, till att
också fundera på hur avbyteriet kan utvecklas i den riktning som landskapsregeringen anger i budgeten, dvs. att man i samförstånd med näringen diskuterar hur det ska utvecklas och så får vi se var det finns en vettig nivå. Visserligen ska den reformeras, vi kan minska anslaget, men inte på det sätt som
landskapsregeringen aviserade i omställningsbudgeten. Tack, fru talman!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår i budgeten under finansavdelningens att bidrag ur penningautomatmedel ska delas ut till ideella föreningar och
organisationer på 950 000 euro mot normala 800 000 euro. Vackert så. Vi-
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dare under momentet skriver landskapsregeringen att ökningen på 150 000
euro ska möjliggöras genom PAF-bidrag till utplantering av fiskyngel samt
stöda en profilsatsning på integrationsarbete och destinationsmarknadsföring inom elitfotboll.
Enligt gällande förordning har landskapsregeringen överfört all fördelning
av PAF-medel till idrotten på Ålands Idrottsförbund, likväl som man har
överfört fördelningen av destinationsmarknadsföringsmedel till Visit Åland.
Därför torde den här skrivningen göra det lite bökigare för finansavdelningen
att ur PAF-medel själv bestämma vem man ska dela medel till inom idrotten.
Min bestämda åsikt är att idrotten fortfarande ska vara politiskt obunden och
att inte landskapsregeringen ska börja bestämma hur idrottsmedel specifikt
fördelas på Åland och inom den åländska idrotten. Vi vet fall ute i Europa,
exempelvis Polen, där landets regering gått in och försökt påverka verksamheten inom fotbollsförbundet. Detta ledde till att Europeiska fotbollsförbundet, UEFA, hotade att utestänga Polen och alla deras lag från allt spel i
Europa.
Fru talman! Personligen tycker jag att ett elitstöd till elitidrott för att
marknadsföra Åland skulle vara bra, så länge alla elitidrottare eller elitidrottslag kan få del av det. Det går alltid att hitta idrottsspecifika lösningar där
man t.ex. skulle kunna säga att stödet endast tilldelas lagidrotter som spelar i
den högsta nationella serien, som ett reseutjämningsstöd på grund av Ålands
geografiska läge. Ett sådant upplägg utesluter inte någon och ställer rätt höga
krav på dem som vill vara med.
Vad gäller integrationsarbete, som också nämns i samband med profilsatsningen och destinationsmarknadsföringen, så är det en av de viktigaste sakerna som Ålands fotbollsförbund jobbar med tillsammans med sina 12 medlemsklubbar och alla 55 fotbollslag som finns på Åland. Ålands fotbollsförbund skriver i sin verksamhetsplan för 2013 som en av sina viktigaste punkter: ”Fotbollen ska vara den sport som integrerar barn och ungdomar till
det åländska samhället”. Landskapsregeringens skrivelse om profilsatsning
på integrationsarbete gör tyvärr att bara två av Ålands fotbollsförbunds 55 lag
och även alla andra lag inom idrotts-Åland, inte kan bli delaktiga av de medel
som regeringen riktar till idrotten och dess mycket värdefulla integrationsarbete i vårt samhälle.
Fru talman! Största delen av finansieringen för att främja besöksnäringen
på Åland avsätts till destinationsmarknadsföring. Denna marknadsföring genomförs av Visit Åland för landskapets räkning. Medel för turismens främjande finns upptaget under moment 47.03.41 Turismens främjande i landskapets budget. Om landskapsregeringen vill fördela bidrag för destinationsmarknadsföringsarbete till elitfotbollen så anser jag att det åtminstone bör
ligga under rätt moment i budgeten dvs. moment 47.03.41 Turismens främjande under näringsavdelningen och inte som nu under finansavdelningen.
Idrottsturismen är och förblir en viktig del av turist-Åland. Jag är säker på
att våra två elitlag inom fotbollen på dam och herrsidan, kan hjälpa till att ytterligare marknadsföra Åland som idrottsdestination. De och många andra
inom idrotten gör de redan idag på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Slutligen vill jag bara säga att jag har svårt att förstå hur landskapsregeringen har fått utplantering av fiskyngel att platsa under PAF-medel för idrotten. Fast jag är liberal så är det en omöjlighet för mej att tänka så här liberalt
om just fiskyngel.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Det var ett lite annorlunda ämne, det är trevligt att det
finns variation i debatten så att det inte bara är några få ämnen som debatteras. Det är dock inte helt oproblematiskt för oss politiker, som har
ansvar för idrott och motion för alla, inte bara för dem som är engagerade i föreningar inom Ålands idrottsförbund. Det vill lätt leda till att
t.ex. ungdomar och de som är intresserade av idrott i skärgården får
svårt att få resurser. Det har också sociala konsekvenser. Vissa personer
kanske med funktionshinder av olika slag kommer inte i åtnjutande av
de här pengarna. Man måste se på båda sidorna av myntet, inte bara på
den ena i den här frågan.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Alla vet väl att jag är någorlunda fotbollsintresserad, men
ändå försöker jag tänka på hela idrotts-Åland. Vi vet att jag har arrangerat skolgrupper i fotboll. Där hade vi inte ett enda lag från skärgården
med, vilket var lite ledsamt. Åtminstone inom Ålands fotbollsförbund
försöker vi jobba för hela Åland och för alla regioner. Det är också viktigt
att landskapet har en sådan neutral roll och därför överlåter fördelningen av medel till Ålands idrott för att också själv försöka stå på neutral
grund. Det borde vara det viktigaste att inte börja blanda in politik i fördelningsprinciper av idrottsmedel specifikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ledamot Asumaa tog upp i sitt anförande frågan om elitidrottare och hur anslaget ska fördelas mellan dem. Det är väldigt viktigt att
man fördelar det till dem som verkligen behöver det. Jag förstod nu på
ledamot Asumaa att hans idé skulle vara främst för lagidrottare, men det
vill jag gärna ha förtydligat. Jag ser också att enskilda idrottare på elitnivå såsom ryttare, seglare, skyttar och säkert många andra enskilda idrottare behöver ha stöd om man har kommit på den nivån. Så gärna ett
förtydligande från ledamot Asumaas sida.
Ltl Tony Asumaa, replik

Talman! Jag ger mer än gärna ett förtydligande till minister Lindholm. I
mitt anförande sade jag framför allt att personligen tycker jag att ett elitstöd är berättigat till elitidrott för att marknadsföra Åland, framför allt
att alla elitidrottare ska få ta del av det, inte bara ett enskilt idrottslag eller idrottsförening. Vi är helt eniga i frågan. Totalt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! För det första vill jag påpeka att det står ökningen av anslaget, så de pengarna som vi nu tar upp här drabbar inte någon av den ordinarie verksamheten. Tanken är att vi behöver framgångsbilder och
elitfotbollen har blivit något av en framgångsbild både på herrsidan och
på damsidan. För ett år sedan gav vi ett ganska väsentligt stöd till dam-
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fotbollen på Åland. Vi ser resultatet av det, de blev tvåa i ligan. Det finns
ingenting som har skrivit så positivt om Åland och gett Åland så bra PR
som både herrfotboll och damfotboll. De här sakerna är värda att få sitt
stöd så att de kan fortsätta så att vi inte står utan framgångsfaktorerna.
Det skulle försämra Ålandsbilden betydligt. När det gäller utplantering
av fisk så är det en satsning på sportfisket via Ålands turistförbund. Tyvärr ingenting nytt, vi har satsat PAF-pengar i många turistiska projekt
och det här är ett sätt att göra det för att förbättra sportfisket långsiktigt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Vicelantrådet nämner att elitidrottspengar är viktiga
satsningar och jag kan inte annat än att hålla med. Som jag sade i mitt
anförande så ser jag det som problematiskt att man från politiskt håll
dikterar vem som ska ta del av pengarna. Tidigare sade jag också att det
är värdefullt att man har ett förbund som Ålands idrottsförbund, där
man neutralt kan fördela pengarna så att alla får ta del av dem, inte bara
enskilda föreningar.
Vad gäller fördelning av idrottsmedel ska det gå till ideella föreningar
och organisationer. Där har vi ett dilemma till som jag inte har nämnt i
mitt anförande, men som jag är illa tvungen att nämna nu. Ni kommer
ihåg att Åland United är en registrerad förening och IFK Mariehamn är
ett aktiebolag. Det kan t.o.m. bli kontraproduktivt i längden för fotbollen
på Åland där man gynnar ett aktiebolag framom föreningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Jag kan lugna ledamot Asumaa att det inte finns någon
risk att fotbollen blir utan pengar. Det ser Ålands politiker till på de
flesta håll. Däremot kan vi börja se på enskilda idrottare. Det var inte
därför jag bad om en replik, utan repliken är väl mera att ledamot
Asumaa var lite bekymrad för elitidrottspengarna, som riktar sig till två
lag. Vi har väl bara två elitlag i fotboll, men sedan får Ålands fotbollsförbund otroligt med pengar och fördelar till de andra 53 fotbollslagen.
Glöm inte bort det. Däremot har vi säkert 20 ideella idrottare som gör
jättebra PR för idrotten.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Om ledamot Winé noga skulle ha lyssnat på vad jag
sade tidigare så skulle han se att vi i princip är av samma åsikt. Det jag
försökte hävda att nu specificerad för en viss gren inom idrotten, som
jag sade till minister Lindholm att jag gärna vill se till att det skulle ges
möjligheter så att alla elitidrottare och alla idrottslag oberoende om de
spelar fotboll eller volleyboll eller vad som helst får sitt bidrag. Jag vet
att fotbollen får 167 000 euro från landskapet, det kan jag upplysa om.
Fotbollen blir inte utan pengar, men det är många andra som får det
också.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Näringspolitik är egentligen ett mycket brett ämne som berör det
mesta och inte bara näringsavdelningen. Alla avdelningar har ju något som är
viktigt för näringslivets utveckling. Vissa mer andra mindre. Tänket att prioritera näringslivet måste genomsyra alla ministerportföljer och även ligga
högt på lantrådets agenda. Det är jobben och därmed näringslivet som bakar
kakan som vi vill äta. Att vi har så bra välfärd beror på framgångsrikt näringsliv under lång tid här på vårt fantastiska Åland. Tack för det!
Men vi har utmaningar framför oss och kan bli bättre. Det gäller att stimulera näringslivet brett och på flera olika sätt. Vi behöver också en attitydförändring inom förvaltningen till ett mer kundorienterat och mer lösningsinriktat bemötande. Vi måste svänga på det traditionella resonemanget och först
fråga näringsidkare vad som önskas och inte börja med att tala om vad som
inte går att göra.
För lite mer än ett år sedan var jag på en konferens som hette ”Ölikheter
och Olikheter” där studien ESPON presenterades av en grekisk professor som
i sammandrag. Därefter fick vi höra en mycket välrenommerad professor från
Kanada via Skype. Han sägs vara den främsta inom ö-forskning. De hade studerat Europas öar, varav Kökar fanns med som detaljstudie.
Jag tänkte lyfta upp några viktiga aspekter som framkom i studien. Man
menade att stora företag inte var rimligt i ö-samhällen på grund av dålig tillgänglighet, litet befolkningsunderlag och för lite kringservice med mera.
Jag vill ta upp några riskfaktorer också som var värda att nämna. Monoaktivitet var en sådan, d.v.s. att bara ha enstaka grenar inom näringslivet och att
förlita sig bara på det var inte bra. Man behöver fler ben att stå på. Offentliga
stöd var inte heller bra då det skapar bidragsberoende.
Småföretagande var däremot mycket viktigt och gav multipla positiva effekter. Transport mellan öar var också viktigt och en aktiv befolkning betonades. Man borde ha fokus på kvalitativa produkter och service som använder
lokala resurser. Dessa aspekter var synnerligen viktiga för att få framgång och
ha livskraft. Mycket av det här gäller förstås Åland som helhet eftersom vi är
ett ö-samhälle och ganska små när vi jämför oss med andra, men synnerligen
viktigt är det också förstås för skärgården.
Skärgårdstrafiken är således viktig, men man måste sluta att bara tänka på
trafiken, man måste minska bidragsberoendet och mer än idag tänka på näringslivsutveckling och hur befolkningen ska bli mer aktiv i dessa frågor.
Utredningens slutsatser ligger mycket i linje med moderaternas politik.
Samarbetet mellan det offentliga och näringslivet är viktigt. Vi ska primärt
inte dela ut pengar i form av bidrag utan istället ska vi skapa förutsättningar
som befrämjar näringslivet på andra sätt. I vissa fall är det förstås okej med
stödformer, men helst då bara i början varefter man bör gå över till mer förutsättningsskapande.
När det gäller turismen så måste vi satsa på kapitalstarka turister och
högre kvalitet i landturismen. Det måste också jobbas mer på att få investerare att satsa kapital i turismen och så måste turisterna kunna välja produkter, produktpaket och även kunna paketera individuellt. För att detta ska vara
möjligt och bli framgångsrikt måste vi få rederierna och landturismen att dra
åt samma håll. Här har vi alla en stor utmaning.
Sen måste vi få marker planerade för turism och övrig näringsverksamhet.
Lösningarna finns till största del i jordförvärvskommitténs betänkande. Här
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är det tyvärr en smärre skandal att vi inte har sett lagförslag i lagtinget än.
Det går för långsamt. Det måste hända något här snart.
För inte så länge sedan åkte vi med lagtinget på rundtur i näringslivet och
fick höra från flera företag bland annat att livsmedelsförädlingen ville ha mer
åländsk råvara. Grönsaker, potatis, frukt, kött, mjölk och så vidare. I princip
alla vill och kan sälja mera. Vi måste därför få ett mer produktivt jordbruk. Vi
kan inte fortsätta att ha åkrarna till lågvärdesproduktion. Vi måste få mer
högvärdesproduktion.
Mycket av det den här typen av tankar finns med i näringsminister Fredrik
Karlströms och landskapsregeringens politik i budgeten. Det är bra! I sammanhanget är det omöjligt att inte nämna sjöfarten och dess klusternäringar
som tillsammans utgör en enorm andel av vår BNP. Sjöfarten har just nu en
svacka, men vi ska komma ihåg att vi har kunskapen här i absolut världsklass.
Här gäller det för oss att vara med och stimulera till att vi bibehåller den kunskapen och utvecklar den ytterligare. Samma sak gäller sjöfartsklustret. Vi
kunde få en enorm vinning av att utveckla det.
Fru talman, slutligen vill jag också sälla mig in i kören som predikar hur
viktigt det är att vi får fler entreprenörer. Vi får ofta höra att vi bara utbildar
folk till anställda och att vi därmed i längden kommer att få problem när ingen vågar satsa och riskera. Visst, men vi får inte glömma att vi har många företag och offentlig sektor som behöver anställda.
Vi får inte glömma att vi också måste fortsätta att utveckla det befintliga
näringslivet. Så därför behöver vi också mer lyfta begreppet intraprenör. En
intraprenör är en sorts entreprenör, men som verkar inom ett större företag
eller i en offentlig förvaltning och där kommer med nya idéer och förnyar
verksamheten. Jag läste någonstans att intraprenören är den bortglömda
hjälten. Jag kan inte annat än hålla med.
Framgångsrika intraprenörer är något som vi behöver. Både inom den offentliga förvaltningen och i näringslivet. Därför måste vi se till att vi utbildar
både entreprenörer och intraprenörer. Att vara intraprenör och driva igenom
stora förändringar i gamla organisationer och strukturer kräver mod. Man
måste också ha ett brinnande intresse. En hel del av energin hos en intraprenör går åt till att lägga kraft på att övertyga chefer och kollegor om att den
egna idén är bra. Vi bör därför ha utbildning, processer, strukturer och ledarskap som möjliggör också för intraprenörer att verka och påverka. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Som vanligt ett bra anförande som ledamot Carlsson höll
Jag noterade med tillfredsställelse att han har insett vikten av att vi har
en livskraftig livsmedelsindustri här på Åland. Det var vi överens om.
Däremot var det ett uttalande som jag till 100 procent inte förstod när
han sade att en hel del av de åländska åkrarna används för lågvärdesproduktion. Vi borde få dem i högvärdesproduktion. Jag tror mig kunna
gissa mig till vad ledamot Carlsson tänker på och i så fall är vi överens,
men på vilket sätt vill ledamot Carlsson att vi i så fall ska stimulera så att
vi får en förflyttning från, om vi använder de termerna, lågvärdesproduktion till högvärdesproduktion. Hur ska vi bära oss åt när det gäller
det?
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Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! En sak är att vi måste frigöra mer mark till högvärdesproduktion. Jag tror att det som står i budgeten om de nya stöden, som är
på gång, kommer att rikta in sig mer på produktiv odling. Det är bra. Ju
mindre vi stöder improduktiv odling, desto mer mark får vi till produktiv odling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill tacka ledamoten Petri Carlsson. Det var mycket bra att
ledamoten nämnde sjöfarten. Jag har lite saknat den i debatten så här
långt. Sjöfarten är vår absolut viktigast och största näring med hela det
kluster som sjöfarten innebär för åländskt näringsliv. Vi har utbildningsfrågan. Så här långt har man inte så mycket ordat om det, varken i
budgeten eller från regeringspartierna. Tack för det! Det är ett mycket
viktigt poängterande, också den fortsatta sjöfartsnäringens möjligheter i
ett internationellt perspektiv, med tanke på att man måste fortsätta
trycka på i Helsingfors för en fortsatt framgångsrik sjöfart.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Som många har sagt är näringspolitiken ganska omfattande och
bred och jag tänker delvis beröra min motion som gäller ökat ansvar samt
några ord om den allmänna näringspolitiken. På första sidan om näringspolitik står det och som näringsministern berörde, att stödprinciperna ska förändras. Ministern kommenterade också på vilket sätt, det ska vara mera riskkapital, det ska inte kallas riskkapital utan revolverande kapital. Jag ville inte
begära replik från minister Karlström angående revolverande kapital och vad
det innebär utan jag tar det nu. Är det normala lån eller är det räntestöd eller
på vilket sätt är det? Jag fick ingen utveckling av det.
Det skulle vara intressant att veta om landskapet tänker börja driva bankverksamhet. Är det riskkapital så kan vi i och för sig gå till banken. Med det
ränteläge som vi har nu så får vi lika förmånliga lån, som om vi skulle gå till
landskapet tror jag.
Många ondgör sig över bidragen och jag sällar mig till dem jag också. Jag
är ingen vän av bidrag, men jag har inte varit med och byggt systemet. Jag
har inte varit med och skapat bidragssystemet, det är andra ytter om mig,
större politiker och organisationer och framför allt EU, som har skapat ett system där vi ska leva på bidrag.
Det är många gånger som jag som yrkesman inom jordbruket får på mig
att jag lever på bidrag och det känns inte alldeles tillfredsställande när jag hör
det. Jag märker inte att sjöfarten eller de som bedriver färjerederier tar åt sig
om de får bidrag. Det är legaliserat, det är helt okey. Det är inte många som
pratar om det, då är det viktigt med arbetskraft och då ska man vidhålla sjöfartsnäringen.
Det är en viktig sak, visst, så länge de i runt omkringliggande regioner har
samma principer så kan vi inte ställa oss utanför. Det är viktigt. Så är det för
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jordbruket också. Ska vi börja bedriva någon annan sorts stödpolitik för
åländskt jordbruk än vad vi har i konkurrerande områden runt om oss? Det
går åt ett håll, det är bara att avveckla jordbruket då.
Vi kan inte vara uppfinnare av ett nytt stödsystem. Jag är inte emot att det
jobbas mot ett nytt stödsystem, men jag hoppas att det är förknippat med vad
de andra områdena runt omkring oss har. Då är vi i samma konkurrensläge.
1 000 bäddar nämndes tidigare och jag är helt inne på att någonting måste
göras när det gäller turistnäringen. Vi har idag två olika system och den som
har blivit hyllade idag som produktiv och kreativ är framför allt Havsvidden.
Där bygger man upp ett system med att sälja ut anläggningen tillbaka till
kunden.
Sedan finns det andra systemet där man bygger upp hyresstugor och hyr ut
och det ska finansieras med hyra. Det är inte lika lätt, det är lättare att ha en
köpare som står färdigt, som sätter in kapitalet och förhoppningsvis får man
ta hem lite vinst. Skillnaden är att jag äger marken och jag vill fortfarande äga
den och jag vill äga stugorna, jag vill inte sälja ut min anläggning.
Det här är två helt olika system och det är inte lika lätt att finansiera en utbyggnad av turistnäringen på det system som jag sysslar med. Det är skillnaden. Ni ska vara medvetna om att det är två helt olika system. Jag är inte
emot varken det ena eller det andra, men som information vill jag säga att så
här fungerar det.
Ska vi bygga upp 1 000 bäddar snabbt så är det precis som minister Karlström sade att vi måste få in riskkapital. Vi måste också få in möjligheten att
få hit nya kunder snabbt. Flygförbindelsen måste fungera, vi måste ha attraktiva hotellrum. Vi har idag en konferensanläggning som har kostat närmare
20 miljoner om man tar från första planering till slutet och den är väldigt
outnyttjad. Som nämndes tidigare får landskapet 2 500 euro i månaden i
hyra, varför är den inte mera produktiv. Det är klart, hyran är så låg så inte
behöver man prestera någonting. Så blir det. Det är bland den sämsta affären
som landskapet har gjort när man sålde bort allting. Man borde syna sina
egna affärer ibland.
Satsningen på skärgården, nya ökade Leaderstöd för att få igång skärgården. Fru talman, jag kanske går över någon minut men jag tänker inte gå upp
flera gånger sedan. Det kan kännas lite fel mot de föreningar som kanske har
stått sist i kön och trott att man kan få Leaderstöd för att utveckla hembygdsvård eller vad det må vara och så lyfter man över hela summan till skärgården. Rättvisetänkande?
Sedan kan man inte lyfta pengar till ett projekt bara för att skapa någonting, det ska ge någon avkastning också. Min tanke är att jag alltid har förundrat mig över att skärgårdsborna inte satsar på köttdjur. Så stora möjligheter tycker jag, om jag skulle vara skärgårdsbo, att utveckla köttdjursproduktion. Holmarna finns där, stängsel behövs inte, frigående köttdjur och
öppet naturbete, varför utvecklar man det inte? Det kanske är något som minister Karlström kunde utveckla. Utveckla den delen som inte kräver så stora
insatser. På det viset håller man landskapet öppet ute i skärgården. Nu resulterar det i att allt växer fast och skärgården blir en enda ö med en massa sly.
Tiden har gått, men jag har alltid förundrat mig över att man har varit så
snar i sin marknadsföring att man bara har hållit sig till intresseområden för
rederierna. Som exempel kan jag säga att när jag startade min turistnäring
1992 så lyfte man lite marknadsföring mot Tyskland och Norge och det märk365

tes direkt, åren 1993-1994, att det kom tyskar och norrmän. Sedan lade man
ner marknadsföringen och då slutade också folk att komma. Då begränsade
man det till närområdena Sverige och Finland.
Jag hoppas nu att när man ska förändra marknadsföringen och digitalisera
den på ett annat sätt att man breder ut sig i Europa idag. Det finns bra exempel på dem som har styrt över sin marknadsföring via andra länkar att man
har fått turister från Italien, Frankrike och överallt ifrån, Japan. Jag hoppas
att man breder ut sig i sin marknadsföring.
Jag har gått över tiden, men jag vill nämna min motion, det är en anslagsförhöjning på investeringssidan under moment 47.03.44 så att man har anslaget tillbaka till 500 000. Om man går ut och säger att man ska satsa på
1 000 bäddar och vill att turistnäringen och anläggningarna ska fylla bättre
krav så borde man också visa det i budgeten och inte dra ner den. Man borde
återställa anslaget som har varit tidigare. Det är egentligen alldeles, alldeles
för lite, men i de här tiderna så kan jag acceptera det. Jag hoppas att jag kan
få förståelse för det här i finansutskottet och i det slutliga betänkandet, i annat fall kommer jag att reservera mig mot det här.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Det var flera saker så jag hinner inte med allting på en minut.
Tanken med riskkapital, som jag hellre kallar revolverande kapital, eller
revolverande insatser, är att vi kan använda pengarna flera gånger istället för att vi delar ut ett visst antal euro till en företagare, som får behålla
dem. Oavsett vad han gör med investeringen om några år så kan vi få
möjligheter att få tillbaka pengarna efter 3-7 år när vi tar en del i risken i
det företaget eller den investeringen som företagaren startar. Sålunda är
vi med på uppsidan om det går bra.
Det är trots allt våra gemensamma skattemedel som vi fördelar och
om man är ärlig med bidragssystemet så fungerar det så att någon annan företagare måste stiga upp någon timme tidigare på morgonen och
jobba några timmar hårdare för att sedan betala skatt som sedan ska
fördelas av minister Karlström som minister i landskapsregeringen. Det
är ett bättre system att vi ser till att det finns möjligheter att investera i
de projekt man tror på så att det också lättar upp problemen.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag förstår minister Karlströms resonemang exakt, det är
nästan som att gå och låna till banken. Frågan blir då om landskapsregeringen tänker ta större risker än banken när man lånar ut pengar. Med
det ränteläge som är idag så kan man gå till banken lika bra istället för
att man ska svänga sig till landskapsregeringen. Vi har stödprinciperna
för bidrag idag som vi har haft och som jag sade i mitt anförande, jag säger inte att det är bra, men om vi ska bedriva verksamheter som konkurrerar omkring oss och som får stöd måste vi stå i samma konkurrensläge. I annat fall hamnar vi på baksidan. Är det så att landskapsregeringen tänker ta större risker och inte kräva så stora säkerheter är det
ert ställningstagande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Det var ett fräscht inlägg och jag sympatiserar med
mycket. Precis som ledamot Brage Eklund tycker jag att det här med
Alandica måste vara en av de sämsta affärerna i världshistorien, åtminstone på Åland.
Det andra är analysen av Havsvidden och uthyrningsstugor. Jag förstår att det är så med Havsvidden att man har en inlösningsklausul för
varje hus. De är inte på öppna marknaden, de är inte föremål för spekulation, vilket är väldigt stilfullt.
Det tredje, det här med bidrag, är ett trauma för alla tydligen. Kan vi
inte en gång för alla konstatera att det europeiska jordbruket, det
åländska och det finländska aldrig kommer att fungera på en ren marknad. De åländska jordbrukarna får ännu mer än i riket, för man får
också åländska pengar, inte bara det som är fifty-fifty.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag måste börja med det sista, jag hinner väl inte svara på
så mycket mer än det. Som jag sade i mitt anförande så vi från jordbrukarkåren har aldrig ropat efter bidragssystem inom jordbruket. Vi
har ropat efter att vi ska få betalt för våra produkter. Det är det som ska
finansieras. Som jag sade tidigare är det egentligen ett konsumentstöd,
det skapades för att hålla kostnaderna på jordbruksprodukterna nere så
att maten skulle vara billig ute för konsumenterna. Det var lättare att
kanalisera det här via jordbruket och lättare att kritisera än att man kritiserar några miljarder konsumenter.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Fru talman! Näringsministern förde fram många idéer, intressanta tankar.
Det är inte så lätt att vara näringsminister, men säkert ganska roligt. Det är
företagarna, människorna, aktivitet och kreativitet som gör näringslivet, medan samhällets roll mer är att se till att strukturer uppmuntrar och inte förhindrar att det finns en infrastruktur. Det är mycket reglerat. Det var så att
när näringsministern klev in i rollen klev han in i gamla strukturer och mycket hårt reglerat system. Inte minst alla EU-program är väldigt hårt reglerade
och mycket snurrar runtom.
Om man går tillbaka några år så ställdes det väldigt mycket krav på att
man ska göra omstruktureringar av näringsavdelningen. Jag tror att ministern själv i lagtinget i opposition många gånger tog upp frågan, det är alltför mycket fokus på primärnäring och alltför lite annat näringsliv. Det är intressant att nu följa med vad som händer med omstruktureringstankarna när
det gäller näringsavdelningen.
Vi har sett att ÅTC struktureras om. Det är säkert bra, vi har hört ministern
tala om förändringar i stödsystem, men i övrigt, vad tänker ministern och regeringen när det gäller hela näringsavdelningen och strukturerna? Det har vi
inte fått någon bild av, varken i budgeten eller i presentationen.
Med det här menar inte liberalerna och jag att man ska peka finger åt
landsbygds- och primärnäringarna för de är fortsatt viktiga för hela Ålands
framtid. Det är särskilt den regionala aspekten som är viktig här.
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Liberalerna har en motion, visserligen under allmänna motiveringen och
egentligen under kansli, men den berör näring, där vi föreslår att primärnäringarna skulle samlas på naturbruksskolans område för att därmed skapa en
kreativ miljö för landsbygdsnäringarnas utveckling. Samtidigt slår man också
med en sådan flytt, två flugor i en smäll genom att man också får ner kostnaderna för hyresutgifter för landskapsregeringen. Det här vill vi att landskapsregeringen ska fundera vidare på. Man måste göra någonting med naturbruksskolan och det här skulle vara en injektion till det här området. Redan
idag finns lantbrukscentrum med alla sina stödfunktioner där.
1 000 kor är målet. Intressant. Bra. Det är så att kor genererar mjölk för
ÅCAs räkning. ÅCA är ett av våra viktigaste företag, som tar hand om råvaror
och förädlar dem. Hur ska man gå till väga? Nu fick vi veta genom anförande
att det är genom investeringsstöd. Då är min fråga till näringsministern om
det är de åtgärderna eller har man fortsättningsvis kvar andra tankar?
Det blev väldigt mycket upprörda känslor på norra Åland när näringsministern gick ut och sade att Norra Ålands industrihus skulle göras om till ett
riskkapitalbolag. Den diskussionen är på gång och den är inte slutförd, men
min fråga är om dessa tankar finns kvar, att göra om det till ett riskkapitalbolag?
Avbytarverksamheten. Ministern säger att jo, här ska det reformeras. I
princip ska det fasas ut till 2015 så att det blir riktat till dem som är sjuka.
Nej, säger centern. Centern säger att det här ännu inte är klarerat. Det är lite
intressant igen. Vart är man på väg när det gäller avbytarverksamheten? Det
var en väldigt tydlig riktning i tilläggsbudgeten och i budgeten nu så står, om
jag kommer ihåg rätt, tillsammans med näringen, fundera på frågan. Vad är
riktningen? Samtidigt som jag ser ett problem om man tar bort avbytarverksamheten helt.
1 000 kor måste också bygga på olika insatser. Det måste också bygga på
små och medelstora gårdar så att de finns kvar, att förutsättningarna finns
kvar. De små och medelstora gårdarna är särskilt beroende av avbytarverksamhet för att klara av sin verksamhet eftersom de är småföretagare. Här är
ett dilemma. Om man ska nå målet 1 000 kor måste man fundera på olika åtgärder.
Slutligen, talman, lite om kvinnligt företagande. Vi har där också en motion under allmänna motiveringen, under jämställdhet. Vi uppmanar regeringen att fortsätta arbetet för kvinnors företagande. Det var ett framgångsrikt projekt, som drevs under förra perioden om kvinnligt företagande. Det
var bra på gång. Se till att ta till vara de erfarenheter, som man vann från det
projektet, för projektet vidare i någon form och framför allt en sak som var ett
väldigt tydligt besked, nämligen stödregel och regelverk gynnar inte kvinnligt
företagande. Kvinnor är ofta involverade i tjänstebranschen och då måste
man också ha stödsystem som särskilt gynnar kvinnligt företagande. Kvinnor
är färre än män när det gäller företagande. Jobba med det!
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! En sak som näringsministern har lärt sig under det här året
är att det är betydligt mycket enklare i opposition. Det är säkert något
som vtm Eriksson märker när hon är tillbaka i den rollen. Däremot är
det väldigt mycket som jag vill ta upp gällande naturbruksskolan, tankarna om Norra Ålands industrihus, 1 000 kor kontra avbytare och
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kvinnligt företagande. Det här med kvinnligt företagande, kvinnorna är
färre, men jag anser att kvinnor oftare är 30 procent bättre. Jag kan
fortsätta resonemanget i mitt anförande som jag har begärt. En minut är
alldeles för kort konstaterar jag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag förstod det genom att jag ställde så många frågor att ministern måste gå upp en gång till. Jag ser fram emot det. Visst, kvinnor
är så mycket bättre, men varför inte då också se till att man verkligen tar
tillvara den bättre förmågan, som kvinnor har så att man får fler kvinnliga företagare. Jag vill igen understryka att det inte bara handlar om
stöd utan det handlar om regelverk, lån, allting tenderar att missgynna
kvinnligt företagande. Jag är inte bara ute efter att man ska få stöd utan
vårt regelverk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vtm Viveka Eriksson tog upp avbytarservicen i sitt anförande och det är visst och sant att de små bönderna som har färre kor är
mera beroende av det här än de större. Om man jämför med andra företagare så kan man konstatera att det varken finns ett system eller pengar
för att stöda någon slags avbytarverksamhet inom handel, där många
kvinnor jobbar, som är ensamföretagare osv. Om man ser det ur det perspektivet, tycker vtm Viveka Eriksson att det faktiskt är ett rättvist system det här?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det här är ett system som har tillkommit för att man som t.ex.
mjölkproducent är bunden varje dag, två gånger per dag, man har aldrig
egentligen möjlighet att vara ledig, att ha semester. Det är en viss skillnad. Jag har varit med och dragit ner på pengarna till avbytarverksamheten, men jag har också sett att man på en viss nivå måste upprätthålla
det här just för att kunna upprätthålla mjölkproduktionen i landskapet.
Den är en väldigt viktig del av matproduktionen i landskapet och ger
också möjligheter till förädling och exportindustrin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Vtm Eriksson lyfter fram tre frågor och det är tacknämligt
att vi kan säga några ord till om dem. Som jag sade i mitt anförande tidigare idag så har centergruppen inte sagt ja till att faktiskt verkställa
det som sades från landskapsregeringens sida och i samband med omställningsbudgeten.
I likhet med sjukdomskostnadsavdragets utveckling, där landskapsregeringen ändrade sin utgångspunkt efter att det hade kommit fram
nya fakta, kommer vi från centerns sida att man i ljuset av den nya utredningen som presenterades här i somras, tittar på det här igen. Om
konsekvenserna redan hade en nivå som nu har satts i 2012 års budget,
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är det ju negativ för ÅCA. Från centerns sida kan vi inte acceptera att
vårt mejeri ÅCA och indirekt Dahlmans etc. får problem med råvaran till
följd av landskapsregeringens åtgärder.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är lite intressant för det är ganska uppenbart, det blev det
redan efter tilläggsbudgeten, som behandlades här i lagtinget. Det blev
en ganska stor skiljelinje inom regeringsblocket på just den här frågan.
Å andra sidan säger inte budgeten heller att det här ska göras, utan man
ska ta fram. Under 2013 händer ingenting. Vi kommer också att följa det
här, för det ska ju balanseras. Precis som sades i föregående replikskifte
måste man också balansera det mot andra företagare och deras möjlighet att lyfta den här typen av stöd. Vi ser att det finns ett motiv att just
mjölkproducenter, som är så bundna, ska kunna ha verksamhetsförutsättningar fast de är småföretag. I de större företagen finns det en annan
bäraktighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Tack fru talman! Jag har med spänning sett fram emot näringsminister Karlströms första linjetal och i likhet med vtm Roger Jansson tycker jag att det
var ett bra anförande. Jag håller också med vtm Roger Jansson när han säger
att det inte riktigt följs upp i näringsavdelningens budget. Där blir det lätt lite
haltande.
T.ex. när det gäller Leader, som det var ett replikskifte om, är jag helt enig
med den åsikt som minister Karlström har, men på sidan 58 i budgeten står
det att det är ett viktigt verktyg i det regionalpolitiska arbetet. Det blir lite
märkligt. Det är som om ministern inte har varit riktigt med när motiveringarna under näringsavdelningen har skrivits. Som jag sade i mitt huvudanförande, utspel, visioner, även bloggar är säkert bra, men det måste följas upp i
den praktiska politiken annars blir det lite haltande.
Minister Karlström och jag är överens om mycket. Vi är också överens om
att Åland har ett mycket bättre utgångsläge än många andra regioner. Det
finns mycket positivt, det visar statistiken och det ska vi vara glada över och
värna om, men vi ska inte slå oss till ro med det.
En sak som jag inte håller med näringsministern om är när han sade att
om vi följer den inslagna vägen så kommer vi att ha en budget i balans 2015.
Siffrorna visar de facto att så är det inte, men jag vet att minister Karlström är
en person som håller vad han lovar, det försöker jag också göra. Vi får se
2015, jag kommer att vara den första att säga att jag hade fel om det visar sig
så. Ingen skulle vara gladare än jag om vi hade en budget i balans. De siffror
som regeringen presenterar pekar inte på att vi kommer att ha en budget i balans.
Jag håller inte med när minister Karlström säger att det är väldigt få moment i näringsavdelningens budget som man kan ändra från år till år. Tittar
man på t.ex. de nationella investeringsstöden dras de ned från 500 000 till
300 000, tittar vi på stöden för produkt- och teknologiutveckling dras de ned
från 100 000 till enbart 15 000. Jag kan räkna upp en lång lista med företag
och företagsidéer, som faktiskt har fötts på basen av möjligheten att få pro370

dukt- och teknologiutvecklingsstöd. Det är oerhört viktiga stöd om man ska få
till stånd innovationer. Också stöden för företagens internationalisering dras
ner från 150 000 till 100 000. Det gäller marknadsbearbetning mm. Turismens främjande minskar. Jag kan hålla med minister Karlström att det finns en
hel del att göra, dessa pengar kan användas bättre.
Som jag sade i mitt huvudanförande så är vår utgångspunkt från Ålands
framtid att varje satsad euro på näringslivsutveckling ger mångfald tillbaka.
Dessa moment kan man enligt mitt förmenande definitivt förändra från år till
år bara den politiska viljan finns. Minister Karlström säger att man ska satsa
bredare istället för stöd till enskilda. Det blir lite som att skjuta med hagelbössa istället för att skjuta prick. Det är viktigt att man faktiskt försöker stimulera också enskilda företagare.
Däremot, ministern, är vi överens till 100 procent om vikten att handla
hemma. Att få konsumenterna att köpa åländsk mjölk, att använda ÅMT,
oavsett vilka varor, tjänster det är här på Åland. Jag noterar att landskapsregeringen i många sammanhang har drivit ganska bra kampanjer mot rattfylleri, för miljön. Det är bra. Frågan till minister Karlström är om man inte
skulle dra igång en kampanj och få allmänheten att förstå hur mycket pengar
det åländska samhället vinner på ju mera vi handlar hemma?
Minister Karlström sade vad näringsavdelningen gör hela dagarna. Han
nämnde samarbete med Ålands näringsliv, Ålands teknologicenter. Tekes
Kera har det funnits samarbete med länge, länge förut. Han nämnde också
två projekt på Ålands landsbygdscenter. Små projekt som är viktiga, visst är
det så, men samtidigt håller hela landsbygdscentret sakta men säkert på att
förtvina. Det här är också någonting som man från näringsavdelningens sida
borde ta tag i. Givetvis stöder jag till 100 procent projektet om sommarlovsentreprenörer. Det är storsint att man också kan ta goda idéer oavsett varifrån de kommer.
Det jag saknar under frågan vad man gör på näringsavdelningen hela dagarna är vikten av utvecklingsprojekt tillsammans med olika näringsgrenar
samt att man coachar och stöder enskilda företagare. Det gör man förhoppningsvis fast det inte framkom i anförandet. Det är viktigt.
Det nämndes att arbetet med 1 000 nya kor fortsätter. Vi kan inte läsa oss
till i budgeten på vilket sätt det fortsätter. Ministern nämnde Haga kungsgård
och man får lite uppfattningen att mycket av arbetet är litet öronmärkt för
den. Jag har ingenting emot det, det är en väldigt duktig entreprenör som jag
stöder på alla sätt och vis. Ska man få till stånd 1 000 åländska kor, är det bra
om man har förstått vikten av avbytarverksamheten, det håller jag med flera
talare om. Man bör arbeta betydligt bredare än vad man har gjort i den här
budgeten om man ska lyckas med den visionen.
Ministern säger att det ska vara mera attraktivt att investera på Åland. Jag
tog inte del i drevet som var när ministern lanserade idén om grönt kort för
företagare och investerare. Jag vet hur det är, lanserar man nya idéer blir det
alltid ett oherrans liv. Jag tog inte del i den debatten, det är bra att försöka
tänka nytt. Det jag inte riktigt förstod är att det borde vara ett grönt kort för
samtliga företagare och investerare oavsett om man är på Åland eller utifrån.
Jag har ett par saker som jag skulle vilja återkomma till så med tanke på
vad jag vill säga så begär jag ordet till ett nytt anförande.
Det är några få punkter som jag vill sluta med i det här anförandet. Det
sägs att det ska vara enkelt att driva företag samt, och det är vi helt eniga om,
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det borde det vara. Då är det viktigt att alla lagframställningar som kommer
från den här regeringen går i den riktningen. Så har det inte varit om det har
varit produktsäkerhetslagstiftning, ÅMHM-lagstiftning eller vad det har varit.
Ska man lyckas med den här visionen måste alla ministrar jobba tillsammans.
Sedan hoppades jag på en lite mer uttömmande förklaring om de 1 000
nya bäddarna. Jag fick uppfattningen att det blev lite panik i regeringsbänken
första budgetdagen då jag tog upp frågan. Näringsminister Karlström sade
t.o.m. att han har dåliga nyheter för det här jobbar vi med. Jag sade då och
jag säger det nu att det är synnerligen goda nyheter om regeringen jobbar
med saker samma dag som det kommer upp på bordet. Det är väldigt bra. Jag
har noterat att ministern är på väg upp igen så jag hoppas att det kommer lite
mera kommentarer runt de 1 000 nya bäddarna. Jag ber att få återkomma i
ett följande anförande.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Som sagt jag kommer att återkomma i ett nytt anförande.
Jag har fyra lappar till så ni kan förbereda er på en 15-20 minuter i det
kommande. Till det här med att man inte kan röra vissa moment i budgeten, så är det ju. Titta på de moment som är rörda, det är just de som
ledamot Eriksson nämner, det är investeringsstöd till övriga näringslivet, nerdragning på ÅTC, internationaliseringsstöd, de momenten kan vi
ändra och det har vi gjort. Vi har alltså dragit ner. Vi måste nå målet om
en budget i balans 2015. Vi kan inte göra som vi har gjort i den övriga
budgeten, vi har låtit jordbruket, fisket och skärgården vara oförändrat.
De är fastlåsta i avtal och EU-program, så vi kan inte röra dem, men
fortsättningsvis så vill vi få en budget i balans och vi vill inte göra som i
Finland att man lånar pengar till driften.
Jag kommer att återkomma till de andra punkterna i mitt anförande.
Visst kan man ändra och det har vi gjort, men tyvärr kan vi inte ändra
inom allting, däremot från 2014 så kommer det att se helt annorlunda
ut, det kan jag lova.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det var bra att vi fick det klarlagt. I sitt första anförande
sade minister Karlström att det är få moment som man kan ändra. De
moment som jag räknade upp är egentligen de moment som är direkt
riktade till utveckling av det åländska näringslivet. Det har ingenting att
göra med primärnäringarna som det oftast spottas på. De här anslagen
är oerhört viktiga om vi ska få tillstånd utveckling, om vi ska få tillstånd
innovation. Därför ville jag lyfta upp frågan. Man kan mycket väl höja
anslagen om den politiska viljan finns, om man tror att det ger någonting tillbaka, vilket jag är helt övertygad om att det gör. Det finns det en
väldigt god track record på, om jag får använda ministerns ord.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Eriksson säger att siffrorna pekar mot att budgeten inte är i balans 2015. Det måste vara någon felläsning i det. Siffrorna
pekar de facto på att budgeten ska vara i balans år 2015, men det förut-
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sätter att vi har en omvärld som utvecklas ungefär som vi tror och att det
sätts så lite krokben som möjligt, politiskt, mot de åtgärder som finns i
omställningsbudgeten och den politik vi försöker verkställa. Då kommer
ekonomin att vara i balans. Det kräver samarbete och uppoffring från
oss allihopa. Man kan inte spara utan att det märks någonstans.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Nej, det är sant. Med absolut största respekt, finansminister
Nordlund, det blir mycket antaganden, både från ministerns sida och
också från min sida. Det är absolut sant. Det som jag är mest kritisk till
är att sparåtgärderna riktar sig ut i samhället istället för att man sparar
inom förvaltningen. Det tror jag att har framgått med tydlig klarhet vid
det här laget. Jag anser också att klumpsummans utveckling är mycket,
mycket baserat på önsketänkande, mera än realistiska prognoser. Därför
har jag den här uppfattningen, ska man lyckas få en budget i balans
borde man ta fem procent av landskapsregeringens verksamhetsutgifter.
Tyvärr, minister Nordlund, tror jag att jag kommer att få rätt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag känner mig faktiskt som en entreprenör, men en entreprenör
inom tredje sektorn, inte den här stereotypa bilden av en entreprenör som är
en ung, lite slarvig kille som växer upp och är bråkig i skolan och sedan blir
miljonär. Den stereotypa bilden präglar en hel del av diskussionerna om hur
man ska få hjulen att snurra i samhället.
Man kan vara entreprenör på andra sätt än det här lite stereotypa mönstret. Jag har tillsammans med bl.a. minister Carina Aaltonen startat verksamhet som anställer och försörjer bra många fler än många bolag här på Åland.
Därför tycker jag inte om de åsikter, som näringsministern framför om hur
han vill förändra Leader-projektet. Jag tycker inte heller om de föraktfulla
omdömena hembygdsföreningar, byalag och andra organisationer, som i gott
samarbete producerar olika typer av varor och tjänster och jobbar inom en
social gemenskap för att skapa förutsättningar för olika verksamheter. Leader
är ett projekt just för små förhållanden och för att skapa social sammanhållning. Jag tror inte att man ska jämföra det med t.ex. de andra fonderna.
Leaders problem på Åland är landskapsförvaltningens tjänstemän. Man
följer inte, som jag ser det, den struktur som finns för det projektet. Leader
har själv en organisation som bedömer projekten och som sedan borde passera ganska smärtfritt genom landskapets förvaltning, men på något vis är de
här tjänstemännen överdrivet nitiska. Här skulle man ta möjligheterna i akt
och se hur man gör på andra ställen. Överhuvudtaget vad gäller Interregpengar och andra av de här pengarna så fungerar inte den offentliga förvaltningen på ett sätt som skulle gynna dem som har möjlighet att nyttja dessa
medel.
Landskapsregeringen har tillsammans med Mariehamns stad nyligen tagit
fram en utmärkt rapport, en utredning om tredje sektorns betydelse på
Åland. Det visar att de medel som man satsar från det offentliga har en god
avkastning inom tredje sektorn. Utredningen borde följas upp och visa hur
man kan förbättra tredje sektorns möjligheter att utnyttja pengarna som
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finns i olika europeiska fonder. Man borde också utveckla betydligt bättre
verktyg för att följa upp och se effekterna av de PAF-medel som man satsar
inom tredje sektorn.
Herr talman! Jag är mycket skeptisk till resonemanget att genom att ändra
fördelningen av Leader-medel skulle det leda till en tjänst i skärgården, man
gör istället en stor björntjänst åt andra.
I övrigt tyckte jag att näringsministerns tal var både entusiasmerande och
roligt och därför vill jag komma upp och diskutera också de här frågorna.
Som jag redan sade tycker jag att Alandica och dess obefintliga utveckling
både inom turistnäringen och för kulturlivet är någonting som man inte mera
kan blunda för. Ledamot Brage Eklund nämnde redan om den här satsningens omfattning och påstod att hyran är 2 500 och det utan moms. Det är lite
mera. I alla fall så är det småpengar, däremot kostar det naturligtvis otroligt i
drift att ha det här huset i gång. Med andra ord är det någonting som inte har
blivit såsom vi har tänkt oss. Det här måste regeringen nu börja fundera på.
Det är klart att om vi hade 1 000 nya bäddar och att hotellnäringen utvecklades skulle det finnas andra förutsättningar för t.ex. konferensturism. Den
har närmaste varit obefintlig i den här anläggningen. Det åländska kulturlivet
har stora svårigheter att utnyttja speciellt de större lokalerna eftersom hyrorna är så groteskt höga ur de här föreningarnas perspektiv. Det är nästan
sorgligt att se det här stora, tunga huset stå tomt och mörkt kväll efter kväll.
Vi kan som jag sade inte mera blunda utan det gäller att fundera på hur huset
kan får liv.
En sak som jag tyckte att var mycket välfunnen i ledamot Brage Eklunds tal
var det här med skärgården och köttdjur. Det kanske måste vara om inte
1 000 köttdjur så kanske 500 till skärgården. Det är ganska enkelt att se att
förutsättningarna är bra, att det dessutom har en ekologisk funktion genom
att hålla skärgårdslandskapet i skick och att det inte förfaller.
Redan för 20 år sedan tryckte jag på att man skulle marknadsföra Åland i
norra Tyskland. Den förra regeringen för Visit Åland var nästan immun för
det. Lite mera pliktskyldigast förde man in det i en verksamhetsplan på något
höstmöte, men i övrigt har man inte gjort något av det. Det är i Hamburgoch Berlin-området som de stora målgrupperna finns. Tyskarna betalar, men
de kräver kvalitet. Lurar man en tysk en gång så kan man vara säker på att
han eller hon inte kommer flera gånger. Det var ”Ordnung muss sein” också
på turistanläggningarna. Det är en penningstark grupp, de har samma syn på
naturen, de har mycket liknande värderingar för oss, det är alltså inte ett ur
kulturell synvinkel något problem att ha dem som turister utan de kommer
att sköta sig och ta hänsyn till det som vi också värderar högt. Det är en viktig
sak att börja med på nytt.
Det förutsätter också det som sades här, flygtrafik. Det är ett stort projekt.
Det tar flera år att bygga upp. Nu är den här branschen i stor oro och det förekommer många små uppstickare i branschen som man borde försöka locka
till ett sådant här projekt. Tack, herr talman!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande som ltl Sundback
hade. Jag känner mig också som en entreprenör. Man har bilden av att
det är en man som pratar med stora ord och skapar rubriker. Det som
kanske är en annan benämning än entreprenör är en intraprenör. Då är
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man modig, tålmodig, lågmäld, passionerad, då går man inte bara till
jobbet utan man vill också vara med och skapa förändring. Om man
skulle hitta den här nyckeln att få fatt i alla intraprenörer, som finns i
hela landskapsförvaltningen skulle det kunna börja hända saker, både
inom ÅHS, förvaltningen och inom kommunerna. Det var väldigt intressant och jag har funderat precis i samma banor som ledamot Sundback.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Man kan kanske se på saken så, men jag tycker nog att
man ska utvidga entreprenörsbegreppet, att det inte är så stereotypt, en
lite grabbig typ, som är självsäker och svänger sig med stora siffror, miljoner och gör intryck på varandra på det här sättet. Det utesluter i stort
sett alla andra, speciellt kvinnor från den diskussionen. Man blir överhuvudtaget inte beaktad utan det är välvilligt att vi ska ha kvinnoprojekt.
Jag skulle hellre vilja ha en mainstreamstrategi och göra kvinnor delaktiga i begreppet och att man såg över de lite mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Leader är, precis som ledamot Sundback säger, tänkt att
skapa sociala sammanhållningar på landsbygden, i områden med svårigheter och utmaningar. Jag anser att Åland som ligger på femte plats i
världen i välståndsligan, med ett BNP strax under Luxemburg, Schweiz,
Norge och USA, inte har behov av de pengarna. Däremot kommer pengarna att göra stor skillnad om de kanaliseras ut i skärgården. Vi måste
också komma ihåg att vi betalar ut ungefär tio miljoner euro eller kanske
till och med lite mer till föreningar och ideella organisationer på Åland
via PAF. De pengarna kan räcka till fasta Åland med sitt höga BNP och
välstånd och den fantastiska sammanhållningen vi har på fasta Åland,
men skärgården har behov av insatser och här kan Leader-pengarna
göra stor skillnad. Vi ska också se till att vi använder dem i tillväxttänkande syfte, att de inte bara är till för socialt sammanhang utan också är
tänkta till att företag i skärgården ska ta del av dessa pengar för att utveckla skärgården vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! Jag delar som sagt var inte den tankegången. Om man vill få till
stånd verkligt seriösa och hållbara och ekonomiskt långsiktiga satsningar tror jag mera på den här köttdjurslinjen. Leader-pengarna är inte
tänkta för det som minister Fredrik Karlström är ute efter. Om de pengarna finns tillgängliga på Åland är det möjligt, enligt den ordning som
EU har, att alla kan söka dem. Finns det efterfrågan så borde den marknaden avgöra vilka som får pengarna. Det finns många andra pengar
som kan användas för att verkligen skapa näringar i skärgården. Det här
är annan typ av pengar, men se över byråkratin och skapa bättre system
för att få ut pengarna, det kan jag hålla med om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är mycket som jag håller med om i ledamot Sundbacks
anförande den här gången och jag håller också med om att tredje sektorn är viktig. När det gäller Leader så har åtminstone inte jag vanvördigt fnyst åt det. Jag kan bara dra filmen tillbaka till när vi blev medlemmar i EU, då var jag politiskt ansvarig för detta och vi blev tvungna
att prioritera vilka program som vi skulle ha, var skulle vi lägga resurserna. Mycket var nytt. Primärnäringarna var det klart att vi skulle
stöda, vi skulle stöda företagsinvesteringarna, vi hade ett 5b-program
som också vissa nuvarande Leader-inslag rymdes inom, men Leader bedömde vi som att var en enorm byråkrati i förhållande till de ganska små
pengar som vi fick från EU och det var också ett enormt programarbete.
Jag säger inte att pengarna har varit bortkastade på något sätt, men det
handlar om att prioritera. Nu är jag inte till 100 procent insats i hur det
fungerar just nu, men det var orsaken till att man inte valde Leader då.
För mycket arbete i förhållande till kapitalet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jo, jag kommer ihåg diskussionen och jag ansåg redan då
att Leader borde vi ha. Nu har man byggt upp en organisation på Åland
och den fungerar. Problemet ligger inte i Leader-organisationen utan
den ligger på förvaltningen här. Det är något fel på den när det gäller
både Leader-pengar och Interreg-pengar. Jag har varit med i fredsinstitutet i ett stort Interreg-projekt och det höll närmaste på att driva hela
vår organisation i konkurs för att utbetalningarna var så långsamma.
Det berodde på att det tjatades enormt i förvaltningen och höll på månad efter månad och så åkte någon på semester och så drog det igen ut
på tiden. Dessutom så borde de offentliga förvaltningarna vara mera
med i redovisningssystemet. Så gör man i Sverige och man kammar hem
en massa EU-pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Ledamot Sundback och jag tycks ha en hel del överensstämmande åsikter, men jag tänkte närmaste gå in på Leader jag också.
Jag vill inte på något vis anklaga de som jobbar inom Leader-projektet
för jag uppfattar dem som väldigt duktiga och kreativa. Pratar man med
dem så får man alltid respons och de svarar, de kommer och informerar
om hur projektet fungerar och de hjälper också till med ansökningar.
Det är precis exakt som ledamot Sundback säger, det stannar här och
varför måste man ha ett kontrollsystem till, det förstår jag inte, men antagligen har det att göra med EU-pengarna och det ansvaret. Det är lite
som i Ryssland, man litar inte på den som gör första kontrollen utan
man ska ha ytterligare en. Det är ett ofantligt tungt system.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja i den här förvaltningen och kontrollen här måste finnas,
men den är oändamålsenlig, det är någonting allvarligt fel på den här.
Det gäller också Interreg-pengar och det gäller regionalfondens pengar
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också. Det är någon som har missuppfattat sin uppgift definitivt eller så
är det för lite resurser eller så måste man jobba på ett annat sätt. Vi
måste få ut mera av samma pengar och inte att det går till byråkrati så
mycket. Jag föreslår att finansutskottet besöker Leader-projektet. Det
finns alltför mycket okunskap om det här. Det är bara schabloner, det är
för mycket byråkrati och för lite pengar och den här idén att det bara är
pengar som är väsentligt och det är bara det som gör skillnad. Så är det
faktiskt inte, om man är entreprenör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Ltl Barbro Sundback inledde med att säga att hon är
en entreprenör. Lite kuriosa i sammanhanget är att det i medeltidens
Frankrike lejde man ut krigföringen på entreprenad och där var benämningen på befälhavaren just entreprenör. Han hade befälet över legosoldaterna. Intraprenör berörde jag i mitt anförande och socialentreprenör
finns det som icke-vinstdrivande, men ska jobba på affärsmässiga grunder. Sedan finns det samhällsentreprenör som är kreativ och vill bidra
till något gott i samhället. Kanske det var det som ledamoten Barbro
Sundback menade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nej, jag menar att jag är en entreprenör, jag har varit med
och skapat många arbetsplatser i det åländska samhället och inte i medvind alla gånger kan jag intyga mina herrar. Det beror på kön, politisk
tillhörighet och kanske att projekten inte just har kunnat utlova miljoner
eller tusen det ena eller det andra, men verksamheterna har pågått och
växer, antalet anställda ökar hela tiden. Jag vill inte kallas socialentreprenör utan jag tycker att jag är lika mycket entreprenör som många företagare. Det ligger nämligen enligt ltl Petri Carlsson en sorts hierarki i
det här, att de riktiga killarna, typ Anders Wiklöf, det är saker det, men
alla andra som kanske inte sysslar med en vinstdrivande verksamhet
ligger längre ner på skalan. Det är inte lika viktigt och lika märkvärdigt
och det är historia och kultur. Kanske vi ska ändra på det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack herr talman, kolleger! Jag blir fylld av tillförsikt av den geist som näringsminister Fredrik Karlström delade med sig av tidigare i debatten. Skälet
är enkelt. Jag tror att en av politikens allra viktigaste uppgifter vid sidan av
att bygga vård, skola och omsorg är att uppmuntra och entusiasmera de aktiva i näringslivet och att hitta pragmatiska lösningar som gör det enklare att
vara företagare. Vi måste i stort sett dagligen ställa oss frågan om vad vi kan
göra för att sätta fart på affärerna på Åland, till exempel genom att handla
hemma. Vi måste också sluta fästa fokus på vad vi inte kan göra och istället
fråga oss vad vi kan göra. Det är nämligen det privata näringslivet som gör
det möjligt för oss här i salen att fortsätta med samhällsbygget.
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Vårt utgångsläge är gott men utmanande. I den färska utgåvan av Nordisk
statistisk årsbok utmålas Åland som ett av de få mönstersamhällen i Norden,
och därmed i världen. Statistiskt sett kommer vi nämligen att vara 34 000
ålänningar år 2030, det är en ökning med imponerande 21 procent jämfört
med i dag. Det är inget annat än en befolkningsexplosion som egentligen bara
överträffas av vad som har hänt i Norge. De andra nordiska länderna är inte
ens i närheten. Island, som i dag igen utmålas som ett sjudande samhälle,
förväntas växa med 18 procent under samma tidsperiod.
Förklaringen är en stark nettoinflyttning. Folk vill komma till Åland för att
bygga sin egen lycka. Det är ett framgångskvitto, som många andra länder
har skäl att vara avundsjuka på. Men det är också extremt utmanande. Vi
måste på precis alla nivåer se till att vårt samhälle står redo för detta. Här
kommer den tredje sektorn in synnerligen starkt. Kultur, idrott och andra
ideella organisationer är instrumentella i arbetet med att integrera nya ålänningar.
Det finns fler faktorer som talar för vårt Åland. Utvecklingen har under de
senaste femtio åren inneburit enorma förändringar i Norden. Statistiken visar
att vi inte längre i lika hög grad som tidigare flyttar runt i Norden. Vi dricker
tyvärr dubbelt så mycket alkohol i dag och vi äter mer kött. Konsekvensen av
det är att vi borde intensifiera satsningarna på närproducerade livsmedel. Vi
har en stark historia att berätta och kan vi koppla den historien till Nordens
bästa livsmedel bör även efterfrågan växa och priserna stiga.
Det finns också en nyfikenhet och ett bildningssug i dagens nordiska samhälle visar statistiken. Antalet studerande vid universitet är i dag fem gånger
fler än förr. Numera är det också mest kvinnor som studerar vilket över tid
kommer att korrigera missförhållandena vad beträffar jämställdheten. En
välutbildad kvinna kommer varje dag i veckan att utklassa en outbildad man.
Denna vilja till förkovran kan vara goda nyheter för till exempel Högskolan
på Åland där vi har spetskompetens inom såväl vård som turism och sjöfart.
Jag vet att det är en annan avdelning än den vi diskuterar, men från det jag
har hört i debatten blir jag stärkt av möjligheten att bortse från konstruerade
hinder som exempelvis skilda administrationer. Goda affärer börjar med en
bra utbildning. I ett självstyrt örike ska vi använda våra gemensamma krafter
och resurser på ett förutsättningslöst vis.
Även arbetsmarknaden har förändrats dramatiskt. I stort sett alla i Norden
jobbar i dag inom serviceyrken. Tillverkningsindustrin är närmast marginell.
Där är också Åland idag och det borde vi bli ännu bättre på. Jag hör till dem
som tror att en kombination mellan välgödda köttdjur uppvuxna på holmar,
beskrivna på ett mustigt skärgårdsspråk mycket väl kunde bli en anrättning
som skulle slå an även på lyxkrogarna i storstäderna. Den ständigt pågående
förädlingen av livet vi lever gör att en köttbit eller en fiskfilé som sådan inte
räcker till. Med anrättningen ska också följa en bra historia. Det borde vi dra
nytta av.
Jag vill också komma med en reflektion kring alla de kommentarer kring
Alandica som surrar i denna sal. Som bekant står huset där det står. Vi vet
alla att det borde vara mer aktivitet där. Men på vilket sätt bidrar en debatt
om det borde byggts eller inte till det? Jag tycker det är direkt kontraproduktivt att stå här och gnälla om vad som gjorts eller inte gjorts. Ibland, mina
vänner, måste vi göra som man gör i det privata näringslivet. Man måste gilla
läget, kavla upp ärmarna och jobba för att det man har används och blir bra
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Framtiden kallas för framtiden eftersom den ligger framför oss. Det som
varit har varit och är bara något man måste förhålla sig till. Vi måste alltså
gemensamt jobba för att det som är verklighet blir bra. Det här är exakt det
jag inledde med och är viktigare än allt annat. I den här salen ska vi inspirera
och skapa förutsättningar. Inte i ord och mening problematisera allt som går
att problematisera. I denna sal bör framtidstro uppmuntras för att det härifrån ska sippra ut i samhället och bli till kraft som skapar nya exportintäkter.
Jag anser att förslagen från näringsavdelningen innehåller redskap som
bidrar till en utveckling av det åländska näringslivet. Men det är bara ett
första steg. Det är långt kvar tills vi är framme, om någonsin. Man måste våga
vara resultatinriktad och inte låta mossiga strukturer bestämma vad vi kan
göra och vad vi inte kan göra. Självstyrelse innebär att man ska styra själv.
Tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack herr talman! Ledamot Pettersson nämnde om inflyttning och att vi
statistiskt ska vara 34 000 personer år 2030. Det är inte så mycket om
hur vi ska skapa arbetsplatser till dessa 34 000 personerna, det har jag
saknat i debatten. Inflyttning får vi automatiskt om vi har arbetsplatser,
men ingen diskuterar hur vi ska bilda arbetsplatser.
När det gäller Alandica, jag berörde Alandica som en dålig satsning på
det viset att den inte utnyttjas. Jag håller med ledamot Pettersson att
den står där den står och det är ingenting att orda om. Den finns där,
men varför utnyttjas den inte mer. Det är inte bevis på en dålig satsning
att den inte utnyttjas. Därför ska vi förstås hjälpas åt att aktivera den
mer. Jag hoppas att landskapsregeringen kan göra någonting så att man
aktiverar Alandica-huset lite mer.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack herr talman! Jag börjar från den bakre änden. Det är inte bara
landskapsregeringen som ska se till att Alandica fylls. Det är vi alla som
sitter här som ska se till att den fylls, det är näringslivet som finns ute på
Åland som ska se till att den fylls. Det är vi alla som ska berätta historien
om Åland varför folk ska komma hit och lära sig att bli ännu lite klokare.
Detta är ett ansvar som vi bär gemensamt. Det är fel att lägga allt på en
landskapsregering.
När det handlar om inflyttning till Åland är det en klassisk hönanägget-diskussion. Har vi folk uppstår arbeten, har vi arbeten kommer
folk. Det är inte alltid så lätt att säga vad som kommer först, men så
länge statistiken visar att folk vill komma hit för att bygga sin egen lycka
ska vi vara väldigt glada för det och uppmuntra det. Där har vi stor nytta
av den tredje sektorn, som drar in folk och ger dem ett sammanhang och
gör dem viktiga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! Det var ett retoriskt, fint formulerat tal, men jag vet
inte om det var en missuppfattning, åtminstone har varken jag eller ledamot Brage Eklund sagt att Alandica inte skulle ha byggts. Däremot
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håller jag med om att det är en av de sämsta affärer som landskapsregeringen har gjort. Det är en affär idag som man har gjort, det är privatiserat helt och hållet och den enda möjligheten man har att påverka är via
avtal som finns med den privata entreprenören. Jag ser ingen möjlighet
för någon att göra någonting. Ledamot Jörgen Pettersson skulle kavla
upp ärmarna och det var karlatag som skulle tas nu. Det skulle vara
skönt att höra vad det i praktiken innebär som skulle förändra situationen så att vi fick liv i huset.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Den som har lärt mig att kavla upp ärmarna och jobba
hårdare är min mor. Jag tror igen att för var gång som vi upprepar att
Alandica är en dålig affär så kommer det att sprida ringar på vattnet så
folk till sist börjar tycka att det är så. Det vi glömmer bort är att Alandica
är ett formidabelt konferenscenter. Det är en jättefin konsertlokal, där
har dragits in kultur som har gjort oss alla lite klokare, i vart fall de
flesta av oss. Det är ett område som kan användas till både idrott, kultur
och konferenser. Det är ett fantastiskt hus och vi borde jobba för att det
blir så bra som det var meningen från början. Det kommer det att bli om
vi bestämmer oss för det här. Om vi bestämmer oss för att det inte ska
bli bra här så vet vi alla svaret.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Jag tänkte prata om ett område där landskapet saknar behörighet, det står väldigt lite om det i budgeten, men samtidigt är det ett område
som är det viktigaste för det åländska samhället, vårt näringsliv och vår välfärd, nämligen sjöfarten. Sjöfarten står för ungefär 2 500 arbetsplatser i det
åländska samhället, det s.k. sjöfartsklustret. Tar man klustret som helhet står
sjöfarten för mellan 10 000-11 000 arbetsplatser, utanför Åland också. Omsättningsmässigt på Åland skapar sjöfarten ungefär 300 miljoner, den enskilda näringen. Därför är det också värt att diskutera dess förutsättningar.
Ekonomie doktor Agneta Karlsson brukar beskriva det åländska näringslivet som ett träd där stammen är sjöfarten och det övriga näringslivet är grenarna. Alla vet säkert att om ett träd via sitt rotsystem inte får rätt näring så
är det först grenarna, de som är högst upp, som börjar vissna och så småningom försvinna och förtvina och stammen försvinner sist. Så är det också i
vårt åländska samhälle. Vi måste med alla medel försöka ge sjöfarten den
bästa näring, som vi kan ge utgående från de förutsättningar som vi har på
Åland så att stammen hålls frisk och att det kommer nya grenar som kan växa
ut och bli stora och fylliga. Sjöfarten kan man säga är i en både och situation.
Det finns stora svårigheter och utmaningar att övervinna, men det finns
också fantastiska möjligheter.
Jag väljer att börja med möjligheterna i det här anförandet. Som en liten
parentes kan vi säga att vår budget som vi diskuterar idag, har en omslutning
på 334 miljoner. Två av våra rederier, Viking Line och Eckerölinjen, har idag
fartyg beställda som levereras mot en totalsumma om 330 miljoner euro. Då
förstår man den näringens betydelse i förhållande till vårt övriga samhälle.
Samtidigt talas det här om 1 000 bäddar för den landbaserade turistnäringen.
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Bara Viking Grace tillför 2 800 bäddar när fartyget levereras i trafiken mellan
Sverige, Åland och Finland. Vi kan vara stolta här på Åland. Vi har ett rederi
som tar fram ett nytt koncept och inom kort har jungfrutur med ett fartyg
som är världens modernaste miljöfartyg. Åländska fartyg går i bräschen för
miljöteknisk utvecklingen inom sjöfarten. Det är modigt, framsynt och lite
vågat. Vi har all anledning från samhällets sida att göra vad vi kan för att
stöda det.
Herr talman! Över till utmaningarna som vi har. Den främsta utmaningen
som just nu föreligger är det s.k. svaveldirektivet som kommer att införas från
och med 2015. Det kommer att fördyra för rederierna, både passagerarfartygen och lastfartygen. I statens budget har man tagit upp ca 30 miljoner för
miljöförbättrande investeringar för att kunna installera scrubbers. Det här är
en liten summa i förhållande till det stora behov som de facto finns. Dessutom är den här s.k. scrubbers-tekniken ganska outvecklad ännu så det finns
en väldigt stor försiktighet från rederiernas sida. Man vill vänta och se lite.
Dessutom är fartygen inte alltid anpassade, de passar inte alltid. Det kommer
att bli svårt under en övergångsperiod och vi får räkna med att det blir dyrare
både att frakta gods och att frakta passagerare.
Samtidigt kan man också se det här som en möjlighet, en förnyelse av tonnaget, både inom passagerartrafiken och inom fraktsidan, som i förlängningen kan bli en fördel också för våra åländska rederier. Det finns flera olika saker som det jobbas med nu för att kunna förbättra situationen för rederierna
och för anpassningen. De här 30 miljonerna som är avsatta för investeringarna kan kanske till viss del användas också för driften. Många rederier kommer inte att göra investeringar i scrubbers utan man kommer istället att byta
bränsle och det kommer att vara dyrare. Då behöver man ett ekonomiskt stöd
för det. Det är en av de saker som vi från regeringen försöker påverka att det
ska bli förändring på.
Det s.k. bemanningsstödet kan man ytterligare göra vissa justeringar i. Det
finns vissa förhoppningar att det kan bli framgångsrikt. Det gör att våra rederier kan behålla konkurrenskraften. Sedan finns det också ett arbete när det
gäller fartygsfinansiering. I Sverige finns det verk som har till sin speciella
uppgift att finansiera fartyg. Det är någonting som vi också här i Finland och
på Åland ska börja fundera på. Hur kan vi vara med och hjälpa till med att finansiera nyanskaffningar av fartyg? Det är det som vi de facto är i stort behov
av nu, i och med att de nya miljökraven kräver ny teknik. Då är det bra att
istället för många tillfälliga kortare investeringar, göra en stor investering och
skaffa ett tonnage som är direkt anpassat till det. Här ser jag möjligheten där
vi hoppeligen skulle kunna hitta en win-win-situation mellan rederinäringen
och varven inom landet och på det sättet få dubbla positiva effekter.
Vad kan vi då göra från åländsk sida? Som sjöfartsansvarig är jag tillsammans med rederinäringen och försöker påverka regeringen i att man ska vidta
de här åtgärderna. På något sätt känns det som om det har varit en islossning
när det gäller sjöfarten i Finland. För tio år sedan låg vi sämst till i Norden.
Nu har Ålands och Finlands flaggor blivit intressanta och det sker de facto en
inflaggning. De nya fartygen som byggs sätts oftast under vår egen regim. Det
här har möjliggjorts med den s.k. tonnagebeskattningen, men också att det
finns en öppnare inställning ifrån arbetsmarknadens parter att kunna bemanna fartygen på ett sådant sätt att de är konkurrenskraftiga. Från åländsk
sida är det väldigt viktigt att vi ser till att vi har ett utbildningssystem som är
381

på topp och att sjöfarten marknadsförs som en framtidsnäring, någonting
som våra ungdomar kan satsa på och att våra rederier har en rekryteringsbas
här. Det här är den säkraste branschen om man vill ha ett säkert jobb i framtiden, antingen på ett åländskt fartyg eller om man vill arbeta worldwide.
Inom den här branschen kommer det alltid att finnas jobb.
Sedan, herr talman, det som minister Karlström var inne på, näringslivet
generellt gäller också sjöfarten. Jag hoppades att vi skulle komma till en sådan situation när vi ser att vi borde samarbeta mera också här på Åland,
kanske mellan våra egna rederier. Vi ser att konkurrenten har en annan
flagga än våra fartyg och det är den som vi borde försöka möta med gemensamma krafter och vi borde ge varandra energi istället för att ta ifrån
varandra.
Herr talman! Jag vill avsluta med en annan sak, det är arbetsmarknadspolitiken. Jag är inte huvudansvarig för det, men jag kommer in på det i och
med att jag har hand om avtalen och löneförhandlingar inom landskapsregeringen. Det finns ett stort behov i det åländska samhället eftersom vi nu genomgår en förändrings- och anpassningsprocess inom offentlig sektor, men
också inom det privata näringslivet att vi skulle få en mer dynamisk arbetsmarknadspolitik och arbetssätt här på Åland. Traditionellt har vi ett förhandlingsförfarande där vi sitter och förhandlar om löner och de ska stiga lite
varje år osv. Vi är inte i den situationen nu, nu handlar det de facto om att
kunna behålla så många arbetsplatser som möjligt och att vi skulle kunna behålla konkurrenskraft i det åländska samhället. Då har vi ett gemensamt intresse mellan arbetsgivare och arbetstagarparten. Här hoppas jag att vi under
det kommande året kan medverka till att vi får till stånd sådana diskussioner
som kan skapa en utvecklingsmiljö som gör att vi kan vara långsiktigt konkurrenskraftiga och också trygga sysselsättningen så långt som möjligt.
Här är skärgårdstrafiken ett skolexempel. Vi föreslår vissa åtgärder i samband med budgeten för 2013 och då skulle det kanske vara skäl för arbetstagarparten att fundera på vad de kan komma till mötes med, som gör att vi
kan ha en kostnadskostym i skärgårdstrafiken som på lång sikt är hållbar och
kan trygga så många arbetsplatser som möjligt. Jag hoppas att det här ska
vara en liten väckarklocka så att vi kan börja arbeta på ett nytt sätt tillsammans. Tack, herr talman!
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ålands politiker har under decennier jobbat väldigt aktivt
för att främja sjöfarten på Åland av goda skäl. Många har arbetat hårt, vi
har uppnått ett skatteundantag som befrämjar sjöfarten och hela Åland i
förlängningen. Vi fick ett bemanningsstöd för passagerarsjöfarten och
nu senast tonnageskattesystemet, som kommer att gynna fraktrederier
den dagen de genererar vinst igen. Det blir inkallning på grund av det.
Svaveldirektivet är ett oerhört stort problem och det besked vi vill ge
till vicelantrådet är att vi ställer krav på att vicelantrådet jobbar lika aktivt som tidigare politiker i att lösa den frågan så att den goda traditionen fortsätter där åländska politiker verkligen har kunnat göra en skillnad. Vi förutsätter att så sker, vi har ingenting som säger att vi inte tror
att så sker, men det kravet har vi att det fortsätter.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! När det gäller svaveldirektivet så har det gjorts och det behöver göras mycket mer. Tyvärr har vi kommit in i den fasen nu att det
gäller att skapa så goda omställningsmöjligheter som möjligt för våra
rederier. Att få en ändring när det gäller svaveldirektivet, den har varit
minimal tidigare, men nu är den obefintlig. Om det finns en chans ska vi
absolut vara med och försöka ta den. Sedan är det som ledamot Perämaa
sade, det är skatteundantaget, sjöfarten och klumpsumman som gör att
vi har det välstånd vi har på Åland idag. Utan det skulle vi inte klara oss.
Det är tack vare skatteundantaget som sjöfartens bas har kunnat bevaras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Jag understöder vicelantrådets åsikter när det gäller sjöfarten och hur viktig den är med färjerederierna och dess sysselsättningshänseende. Det jag begärde replik för var att om det blir några
missuppfattningar när jag i mitt anförande jämförde stöden till jordbrukspolitiken med de stöd som går till färjerederierna. Det var aldrig
någon som kommenterade det. Jag är inte emot de stöd som går, jag
bara vill bevisa att samhället är uppbyggt så att det är en stödpolitik idag
som är omfattande globalt. Ska vi bryta den blir vi helt isolerade. Jag
hoppas att vicelantrådet delar den åsikten med mig.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag delar helt och hållet ledamot Eklunds åsikt i den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är intressanta tankar som finansminister Nordlund för
fram, men tyvärr igen, i den röda boken finns det bara allmänna skrivningar. Sjöfarten är viktig, den är oerhört viktig för Åland, men i politiken blir det mest prat. Jag vill inte vara en dysterkvist, men om man tittar på utvecklingen som har varit med utflaggningar på Eckerö Birka,
man pratar om utflaggningar på Viking XPRS. Jag förstår arbetsmarknaderna. Vi ser att Ålands rederiförening inte finns kvar mer, det är Rederierna i Finland. Det som ansvarig sjöminister gör är att man lobbar
tillsammans med branschorganisationerna mot den finska regeringen.
Det är den s.k. politik vi driver idag. Ser man igen på Färöarna, det är
klart de har en helt annan behörighet, men de bygger upp egna sjöfartsregister. Många fartyg flaggar in i deras sjöfartsregister. Vi som har ett
annat kunnande än vad Färöarna har blir allt mer akterseglade. Det är
en jättetråkig utveckling.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Sjöfarten har stora utmaningar, det är helt klart, men samtidigt är det den politiken som har förts, äntligen får vi säga, i det här
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landet som gör att det finns en positiv inflaggning när det gäller lastfartygen. Det finns tendenser som kan tyda på att det också kan bli det när
det gäller annans sjöfart. Det skulle vara väldigt viktigt om man ser det
ur vår egen lokala synpunkt, nämligen för att öka vår skattekraft. Jag
har själv studerat Färöarna ett antal gånger och jag håller med om att de
har en positiv utveckling, men det är också i samverkan med näringen
som de har gjort det. Det har visat sig hittills när det gäller den åländska
rederinäringen, att det har varit svårt att riktigt tända på ett eget
åländskt register. Man känner sig tryggare i en större helhet. Ledamot
Eriksson har helt rätt. När det gäller sjöfarten, som jag sade inledningsvis, är vår behörighet nästan obefintlig på området, men vi har alla möjligheter att lobba för en så bra politik som möjligt och det ska vi göra.
Det gör jag nu och det har jag alltid gjort när jag har varit i landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Jag är synnerligen glad för att det är vicelantrådet
som har sjöfartsfrågorna på sitt bord. Jag vill tacka för ett mycket bra
anförande. Det var bra att man lyfte fram sjöfarten, som jag också gjorde
i mitt anförande. Vicelantrådet nämnde de 2 800 bäddarna som kommer med nya Grace och det är viktigt att vi försöker få fler att stiga upp
ur bäddarna och också komma i land. Det är synnerligen viktigt för staden, men kanske ännu viktigare för hela Åland. Vi måste få rederier och
landsturism och samhälle att dra åt samma håll. I det begreppet gäller
det att få fler att förstå att ett blomstrande samhälle också gagnar rederierna och den kunskap som byggs upp här kring sjöfarten, dvs. sjöfartsklustret. Det är oerhört viktigt och ger den kunskap på nära håll som rederierna behöver. Här hoppas jag att finansministern har beredskap att
arbeta för dessa frågor också.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ja, det lovar jag att jag har beredskap för och jag ska göra
det sida vid sida med minister Karlström.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Först lite siffror om primärnäringen och livsmedelsindustrin
som sysselsätter ca 1 300 personer och har en total omsättning på 130 miljoner. Livsmedelsindustrin står för hela 44 procent av hela tillverkningsindustrins omsättning på Åland. Primärnäringarna och livsmedelsindustrin har
4,5 procent av Ålands BNP. 80 procent av produkterna exporteras, dvs. 90
miljoner euro.
Herr talman! Primärproducenternas nettoinkomster har sjunkit kraftigt
under de senaste tio åren på grund av högre kostnader för gödsel, olja och
andra förnödenheter. Samtidigt har konsumentpriset skjutit i höjden. Efter
vad jag hört är producentpriset högre i Sverige och konsumentpriset lägre än
vad det är i Finland. Den troliga förklaringen till detta är att Finland har två
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stora aktörer på marknaden utan större konkurrensbenägenhet. Skillnaden
mellan konsument- och producentpris på matvaror har i vårt land blivit allt
för stort.
Herr talman! I Finland anordnades senaste vecka på flera platser, tillfällen
där bönder sålde matvaror direkt till kunderna för producentpris. Köttet blev
då ca 80 procent billigare än detaljhandelns genomsnittspris. Detta gör att
både konsumenter och producenter är missnöjda med de nuvarande priserna. Samtidigt som produktionskostnader har stigit, har jordbrukarens andel
av konsumentpriserna minskat. Mellanskillnaden har stannat hos handeln
och industrin. De som utför största delen av arbetet får den minsta delen av
kakan.
Herr talman! Vi måste vara rädda om vårt jordbruk och livsmedelskluster.
I dag produceras en mängd olika varor och produkter. Tack vare sin mångfald
bidrar denna sektor även till andra näraliggande näringar inom t.ex. turism-,
bygg- och servicesektorn. Gårds- och matturismen är något vi bör utveckla på
Åland. Det finns många exempel på hur jordbruk, livsmedelssektor och turism samverkar. Den nya Smakbyn är ett exempel på detta.
Herr talman! Det är inte bara viktigt för jordbrukarna utan för hela det
åländska samhället att jordbrukets villkor på Åland blir så gynnsam som möjligt. Åland borde satsa ännu mer på exporten av förädlade produkter till omkringliggande regioner. Tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack herr talman! Jag delar ledamot Slottes åsikter om vikten av livsmedelsklustrets betydelse för ålänningarna överhuvudtaget. Jag delar
det mesta i hans anförande. Man kan ställa sig frågan om centern jobbar
i den här riktningen att man försöker värdesätta livsmedelsklustret och
dess penningflöde och hur viktigt det är för det åländska samhället. Man
får inte riktigt den uppfattningen om man tittar i röda boken. Tidigare
var det ett kämpande med avbytarsystemet och nu fick vi höra av
gruppledaren att det ska bli kvar, men det är osäkert efter 2014. Hur är
det egentligen med centerns ställningstagande i det?
Ltl Roger Slotte, replik

Tack herr talman! Visst jobbar centern för livsmedelsklustret. Det är
väldigt viktigt att livsmedelsklustret som har 80 procent av sin produktion på export, går framåt. Vi vet att det finns produkter som är efterfrågade och som Åland inte kan leverera, t.ex. ostar från ÅCA. Det är också
därför som man nu pratar om 1 000 nya kor. Det får vi hoppas att vi kan
realisera. Det är på många sätt, men visst centern står bakom att det ska
bli en förbättring på branschen som helhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Herr talman! Först några reflektioner på tidigare repliker. En tanke som jag
funderade på och som vi har hört mycket om idag. Vi har pratat mycket om
entreprenörer och det kvinnliga företagandet. Jag kan väl tycka att även när
man pratar om entreprenörer ingår det väl kvinnor där, eller borde vara så.
När det gäller Alandica så är det så, visst är det, det står där, det är där och
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det är en fantastisk byggnad som ger förutsättningar. Före det så behöver minister Karlström komma igång med 1 000 bäddplatser. Jag var själv ombedd
att få hit en större konferens där man skulle diskutera hur man skulle få bort
utanförskapet i Finland, de olika föreningarna som jobbade där, men det var
lite bekymmer att få bäddplatser. Utrymme hade vi för vi hade fått rum i
Alandica, men däremot att få alla bäddplatser, det var värre. Det är en sak,
flyg så att man kan komma och ha en konferens. Själva konferensutrymmet
hade vi, men inte för att få hit dem på rätt sätt för de skulle komma med flyg
och sedan skulle vi få dem att övernatta.
Mitt anförande, herr talman, kommer att handla om arbetsmarknadspolitik. Jag saknade det lite i minister Karlströms anförande, men jag förstod att
det var fem sidor som han inte hann med så det kanske fanns där. Vi måste se
hur vi kan höja sysselsättningsgraden, framför allt bland de unga. Vi har en
total arbetslöshet som är 3,7 procent och vi skryter om den och vi berömmer
den och den är jättebra. Jag håller med om det, men är inte lika stolt och glad
över ungdomsarbetslöshet på 7,7 procent, 0,9 procentenheter högre än vad
den var i oktober förra året. Trenden går åt fel håll.
Vad är 7,7 procent av ungdomar under 25 år? Det är inte så många. Det är
det inte, vi pratar om 100 personer. I den tidigare debatten har vi pratat om
1 000 kor och 1 000 bäddplatser. Det är bra, det är satsningar som behövs,
men nu minister Karlström, här är en del till. Det ska vara siffror med och
därför tycker jag att det ska vara 100 nya jobb.
En inventering först och främst av AMS. De 100 arbetslösa ungdomarna
som vi har, vad har de för behov, vad krävs för att få ut dem i sysselsättning.
Vad kan det leda till? Som jag ser det ger det att de skulle komma in i en
sysselsättning, det ger ökade skatteinkomster och framför allt minskade
kostnader inom ÅHS, för många av de här ungdomarna mår dåligt av att vara
hemma och behöver få hjälp åt rätt håll.
Tidigare nämndes om sommarlovsentreprenörer. Det är säkert bra, men
våga istället göra en satsning för att främja ungdomsarbetslösheten istället
för att vi ger en genväg för en viss grupp ungdomar. Låt EU vara med och finansiera en satsning så att vi blir överlägset bäst i sysselsättningsgraden, att
vi verkligen har våra ungdomar med.
Det var suckande tidigare över näringspolitikens bidragssystem, visst,
skulle vi få det här kommer det mer bidragspengar, sedan är det att hitta en
samarbetspartner för att kunna göra det här. Det tror jag att finns. Kanske
man ska börja göra så att vi ser vad det krävs för insatser för dessa unga som
vi har. Kan vissa täta kontakter hjälpa, coachande samtal, arbetspraktik,
kanske arbetsmarknadsutbildning, förberedande insatser, rehabiliterande insatser, arbetsförlagd kartläggning och studier.
Talman! Det här skulle erbjuda en känsla av sammanhang. Vi hjälper dem
och få bidrag, vi bidrar till att de får en bättre hälsa. För en sysselsättning
känner man också en meningsfullhet. Tack!
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack herr talman! Visst är det så att vi har en viss ungdomsarbetslöshet,
ändå är den betydligt lägre än på många andra ställen, men för varje
ungdom är det en katastrof. Visst har AMS ett ansvar, visst har företagen ett ansvar, men det är också så att ett stort ansvar faller på ungdomarna själva också att lyfta sin situation. Vi satsar på ungdomslotsar,
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Katapult, vi har mer utbildningsplatser än vad det finns ungdomar som
vill gå i skola. Vi erbjuder praktikplatser, men vi får heller inte dalta alltför mycket. Man måste också ställa krav på ungdomar idag. Det får inte
bli ett alternativ att man blir omhändertagen alltför länge. Däremot ska
vi se till att vi hjälper till allt vi kan. Det är helt självklart, men vi har
också sett många gånger i vår lagstiftning där vi lagstiftar bort möjligheten för ungdomar att ta ett jobb, t.ex. i en kiosk där man måste vara 18
år för att få sälja tobaksprodukter. Man måste vara över 18 år för att få
klippa en gräsklippare. Vi måste titta på många olika insatser, men vi
måste också komma ihåg att sätta ett visst ansvar på ungdomen själv.
Sök 100 jobb så lovar jag att man får ett jobb.
Ltl Göte Winé, replik

Herr talman! Visst är det så, inte ska man dalta med ungdomar, inte
alla, men tydligen med vissa. Vi är jättesnabba på att skaffa projekt, engagemang och entreprenörskap och då brinner vi. Om vi pratar med någon som behöver lite mer stöd då är det daltande och det tycker jag inte
om. Det gör mig rent ut sagt ledsen. Här är det många unga som kan behöva få lite mer stöd och vägledning. Det tar inte så mycket, kan vi från
AMS sida göra en liten inventering, vad krävs där och vad krävs det från
samhällets sida att göra det här. Då lovar jag att de börjar må mycket
bättre och behöver mindre daltande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här är något av ltl Winés specialkunskapsområden. Winé
har varit väldigt mycket engagerad. Lite förvånad blir jag ändå över det
här anförandet. En viktig sak i landskapsregeringens budget är den här
ungdomsgarantin och den har vi hört förvånansvärt lite om. Har man
ingen tanke bakom den, har man ingen idé hur man tänker driva den vidare. Den ska garantera studieplatser eller jobb för ungdomar och vad
finns det bakom skrivningarna. Är det bara bokstäver, finns det ingen
handlingskraft?
Ltl Göte Winé, replik

Herr talman! Jag tror att ledamot Sjögren blev mer förvånad över en
skrivning i budgeten än över mitt anförande. Anförandet är kanske mer
för vad jag jobbar för och vad jag brinner för. Ungdomsgarantin ska lova
att man ska få ett jobb eller en utbildning, visst, men det jag kom med är
ett komplement till det. Att man gör en inventering och tittar på det, hur
går man vidare. Det är där som vi behöver prioritera så att det blir en
möjlighet för AMS och dess duktiga handläggare, så att de känner att de
får en klapp på ryggen, nu kör vi på det här. Det kanske är startskottet i
alla fall.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Plenum avbryts nu och återupptas kl. 12.30.
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Ltl Anders Englund

Fru talman! På näringsavdelningen finns det säkert många moment som man
kan diskutera, det är en vidsträckt avdelning som representerar hela det
åländska näringslivet. Jag tänkte ändå i det här korta anförandet inrikta mig
på det mera jordnära. Framtidens mat och råvaror rör sig alltmer över de nationella gränserna. Som motvikt till en växande import måste Åland kunna erbjuda exportprodukter med högt förädlingsvärde och konkurrenskraft. Det
här är livsvillkor för den åländska livsmedelsproduktionen och vår livsmedelsindustri. Det innebär bl.a. att förmågan att svara mot konsumenternas
behov och önskemål med högklassiga och trygga produkter till rätt pris. Det
kräver också en grundlig kännedom om marknaden, både här och i exportländerna.
För att Åland ska kunna vara konkurrenskraftig måste hela vår livsmedelskedja och produktionskedja fungera på samma konkurrensvillkor som på
våra omgivande regioner, på marknaden. Vi vet också att Åland och EU förbereder sig som bäst på att reformera jordbrukspolitiken inför nästa finansieringsperiod. Det är ett program som man jobbar med i förvaltningen och som
engagerar många. Här gäller det att man kommer till skott med sådant som
är viktigt för landskapet. Livsmedelsindustrin och våra livsmedel är någonting som vi alla berörs av.
Under vår förra period, 2010, fanns det en motion om livsmedelsstrategi
från bl.a. ledamoten i landskapsregeringen, nuvarande minister Carina Aaltonen, att man skulle utarbeta en livsmedelsstrategi. Fast minister Carina
Aaltonen då var i opposition godkände näringsutskottet, där jag var ordförande, den här motionen och där utskottet också skrev: ”Vi har erfarit att det
fortsättningsvis pågår en strukturomvandling inom jordbrukssektorn och
för att få lönsamhet förutsätts ombildande av alltmer rationella produktionsenheter. Investeringsstöden är viktiga för denna process, om processerna avstannar finns det här risk för att råvarutillgången för t.ex. ÅCA blir
för liten i förhållande till de volymer som krävs för lönsamhet. Utskottet
finner vidare att en övergripande åländsk livsmedelsstrategi skulle kunna
utgöra en god grund för en långsiktig näringspolitik inom denna sektor. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen överväger utarbetande av
livsmedelsstrategi för Åland, som inkluderar primärnäringen, livsmedelsindustrin, restaurangnäringen och ekologisk livsmedelsproduktion.” Det beslöt också ett enhälligt lagting under år 2010. Det här är en sak som den nuvarande landskapsregeringen skulle behöva ta upp. Maten ligger i fokus, det
ser vi på den nybildade Smakbyn som driver detta. Det är någonting som ligger i tiden.
Sedan lite över till investeringsstöden. Det är bra att det finns samma
summa som tidigare. Jag är nog skeptisk till att summan kommer att räcka
till. I och med att vi har stora projekt inom mjölksektorn, vi har stora projekt
inom bl.a. de näringar som hör till trädgårdsbranschen, som tar fram nya
produkter som behöver det här investeringsstödet. Det här är en sak som
man längre fram kan diskutera i kommande tilläggsbudgeter om det dyker
upp. Under det här innevarande året så var det slut redan på vårvintern, efter
att budgeten hade klubbats.
En sak som vi också hade i omställningsbudgeten var hur avbytarsystemet
skulle reformeras. Här skriver man att under året kommer den framtida organisationen för avbytarverksamheten att utformas i samarbete med näring388

en. Det här bör också finansutskottet ta i beaktande och höra representanter
för näringen, hur man kan lösa det här. Vi har samma summa i förslaget till
år 2013 budget som i 2012 och det är bra, men jag kommer i alla fall inte att
gå med på att det här ska strykas i framtiden, som det har varit skrivningar
om tidigare. Det är många som har fått upp ögonen för hur det verkligen fungerar med avbytarverksamheten. Det är trots allt annat när man har djur.
En sak som vi alla vet är att det har varit ett mycket svårt år skördemässigt.
Det har blivit många produkter i marken och det är många som har meddelat
om skördeskadorna till de berörda myndigheterna som har hand om det.
Landskapsregeringen skriver under moment 47.15.46 Utgifter för räntestödslån vid skördeskador: ”Landskapsregeringen avser att följa upp skördeskadeläget under 2012 för att kunna ta ställning till behovet av åtgärder”. Nu
vet vi att det här inte är klarlagt ännu, vilka åtgärder man behöver ta. Vi har
också tidigare gått in för att använda bara det här räntestödslånet. Den gamla
lagstiftningen finns kvar angående lagen om skördeskadeersättningar och det
momentet finns inte av förklarliga orsaker med här. Det hoppas jag också att
finansutskottet kan titta på, om man menar att behovet av åtgärder inkluderar det. Det är en sak som man borde titta på i finansutskottet. Jag kanske
inte i det här skedet ska vara mer långrandig.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack fru talman! Jag är glad över att ledamot Anders Englund lyfter upp
en motion som jag skrev 2010 och som godkändes av ett enigt lagting.
Den tar fasta på att vi behöver en strategi för en småskalig livsmedelsproduktion också med tanke på de ekologiska livsmedlen. Nu finns
skrivningarna med i regeringsprogrammet. Man ska ta fram en livsmedelsstrategi där man lyfter vikten av lokalt producerade produkter och
livsmedel. Det är en stor tillgång för turismen och besöksnäringen här
på Åland. Dessutom ska möjligheten att öka produktiviteten och lönsamheten i ekologiskt jordbruk utredas och dess förädlingsgrad. Det här
är någonting som näringsavdelningen får börja ta tag i så småningom,
när man har kommit igång med arbetet och de nya strukturerna.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det här är vi mycket överens om, det var en mycket bra beskrivning som vi nämnde om de olika produktionsinriktningarna och
även livsmedelsindustrin. Man kan lite som kuriosa säga att jag var ordförande i utskottet, vi hade ltl Mika Nordberg och ltl Roger Slotte med
samt nuvarande minister Carina Aaltonen när vi tog beslutet så det
borde generera att det kommer framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Några ord om avbytarverksamheten. När lagtingsledamöterna besökte en av våra moderna mjölkgårdar med en besättning
på 80 mjölkkor frågade jag ägarna huruvida de hade behov av landskapets avbytarverksamhet. Svaret blev att de inte hade det. De hade sådan
storlek på sin verksamhet och ville arrangera det på ett mera kvalitativt
och kommersiellt sätt. Därför är min frågeställning när man talar i sve-
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pande ordalag om att alla mjölkgårdar behöver ha det gamla fungerande
avbytarsystemet, är det inte huvudsakligen de mindre mjölkgårdarna
som vi talar om då, som inte drivs företagsmässigt och industriellt som
de större mjölkgårdarna gör, eller ska vi inte göra en sådan differentiering?
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det finns säkert olika åsikter ute bland de enskilda mjölkproducenterna. Det är väl riktigt så att det är de mindre som har det
största behovet, men det kan variera. Även de som sköter det på privat
basis utan landskapsanställda avbytare blir utan ersättning också med
det här systemet som nu är föreslaget. Avbyteriet är speciellt viktigt med
tanke på sjukdomar och ledigheter. Det kan man nog inte jämföra med
andra verksamheter. Det borde finnas kvar, sedan är det alltid hur stor
summan borde vara.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag tänkte också beröra avbytarsystemet lite. I samband med omställningsbudgeten var det en reservation i finansutskottets betänkande där jag önskade att landskapsregeringen innan man tar
strategin att skrota avbytarsystemet, skulle göra en konsekvensanalys
vad det innebär för jordbruket och mjölkproduktionen innan man tar
och förevigar detta. I samband med klubbningen och efteråt delades det
ut lappar från centerledningen, att nog ska vi göra en konsekvensanalys
och gruppordförande bedyrande att det ska göras en konsekvensanalys
innan det klubbas. Hur vill centern ha det, det vill jag veta nu? Ska avbytarverksamheten vara kvar och är det ett enhälligt centerparti som
står bakom eller är det bara vissa ledamöter?
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Jag ansvarar för mig själv och den reservation och förändring som fanns med röstade ledamot Englund för här i plenum. När jag
själv var ordförande i utskottet reserverade mig själv en gång till och då
fick jag stöd också av oppositionen den gången. Jag har drivit de här
frågorna helt klockrent och vad övriga ledamöter har gjort ska jag inte
uttala mig om, men centern är nog för att det här systemet ska finnas
kvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag har skrivit upp några franska streck här, både till ltl Brage
Eklund, vtm Viveka Eriksson, ltl Anders Eriksson och lite andra tankar som
har kommit upp under debatten. Om jag börjar med ltl Brage Eklunds frågor
gällande riskkapital och om inte möjligheten finns att låna pengar på banken
istället. Visst finns möjlighet för den som har säkerhet att gå till banken och
låna pengar. Det är inte några problem och idag har man också ganska låga
räntor om man har säkerheter och vill låna pengar. Problem uppstår om man
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har verksamheter som man vill göra, som exempelvis har dålig säkerhetsklass
eller att du inte har säkerhet för din affärsidé. Idag kommer man till landskapet och söker om bidrag istället. Då blir frågan om landskapet tar större
risk med att gå in i ett system med riskkapital. Svaret på det är förstås nej.
Idag är risken lika stor med tanke på att vi delar ut pengarna direkt och
aldrig ser dem igen ifall de inte kommer tillbaka via skatteintäkter osv. Tanken att kunna styra in stödsystemet mera mot riskkapital och kanske via ett
av våra investeringsbolag, med att ställa upp med säkerhet kan man ge initiativet på risktagningen mer till entreprenören, företagaren, istället för att
skattebetalarna ska stå för dem.
Sedan finns det alltid en risk om man går in som delägare under en kort
tid, under en uppstartningsfas. Visst är det så, men den är inte större än om
man fortsätter systemet vi har idag, där man kan få 10-20-30-40 upp till 50
procents stöd, som man får idag på vissa investeringar.
Problemet som uppstår med dagens system är att politiker på något sätt
måste titta på framtiden, vad ska företagen satsa på, vad är framtidsutmaningarna, var finns tillväxten för framtiden. Där anser jag att företagen är
bättre att bedöma det än politikerna och tjänstemännen i det här huset. Vem
kunde tro att Angry Birds skulle laddas ner en och en halv miljard gånger under de senaste åren, under samma tid som Nokia tappade 90 procent av sitt
värde på aktiemarknaden. Det kunde knappast någon politiker förutspå.
Med det här försöker jag säga att det inte är politikers roll att försöka styra
näringslivet åt det hållet utan vi ska hjälpa till att de som har idéer och
kanske vill satsa på lite galna inriktningar kan få en del finansierat via vårt
riskkapitalbolag. Går det bra så får vi tillbaka pengarna och då kan vår kommande näringsminister om 57 år använda de pengarna för att investera i den
tidens utmaningar som kommer då. Det här är bara ett sätt som jag anser att
vi ska börja arbeta efter framöver. Det här kommer inte att ske direkt 2014
med det nya strukturprogrammet. Framför allt inom regionalfonden, men jag
skulle gärna se att man kunde använda verktyget inom landsbygdsutvecklingssidan.
Sedan säger ledamot Eklund att han inte tycker om stöd. Det är ett påstående som jag får höra dagligen, jag tycker inte om stöd, men det ska vara likadant som överallt annars. Ska det vara likadant som överallt, om man ska
ha exakt samma förutsättningar som i Sverige och Finland, ja då ska Ålands
landskapsregering gå till banken och låna pengar. Finland har 90 miljarder i
statsskuld. De betalar alltså 2,5 miljard euro i året i ränta. Alltså 12 gånger
Ålands klumpsumma betalar de i ränta till banken för att de lever över sina
tillgångar. Jag anser inte att Åland ska göra samma sak. Då kommer vi
kanske inte att kunna ha exakt samma förmåner som man har i Finland och
Sverige, men vi kan istället lämna över skutan till våra ungdomar och deras
barn och förhoppningsvis, fortsättningsvis vara skuldfria. Jag anser att den
som är i skuld är inte fri. På Åland är vi än så länge fria. Det värdesätter jag
oerhört mycket.
Vad gäller köttdjur till skärgården köper jag det också. Det är ett jättebra
mål, en jättebra vision. Jag har själv drivit på den tanken, vi har ett system
som fungerar idag så att man har högre stöd och högre möjligheter om man
bedriver djurproduktion i skärgården. Problemet är att djuren inte har kommit dit. Varför har de inte gjort? Jo, för att entreprenören och företagaren
inte finns där. Handlar det då om att få ännu mer stöd för att producera kött391

djur i skärgården, eller handlar det om någonting annat? Vi har pratat om
1 000 kor, vi har pratat om 1 000 bäddar. Jag har drivit en fråga som jag har
försökt bolla med vissa skärgårdsbor under en längre tid, som jag kallar 1 000
får. Det finns en stor efterfrågan på åländska får och kött från får i Finland.
Tillgången räcker inte till efterfrågan, det kommer inte tillräckligt med
fårkött fram.
Vad skulle vara bättre än att man hade 1 000 får i skärgården. Man kunde
ha ett gårdsslakteri där djur inte behöver transporteras in till Mariehamn och
därifrån vidare till den finska marknaden utan kunde slaktas i skärgården för
att åka vidare. Möjligheterna finns bara det finns personer bakom som är villiga att ta tag i den facklan och springa vidare. System finns, men det är brist
på personer som vill satsa.
Ledamot Eklund säger också att i den röda boken prioriteras inte livsmedelsklustret och lyfter upp det gång på gång. Jag säger tvärtom, det som prioriteras från näringsavdelningens sida är de facto det jag har sagt, livsmedelsklustret rör sig inte, anslagen minskas inte på något av de moment som rör
livsmedelsklustret, jordbruket, fisket eller skärgården.
De som drabbas av budgeten är ÅTC och internationaliseringsstöden, det
är de bitarna som många kanske tycker att är framtidssektorn. Det drar vi
ner. Det gör vi för att ha en budget i balans. Alla avdelningar i landskapsregeringen ska spara och då ska näringsavdelningen göra det också och då rör vi
det vi kan röra. Det andra sitter fast i stödsystemen, i EUs strukturprogram,
lagar och de sitter fast i avtal som tidigare landskapsregeringar har skrivit. Då
kan vi om vi ska minska näringsavdelningens budget göra det vi gör. Jag försöker också hitta sätt att göra mer med mindre resurser vilket jag har visat på
att man kan göra. Det här var lite av frågorna som ledamot Brage Eklund tog
upp.
Nu går jag vidare till det som vtm Viveka Eriksson funderade kring, bl.a.
naturbruksskolan. Man tycker att näringsavdelningen ska utlokaliseras till
Jomala. Det har varit ett mål och det har varit en mening med den politik
som har drivits senaste åren, de senaste regeringarna, som har gjort att man
vill särskilja på myndighetsfunktion och rådgivning. Jag anser att näringsavdelningen i Ålands självstyrelse har en central roll som har att göra med finansavdelningen, lagberedningen, EU-enheten, miljöbyrån, utbildningsbyrån, musei- och kulturbyrån. Det finns inget som helst självändamål att flytta
på den myndighetsfunktionen och splittra förvaltningen för att utlokalisera
näringsavdelningen till en lokal som är 1 800 m2 stor, som kräver dubbla
funktioner i vaktmästeri, reception, registratur, städning, kök, IT-support.
Konkret blir det en ineffektivitet och en dyrare drift. Jag ser inte att fördelarna där skulle överväga nackdelarna.
Det är klokare att ha kärnan i självstyrelsen samlade under ett och samma
tak och idag får alla rum i självstyrelsegården. För mig är det helt naturligt
och det finns inget självändamål eller någon politisk fjäder i hatten och säga
titta vad duktig näringsministern var som flyttade ut näringsavdelningen, när
det medför ökade kostnader och mindre effektivitet och skapar en sämre produkt.
Tankarna om Norra Ålands industrihus visar under det senaste året hur
lite förändringar kan ställa till med en otroligt stor skandal, otrolig omställning, när man ändrar på en liten detalj så rör det grundvalarna på norra
Åland. Landskapsregeringen äger 80 procent i bolaget och har en av sex i sty392

relsen och det anser man att är förkastligt. Näringsministern anser att man
hade kunnat göra mer av bolaget än vad man har gjort. Vi ser nu på en möjlig
lösning, vi är helt överens om, både de norråländska kommunerna och landskapsregeringen, att vi inte vill äventyra befintliga företag. Gång på gång påtalar näringsministern att dessa arbetsplatser är oerhört viktiga och vi ska
göra allt vi kan och lite mer därtill för att företagen ska kunna utvecklas och
växa vidare där de är. De facto finns det mer kapital än fastigheterna.
Det skulle kunna göras mera med de 1,3 miljoner som landskapet Ålands
skattebetalare en gång i tiden har betalat in. Det är det som näringsministern
vill göra. Vi ska titta på en lösning i den här frågan och nästa träff är på måndag, om några dagar bara. Min tanke finns fortsättningsvis kvar att vi också
ska kunna utveckla mjölkproduktionen på Åland via det här bolaget om styrelsen så finner det intressant och ser affärsmöjligheter i det.
Kvinnligt företagande, håller jag med om att är viktigt. Jag anser att en
kvinna tänker annorlunda än en man. Där uppstår också nya affärsområden
eftersom männen är lite trögtänkta överlag. Jag anser också att en kvinna
producerar mer än vad en man gör. Jag har alltid levt efter den devisen själv
att anställer du en kvinna får du 30 procent mera gjort. Det gäller i alla fall i
de företag som jag har haft. Vi kommer alltså att hålla en konferens om att
synliggöra och lyfta upp kvinnliga företagare och positiva exempel i slutet av
det här året.
Sedan till frågan om 1 000 kor och avbytare. Är det bara den gamla politiken som skapar de 1 000 korna. Svaret är nej. För det första har jag hela tiden
sagt att skaffa 1 000 kor till på Åland tar åtminstone tio år. Jag hoppas att
kunna göra det på åtta år. Det sker inte på ett eller två år. 2013 görs det innanför ramen av nuvarande struktur, alltså investeringsstöd, och där säger regeringen klart och tydligt i budgeten att man prioriterar satsningar på mjölkgårdar. Haga är ett exempel, men finns det flera mjölkproducenter som vill
utöka antalet bås i sin ladugård, ska landskapsregeringen vara med och se till
att investeringarna kan göras.
Det är de facto så att det hänger ihop, behovet av avbytare och antalet kor
per gård. Har man under 20 kor som ett antal gårdar har idag, säger det sig
självt att ekonomin kanske inte blir den mest optimala. Ökar man upp antalet
kor till 40-50 så får man en större driftseffektivitet på det och det finns också
möjlighet att anställa folk på deltid, som vissa gårdar har gjort. Man anställer
två personer på deltid, en på morgonen och en på kvällen så får man en större
frihet och kanske sundare företag som genererar mer vinst för att täcka de
ökade kostnaderna.
Sedan är det också otroligt viktigt att mjölkbönderna får bättre betalt för
sin produkt. Det handlar bara om någon cent till per liter så kan man täcka
upp de kostnaderna som landskapet och skattebetalarna på Åland idag finansierar som avbytare. Det kan man göra tack vare att ÅCA, som är ett fantastiskt bolag på Åland och som har 90 års erfarenhet och starka varumärken
och fantastiska produkter som säljer på export, har ett begränsat område där
mjölken produceras, alltså Åland. Det bolaget kommer aldrig att importera
mjölk, hoppas jag i alla fall, för att producera sina produkter. Man kommer
att jobba för att få mer mjölk från åländska kossor. Det är en stor och viktig
konkurrensfördel när man ser det globalt. Jag har alltid sett det så att mjölkpriset på Åland inte är direkt kopplat till världsmarknadspriset på mjölk som
det är på andra ställen. Vi kan få mer betalat för mjölken här med de förut393

sättningar vi har än vad man får på andra ställen, tack vare att man har kedjan hela vägen med försäljningsorganisationer i Sverige och Finland. Det är
starka varumärken. Jag tror att det var de tre sakerna som vtm Viveka Eriksson funderade på.
Sedan går vi över till ltl Anders Eriksson från Ålands framtid, som hade en
hel del synpunkter där han bl.a. påpekade att Leader är ett viktigt regionalpolitiskt verktyg. Ja, precis, det är vad det är. Precis som jag sade i ett replikskifte till ltl Barbro Sundback, är det gjort för att stärka den sociala samhörigheten i regioner som har större problem och större utmaningar än vi har
här på fasta Åland. Därför anser jag att dessa pengar gör större nytta, särskilt
med tillväxtfokus i skärgårdskommunerna. Det handlar om 2,5-3 miljoner
ungefär. Vi ska också komma ihåg att vi betalar ca tio miljoner euro till ideella
organisationer, föreningar via PAF-medel. Det är inte så att man blir utan
social samverkan på fasta Åland heller.
Precis det jag sade till ledamot Eklund blir momenten för jordbruk, fiske
och skärgård oförändrade. Vi drar ner på de andra områdena för att få en
budget i balans. När det gäller kampanjen handla-hemåt är det väldigt viktigt
att vi i tider som är lite tuffare försöker tänka på att pengarna ska jobba för
hela Åland. Det gör det om vi handlar av varandra i större utsträckning istället för att vi åker över havet eller via nätet.
Det var fel av ledamot Eriksson att säga att landsbygdscentret nedmonteras. Det har i stort sett samma pengar att röra sig med som under de senaste
åren. Lena Brenner, som är chef därute, gör ett fantastiskt jobb. Senaste projektet som ni kunde läsa om i tidningen var Tillväxt Åland, ett projekt där
massvis nya arbetsplatser har skapats och man har just gjort det som ltl Eriksson efterfrågade. Man coachar företag på plats och hjälper dem med vad
det behöver hjälp med, kanske ibland också sparkar på dem och berättar lite
sanningar som de behöver höra. Ett väldigt framgångsrikt projekt i samband
med näringslivet som har drivits och ägts av landsbygdscentret. Vi fortsätter
med mikroföretag och skärgårdsföretag de kommande åren. Landsbygdscentret är också den som har drivit öppna gårdar. Det är helt fel av ledamot Eriksson att säga att det nedmonteras. Det gör det absolut inte.
När det gäller avtalen med Tekes, som ledamot Eriksson säger har funnits
under många, många år, så har det aldrig funnits ett avtal med Tekes. Det har
funnits intentioner att man har kunnat använda Tekes från åländsk företags
sida sett. Vad jag vet så har vi inte använt det en enda gång. Nu kommer vi att
konkretisera det och verkligen se till att deras 200 experter inom 16 olika områden kommer att kunna hjälpa åländska företag att utvecklas vidare.
Går vi vidare till 1 000 bäddar och gröna kortet så hänger det lite ihop. Jag
anser att när vi har jordförvärvsreglerna, hembygdsrättsreglerna och näringsrättsreglerna som hindrar utomstående att komma till Åland gäller det för oss
att visa exempel och komma med förslag, idéer och koncept som öppnar upp
och möjliggör sådana här satsningar på Åland. Det ena går hand i hand med
det andra. Alternativet till det är att man upphör med dessa särrättigheter,
men det är det ingen i den här salen som är intresserad av ännu. Själv kommer jag att jobba vidare med tanken på att vi måste förändra näringsrätten,
men det behöver vi inte ta nu för då blir det 20 minuter till.
Det var väl ungefär, fru talman, det jag ville säga. Jag sade att det skulle ta
ungefär 20 minuter och det gjorde det nästan det. Jag skulle kunna prata lite
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till, men jag avslutar nu så kanske jag får begära ordet om allt inte var riktigt
klarlagt.
Talmannen
Talmannen vill också påminna om respekt för de rekommenderade fem minuterna. Det
här var ett anförande som skulle räcka till nästan fyra anföranden.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern säger att en liten förändring väcker stort liv när det
gäller Norra Ålands industrihus. Jag efterlyser mer lyhördhet från ministerns sida när det gäller olika regioners intressen. Det är viktigt. Regionalpolitiken ligger också på ministerns bord. Till den delen saknas det
både i budgeten och i ministerns anförande tidigare, den regionalpolitiska aspekten. Skärgården har man lyft, men regionerna i övrigt saknas.
Jag hade hoppats att man från regeringens sida skulle komma med ett
regionalpolitiskt program där man anger hur man skulle jobba. En regionalpolitisk åtgärd är också att man skulle ta tillvara naturbruksskolan
och området där. Man kunde bygga upp en kreativ miljö, men det vill
man inte göra, trots att man har skrivit det i regeringsprogrammet.
Kvinnorna får en klapp på huvudet. Vi är duktiga.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! För det första så principiellt ser jag ingen skillnad på män
och kvinnor med möjligheter att bli entreprenörer eller starta företag.
De har samma möjligheter båda könen i min syn att se. Jag försöker
lyfta upp och synliggöra att det behövs fler kvinnliga företagare. Det kan
vi göra genom att lyfta upp positiva exempel och anordna konferenser
som synliggör detta.
Till naturbruksskolan som en kreativ miljö, som jag sade i mitt anförande satsas det oerhört mycket från landskapsregeringen på primärsektorn, livsmedelsklustret och livsmedelsproduktionen. När jag pratar
med företagen som är i den branschen ute på Åland är det ingen som efterlyser att landskapet ska sätta igång en kreativ miljö och starta ett
kluster runt livsmedelsfrågor runt naturbruksskolan. De säger att vi ska
se till att det finns produktiva marker så att de får mer råvaror. Det är
vad företagen behöver och det är vad jag jobbar mot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Jag tror att näringsminister Karlström missförstår mig eller
eventuellt inte ser helheten, när jag säger att landsbygdscentrum nedmonteras. Med det menar jag skolan som var en av de absolut viktigaste
beståndsdelarna där, allt hyrs ut, allt arrenderas ut, försöksstationen
dras ned. Det är det jag menar med att landsbygdscentret nedmonteras.
Det är bara en liten del som Lena Brenner och landsbygdskonsult gör.
Det är ett mycket gott jobb, det är vi helt eniga om, men ministern måste
se helheten.
När han säger att det är svårt att få lönsamhet i 20 kor behöver det
inte vara så. Det kan vara att man är helt skuldfri, man har 8-10 år man
tänker fortsätta. Jag kan försäkra att man kan ha mera på sista raden än
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vad en som kanske har investerat en miljon i en ny ladugård har. Det intressanta är att man får lönsamhet i den verksamhet man har. Dessa 1520 kor, minister Karlström, behövs för att mejeriet ska få sina råvaror
under en ganska lång övergångstid. Jag tror att ministern börjar inse det
och det är bra.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Alla kor behövs för att skapa tio miljoner liter mjölk till.
Man måste också se till framtiden. Är 20 kor i en betald gård framtiden
eller måste vi se till att vi möjliggör investeringar så att man kan skapa
40-50 nya koplatser så att man får en driftsekonomi som fungerar också
på 5-10-20 års sikt.
När det gäller naturbruksskolans nedläggning så tror jag att det är en
av de bästa sakerna som har hänt för det åländska jordbruket. Nu åker
åländska ungdomar bort från sina gårdar och ser hur saker och ting
sköts på andra ställen och så kommer de tillbaka och startar upp eget.
Det finns otaliga exempel på de ungdomar som jag har pratat med som
har en framtidstro inom livsmedelsklustret idag, som inte fanns för 15 år
sedan när naturbruksskolan fanns. Försöksstationen finns fortsättningsvis, landskapsregeringen finansierar den fem år. Det satsas på
landsbygdscentrum, det gör det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Talman! Det är en intressant debatt och det är intressant att lyssna på jordbruksminister Karlström. Däremot är det med lite sorg jag lyssnar på honom
när det gäller att flytta ut hela eller delar av näringsavdelningen till landsbygdscentret. Alla motiv som minister Karlström räknar upp har jag själv
hört hundratals gånger av tjänstemännen. Det är synd att man så snabbt blir
fånge i systemet. Det finns alla möjligheter att utnyttja Ålands landsbygdscentrum till det här, bara den politiska viljan finns.
När det gäller sjöfarten, finansminister Nordlund, så är jag givetvis glad
över att det har lossnat på den finska sidan. Det är jag den första att glädjas
över, det är inte frågan om annat, men det jag känner en sorg över är att vi
inte har möjligheter att driva en egen åländsk sjöfartspolitik. Vi blir nedgraderade till en lobbyorganisation sida vid sida med redarorganisationerna.
Näringen har en väldigt negativ inställning till Åland och de åländska möjligheterna. Det är som finansminister Nordlund säger att man är negativ till
ett eget register. Det här kan jag ha en viss förståelse för. Vi har ingen central
behörighet, vi har tyvärr ingen kompetens i förvaltningen när det gäller de
här frågorna. Visst finansminister Nordlund, Färöarna har näringen med,
men där finns också en helt annan inställning, där finns också en helt annan
attityd till vad det egna samhället kan ge. Det här är en lite trist utveckling
minst sagt. Jag har ändå 25 års perspektiv på det och ser att man inte jobbar
alls sida vid sida med sjöfartsnäringen. Det är väldigt tråkigt.
Det som jag ville säga tidigare ska jag ta nu istället innan tiden går ut.
Livsmedelsindustrin, som flera har varit inne på, är en av de viktigaste industrigrenar vi har. AB Chips är ett företag som hyllas många gånger och ett företag som är värt att hyllas. Där har de odlare som har odlat chipspotatis haft
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katastrofala skördar två-tre år i rad. I år hade man en väldigt fin skörd på
gång, men på grund av det eländiga vädret gick den inte att skörda. Det ledde
till att vissa odlare har 50-60 procent oskördat.
Kostnadsutvecklingen inom jordbruksnäringen har varit helt alarmerande.
Kostnaden för diesel och gödning har stigit med 100 procent bara på ett par
år, medan priserna på produkterna stampar på stället. När det gäller potatisodlingen är det enorma insatskostnader och min uppfattning är att många är
i akut likviditetskris nu. Till exempel i Österbotten, där man har haft större
bekymmer än vad vi har haft, har jag noterat att man kommer att ta upp olika
stödåtgärder, jag använder detta fula ord, för att hjälpa odlarna så att de inte
helt och hållet ska behöva lämna sina gårdar.
I samma veva som många odlare håller på och kämpar här på Åland kom
det en annons att man kunde söka räntestöd för skördeskador. Det togs som
ett hån mer eller mindre. Det går inte att börja yra om hur det är med olika
turistföretagare utan förutsättningarna är så oerhört annorlunda. Det går inte
att jämföra på samma århundrade. Som de flesta säkert vet och det som gör
den här situationen så pass allvarlig, ifall någon i regeringsbänken hör vad jag
säger, är att Orkla äger Ab Chips, som de flesta vet. Jag har inte siffror på det
för det är siffror som man inte får ut, men min tro är att kanske 60 procent av
det som processas ute i Haraldsby odlas på Åland idag. Börjar vi komma ned
mot 50 procent är frågan ganska naturlig vid huvudkontoret, varför ska vi
frakta råvara till Åland, processa den där och sedan frakta produkterna därifrån. Det är många som håller på att ledsna på grund av de dåliga skördar
som har varit, jag tror att vi har tappat 700 hektar, kanske 110 hektar till det
här året, om jag är någorlunda på rätt.
Det är det här som gör det ganska allvarligt. Det är de här mekanismerna,
som jag hoppas att näringsminister Karlström förstår. Det går inte att få
igång en industri som Ab Chips genom blogg eller på annat sätt utan det är
ett väldigt, väldigt långsiktigt utvecklingsarbete och det har oerhörda effekter
för hela, inte bara det åländska jordbruket, utan för hela Åland om Ab Chips
skulle försvinna härifrån.
Sedan blev jag väldigt inspirerad av det som ledamot Sundback var inne på
i sitt anförande. Vi har olika uppfattningar när det gäller Leaders vara eller
icke vara. Så är det i politiken. Man prioriterar olika. Det är intressant när ledamot Sundback, som representant för tredje sektorn, kommer i kontakt med
de mekanismer som de flesta företagare kommer i kontakt med nu för tiden,
dvs. när hon säger att det måste vara något fel på förvaltningen när man inte
kan få något besked. Det håller jag med om. Jag hade själv förmånen att få
diskutera med jordbrukskommissionär Cioloş för en och en halv vecka sedan.
Då förde jag fram hur oerhört svårt det är för ett sådant lite område som
Åland att klara av EUs regelverk, EUs byråkrati. Han sade att man inte bara
kan skylla på EU-kommissionen utan det är också hur man implementerar
reglerna, hur man använder reglerna. Det ligger ganska mycket i det. Det
finns mycket, mycket att göra när det gäller näringsavdelningen fortsättningsvis. Det är intressant att ledamoten Sundback också har kommit i kontakt med problematiken. Det är sant, det är någonting som inte fungerar som
det ska.
När det gäller Alandica tog jag upp det i mitt huvudanförande. En investering på 17 250 000, tror jag det var. Tittar man i hyresavtalet så var den ursprungliga kostnaden 2 500 euro i månaden, men det är indexbundet så jag
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vet inte exakt vad det är idag plus moms. Avtalet gör att man inte aktivt behöver sälja för att klara av hyran. Det är ett av de största misstagen där.
Sedan när det gäller 1 000 bäddar så hade också där ledamoten Sundback
och jag samma åsikter. Jag pekade på möjligheten att ha direktflyg till Berlin.
Det är ingen omöjlighet bara vi skulle lyfta oss lite. Jag har själv också hyrt ut
stugor och hyrde ut åt tyska turister, som kom uteslutande på grund av den
åländska naturen. Väldigt goda gäster, jag har inget ont alls att säga om det.
Jag har förstått att turismen från Tyskland har minskat en hel del och de som
tänker i nya banor går alltmera ut på internationella bokningssajter för att få
upp kontakterna igen.
Avslutningsvis, fru talman, det här med köttdjur i skärgården som ledamoten Sundback med flera har varit inne på. Man måste kunna säga det öppet
att det finns alla förutsättningar, alla fördelar att ha köttproduktion i skärgården. Stöden är högre, stängselkostnaderna obefintliga osv. Jag vet, minister Karlström, hur det är att försöka få någon sorts respons, problemet är
att ingen ute i skärgården vill pyssla med den här typen av verksamhet annars
skulle det ha varit i gång för länge, länge sedan. Det är ett bekymmer i sig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! Jag tror inte att det är så dåligt intresse. Jag träffade för en tid
sedan en ung dam som ville starta fårskötsel. Hon anhöll om alla tänkbara stöd men fick till svar att nej, det är för lite, hon får inte några
pengar under den här periodens gång. Punkt slut! Vad det berodde på
att man hade en så totalt negativ inställning förstår jag inte, men det
skulle inte förvåna mig om det också fanns könsfrågor inblandade i det.
Konstaterandet att det är intressant att jag har kommit i kontakt med
byråkratin, uppfattar jag som lite nedsättande. Vad är det för intressant
med det? Det centrala är väl att vi har ett problem som gäller både tredje
sektorn och företagarna. Det finns lösningar på andra håll, men förvaltningen här är inte intresserad och inte heller politikerna, de tycker att
det är jobbigt. Det är jobbigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Om jag börjar bakifrån, det var inte alls meningen att vara nedsättande på något sätt. Många gånger när ledamoten Sundback och jag
har debatterat byråkratins var eller icke vara har vi haft helt olika uppfattningar, men däremot konstaterar jag att vi nu har samma uppfattning för att vi från olika håll har kommit i kontakt med problematiken.
Jag håller med om att det är väldigt illa att man inte får in någon sorts
effektivitet i landskapsförvaltningen, att en tjänsteman faktiskt kan sitta
på en ansökan i ett halvår utan att man överhuvudtaget ger ett svar. Jag
vet inte hur öppen jag ska vara, men i FPA mäter man väldigt noga hur
lång tid det har gått innan man har gett ett besked och varför har den
och den inte tagit tillräckligt många beslut. Den typen av effektivitetstänkande finns inte alls inom landskapsförvaltningen och det är ett bekymmer.
Sedan till sist när det gäller djurhållningen tror jag att jag i brådskan
sade att ingen vill satsa på det här. Det var definitivt fel, väldigt få ska
vara det korrekta.
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Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna på den här näringspolitiska
debatten eftersom jag har varit med i så många sådana debatter genom decennierna och kan göra jämförelser. Det är lite jobbigt dock för en marknadsliberal som jag att höra hur koncentrerat diskussionen är kring stöd när det
gäller att befrämja näringslivsutveckling. Stöden bör bli en mindre och
mindre del av de direkta stöden, alltså en mindre och mindre del av samhällets insatser, så har det med stormsteg utvecklats i Sverige och så har det
med stormsteg utvecklats i Finland.
På Åland lever vi mera kvar i att det egentligen bara är bidrag som gäller
om man ska främja någonting. Det är många talare som har sagt att det är
mycket annat och den som mest och tydligaste gjorde det förutom det moderata gruppanförande, var naturligtvis vår näringsminister Fredrik Karlström,
som på ett väldigt tydligt sätt signalerade, tyvärr till skillnad från budgettexterna, att här är ett regimskifte på gång.
När jag jämför med 70–80-talens diskussioner om näringspolitiken är det
mera koncentrerat på stöd idag. Det beror naturligtvis på att primärnäringarna undergick en total revolutionär förändring 1995 när vi blev medlemmar i
unionen. Där blev det till primärnäringarna mera stöd för att klara sig ute på
den internationella marknaden eller för att motverka en överstor importandel
och därmed en skrotning av den nordliga primärproduktionen. Det är klart
att vi borde diskutera mera de övriga formerna för att befrämja näringslivet.
När det gäller pengar är det naturligtvis mera riskkapital vi måste diskutera. Här är inte privata riskkapitalister beredda att ta några risker. Banker
tar överhuvudtaget inte några risker mera, vilket de gjorde på 60–70-talen
och ännu in på 80-talet. Det är slut med det. Samhällen både i Finland och i
Sverige är de enda stora riskkapitalisterna som vågar satsa, beredda på att
även förlora och satsa på nytt. Därför gjordes Ålands Utvecklings Ab i tiderna
om för att stå för den här delen av kapitalet. Det har inte skett någon kapitalisering av Ålands Utvecklings Ab under de senaste 6-7 åren. Det är olyckligt
eftersom det inte finns tillräckligt med högriskkapital i landskapet.
Ålands Investerings Ab är ett resultat av Chips-försäljningen och är ett
normalt riskkapitalbolag där man är beredd att satsa, om man är rätt säker
på att man får tillbaka pengarna inom en rimlig tid. Där har man också kortare exit-tider än vad man har i de här samhällsriskkapitalbolagen. Man får
ofta vänta upp till tio år förrän man är beredd att gå ur.
Starthjälp är viktigt, att man använder sig av det när det gäller samhällets
insatser och därmed naturligt också utvidgningshjälp till verksamheter som
är lönsamma.
Sjöfarten ska jag säga några ord om. Det var bra att ansvarig minister, vicelantrådet, gjorde det på ett förtjänstfullt sätt. Informationen i det sammanhanget var att 2 500 jobb skapas direkt inom den åländska sjöfarten, men
sammantaget på Åland och utanför Åland inom det kluster som den åländska
sjöfarten genererar är det 10 000 arbetstillfällen. En mycket viktig information och jag har många gånger sagt det med tanke på den enorma utvecklingspotential som finns i sjöfarten, som alltid har gått upp och ned och nu är vi
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nere i en svacka internationellt. Antalet nybeställningar har en tid varit alltför
stort, men det kommer att ändra.
Det går som sagt upp och ner, men här har vi kunskapen. Nu har vi levt en
tid under 2000-talet där kunskapen har förflyktigats inom sjöfarten. Delvis
har den förstärkts, men i det stora hela har den förflyktigats från Åland och
det är en bedrövlig utveckling om den får fortsätta. Här hör vi alltså till de
världsbästa och därför måste vi fortsätta använda oss av den potential som
finns inom branschen.
Jag gläder mig åt en bättre förståelse som har visat sig i den åländska interna debatten när det gäller sjöfarten. Bromsklossarna för en utveckling av
sjöfarten har huvudsakligen funnits inom det politiska ledarskapet genom de
år som jag har jobbat med de här frågorna. Både naturligtvis i Finland alldeles enormt och på Åland definitivt. Idag 2012 är det flera som talar för sjöfarten och har insett dess centrala roll idag och framöver.
Då är det synnerligen viktigt det som ledamot Anders Eriksson var inne på
att sjöfartsregisterfrågan är en synnerligen viktig framtidsfråga för oss. Jag
tror att de flesta som säger nej till ett åländskt sjöfartsregister inte har satt sig
in i den frågan. I Storbritannien har man som sagt två register som fungerar
väl, ett i London och ett på Isle of Man. Man har ett på Kanalöarna också men
jag räknar bort dem eftersom det är ett traditionellt skatteparadis. I Portugal
och Spanien är det samma sak. Man har ute på öarna skilda register, som har
andra regler än det nationella registret. I Danmark samma sak och i Finland
och på Åland borde det vara på samma sätt. Ett alternativregister skulle inte
innehålla tekniskt den stödform som finns i det finska eller svenska registret.
Det är väl bara de två som har den här modellen. Det skulle vara mer ett register av europeisk art, med de konkurrensmöjligheter som ges.
Här syns inte vad tiden är, men jag tänkte säga lite om skärgården, jag får
göra det snabbt. Idén som framfördes i en tidigare debatt om att det skulle
vara bra med mera uthamnsverksamhet, alltså att bygga en kaj till i Långnäs,
är en förödande tanke för turismen och näringslivsutveckling. Det är klart att
det är viktigt att vi kan fortsätta att ha anlöp till centralorten, där huvuddelen
av infrastrukturen finns och som resulterar i en ordentlig landturismutveckling också. Alla åtgärder som skulle förflyktiga är målet, negativa för Åland.
Långnäs hamn, som jag var med och byggde och tog initiativ till, resulterar
i viss mån i en strukturell förbättring av turismens förutsättningar, men det
är huvudsakligen en hamn man passerar, helt enkelt, nattetid som det har varit. Det är ingen hamn som är en del av den övriga turistiska och infrastrukturen i landskapet. Det är en mycket fientlig tanke mot det åländska näringslivet om man skulle förorda en sådan utveckling.
Fru talman! Jag måste tyvärr återkomma till det som kanske var det viktigaste i mitt anförande som jag inte hinner med, det gäller skärgårdspolitiken som huvudsakligen idag måste vara ett näringspolitiskt område.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande, vtm Roger Jansson. Vad gäller frågan om ett åländskt sjöfartsregister, vi politiker som vågar och vill
tro på vår egen förmåga, har alltid haft intresse för frågan. Med den
minnesbild och den roll som vtm Jansson spelade i samband med den
allvarliga satsning som gjordes i början av 2000-talet med att skaffa ett
underlag för ett eget register, var det faktum att vi inte hade alla instru-
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ment i vår egen arsenal av politikområden, som gjorde att hela processen bromsade upp. Det var nog egentligen det som låg bakom oviljan att
verkställa det, som då togs fram med hjälp av norsk advokatbyrå.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Min fullständigt klara bild av varför det inte blev någon
fortsättning var att andra politiker kom in i ledande ställning som inte
överhuvudtaget var intresserade av frågan. Man satte helt enkelt 2001
stopp för hela projektet. Så enkel är förklaringen. Under resten av 2000talet har det inte funnits någon beredskap att driva frågan. Det är dags
att lyfta den igen och i det klusterarbete som flera av oss är inblandade i
när det gäller sjöfartens utveckling i landskapet, så måste det här bli
igen en del av det projekt som vi ska arbeta fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag ser några förvånade blickar i salen när jag närmar mig talarstolen. Varför går hon upp, ska hon prata sjöfart eller ska hon prata näringspolitik. Bästa ledamöter! Vi lägger ett genusperspektiv på det här, ett genusspan
som ledamot Katrin Sjögren brukar säga.
Nu till mitt egentliga ärende. ÅSUB har gjort en sammanfattning angående
klusterkartläggningen när det gäller sjöfart och man säger att sjöfarten fortsättningsvis är av avgörande betydelse för den åländska ekonomin. Jag tror
att vi alla som sitter här kan stöda det påståendet. Vidare säger man att den
på Åland baserade sjöfarten är en tung aktör inom den maritima sektorn i
norra Östersjörummet med betydande ekonomiska och sysselsättningsmässiga kringeffekter. Det är också ett påstående som vi alla kan stå bakom.
Nå, vart vill jag egentligen komma. Jo, jag vill komma till London. Det är
nämligen i London som IMO, International Maritime Organisation, har sitt
huvudsäte. IMO är FNs internationella sjöfartsorganisation med 170 medlemsländer. Den viktigaste, tyngsta aktören, nästan, vågar jag säga, enda rådande för internationellt samarbete vad gäller sjösäkerhet och för att förhindra fartygsbaserade föroreningar.
IMO fattar övergripande beslut, men också detaljbeslut, som rör sjöfarten
vad gäller utbildningen. Ni har säkert hört talas om STCW-konventionen,
Standard of Training, Certification and Watchkeeping som är det tyngsta
styrdokumentet för sjöfartsutbildning. Ni har hört talas om hamnarna och
deras utbyggnad och säkerheten kring dem. Allt styrs från IMO. All säkerhetsutrustning ombord på fartygen är direkt styrt från IMO och det är där i
IMO som vi borde finnas med. Vi borde finnas med där därför att sjöfarten är
så oerhört viktig för Åland. Har varit viktig, är viktig och kommer fortsättningsvis att vara en oerhört tung aktör.
Jag har via mitt kontaktnät fått en inbjudan till IMOs konferens som börjar
nästa vecka på måndag. Min plan, som jag hoppas att också ska verkställas,
är att jag kommer att finnas på plats i två dagar för att försöka kratta manegen för ett åländskt deltagande, inte som fullvärdig medlemsstat inledningsvis, men i alla fall en plats med observatörsstatus. Tack!
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Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag sade tidigare i mitt anförande när jag gick över tiden att jag
inte skulle komma upp i talarstolen mera idag när det gäller näringspolitiken,
men tyvärr måste jag ändå äntra den i och med att jag inte kunde replikera i
näringsministerns anförande de frågor som jag hade tänkt ställa. Därför är
jag tvungen att gå upp.
Det har varit prat om stödpolitik, grannen i bänken, vtm Roger Jansson,
räknade antalet gånger som det har nämnts, men det har jag glömt. På något
vis har stöden fått en negativ effekt i debatten. Bidrag eller stöd eller vad man
vill kalla dem, om det är jordbruket eller vad det vara må. Jag är lite förvånad
ändå att det är den här attityden gentemot det här. Jag funderade på vad som
skulle ha hänt med ÅTH, ÅCA, Chips, Ålands skogsägarförbund, Carl Rundbergs, Chipsters alla som förädlar råvaror från våra produkter på Åland om
inte stöden skulle ha funnits. Då hade det inte funnits någonting. Då hade
dessa satsningar inte gjorts, vi hade inte haft den arbetskraften som de representerar idag.
Inte kan man bara säga att det är negativt eftersom det är den inställningen, det ger en negativ effekt. Stöden till de enskilda jordbrukarna som har
satsat i mjölkladugårdar som har kostat miljoner och mer. Skulle de ha varit
kvar? Fråga alla äppelodlare som har satsat. Skulle de ha satsat? Jag frågade
och nästan alla säger att vi aldrig skulle ha gjort den här satsningen om inte
stöden hade funnits. Ingen av dem har blivit rik för att de har lyft stöd.
Vad har de gjort? Jo, de har sysselsatt folk och man har utvecklat näringen.
Ett bra exempel är äppelodlingen på land idag. Det finns inte dess like i Finland. Vilka pengar den drar in till landskapet? Allt exporteras, några få lådor
delas ut till vänner och bekanta, men allt exporteras. Man ska komma ihåg
det när man kritiserar den här typen av verksamheter och stöd, det är inte
bara negativt som följer med det här. Det är en sådan politik som vi egentligen inte har skapat utan vi har anpassat oss till omgivningen, för att hänga
med så måste vi ha den här politiken. När omvärlden ändrar sig kanske vi
också måste ändra oss. Vi kan inte fortsätta på samma system då, det är
självklart. Bidragen till jordbruken är anpassade till våra förhållanden. Vi har
ett speciellt förhållande när vi bor på en ö, det kostar mera för våra produkter
och därför har vi anpassat våra jordbruksstöd så att vi kan ha en levande
landsbygd och ett jordbruk.
Sedan nämnde näringsministern köttdjur, kanske det var jag som från början tog upp köttdjuren i debatten och sedan hakade andra på. Hur kan man
göra för att få det aktiverat? Min kollega, ltl Anders Eriksson, nämnde att det
beror många gånger på att det måste finnas någon som är intresserad. Man
måste få lokalbefolkningen intresserad. Här har landskapsregeringens näringsavdelning en stor roll med att gå ut och informera. Inte kan man bidra
så mycket mer, man måste få folk intresserade, man måste dra rollen för att
informera och försöka att få folk aktiverade så att man inser att det går att
bedriva en verksamhet i skärgården. Det är det man måste få.
Sedan kommer jag in på riskkapitalen och bidrag. Jag tycker att när man
ger riskkapital måste man alltid göra en riskbedömning, oberoende. Inte kan
man bara dela ut bidrag. Åtminstone har jag fått den uppfattningen att när
man ansöker om stöd, eller om man ska kalla det bidrag, så görs det riskbedömningar. Så har jag uppfattat det. Man gör en kalkyl, är den genomförbar,
finns det en möjlighet att den kommer att finansiera sig själv med tiden? Det
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hoppas jag, annars är det som någon annan sade att man kastar ut pengar till
ingen nytta.
Utlokaliseringen till naturbruksskolan har jag ringat in. Jag kommer ihåg
debatten och det står i omställningsbudgeten och i den gula budgetboken. Jag
kommer ihåg näringsministerns tal när det skulle utlokaliseras någon till naturbruksskolan och andra har också påpekat det här. Nu är det en skrivning
som är direkt anpassad efter finansutskottets betänkande till omställningsbudgeten. Det är bra, man ska inte satsa en cent där förrän man har klargjort
från landskapsregeringen vad man vill och vad man ska göra med det här.
Det är helt okey.
Det som inte är okey är att man inte kommer till beslut, vad ska göras och
vem ska flyttas dit? Lokalen står där och kostar, underhållet är väl detsamma
och man har väl reducerad värme på, men ändå. Det är lite beklagligt att
handlingskraften inte finns så att man gör något med naturbruksskolan. Nu
är det en förvaringsplats för gamla möbler, sedan ombyggnaden startade i
Självstyrelsegården. Det är en funktion också förstås, men inte är det kreativt.
Tack, fru talman!
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är inget självändamål att betala ut bidrag, det är någonting som är självklart. För varje euro som vi betalar ut i stöd så är det
någon annan företagare som har betalat in den i skatt. Det måste man
också komma ihåg, man måste också komma ihåg att det finns 2 350 företag på Åland, 2 100 av dem har färre än fyra anställda och de flesta av
dem har aldrig tagit ett stöd överhuvudtaget på något sätt. De har skapat
arbetsplatser, sysselsättning och tillväxt på Åland. Det måste man också
komma ihåg. Det är de som har betalat in euron som vi sedan fördelar
vidare i stöd till livsmedelsklustret. Så är det bara.
När det gäller naturbruksskolan så står det i omställningsbudgeten att
man ska överväga. Jag var den första som trodde att det skulle vara
klokt att flytta ut näringsavdelningen, men när jag ser hur det fungerar
och vad det kommer att kosta och hur ineffektivt det kommer att bli och
vilken investering som måste göras, så kan jag inte med ärligt uppsåt
säga att det är klokt och bra. Det är betydligt mycket bättre att effektivisera organisationen i befintliga lokaler eller göra något annat av den. Att
flytta ut för att få en politisk fjäder i hatten har jag ingen som helst anledning att göra.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Man får en uppfattning när man hör på retoriken hos
näringsministern att när jag inte får stöd så ska ingen annan få stöd. Det
är det som ligger i bakgrunden. Det är det mantrat han jobbar efter. En
som börjar med en enmansbyggfirma har inte de investeringar som den
som ska satsa på en mjölkgård. Det handlar om en miljon och kanske
lite mera. I bästa fall, om man köper begagnat, så klarar man sig med
50 000 med verktyg och allt när man börjar med en byggfirma eller något annat liknande. En mjölkgård är värdelös den dag produktionen
upphör. Har du en industrihall på ett industriområde så har den sitt
andrahandsvärde, men det har inte en mjölkgård. Därför är det en skillnad i bidragssystemet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Alla de företag som nämndes, Chips osv., kan man nog
lite svänga på och fråga hur många av de företagen har fått bidrag i starten. Jag tror knappast att det är någon av dem. Man kan också fokusera
och inte bara prata om bidrag. Det är viktigt att man inte gör det, offentliga stöd skapar bidragsberoende. Den fokus och den energi som ltl
Brage Eklund lade på att prata om bidrag borde läggas på hur vi ska befrämja näringslivet. Sedan ska vi självklart komma ihåg att det ska finnas, det kommer att behövas en del stöd, och det ska vi acceptera så
klart.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Ledamot Petri Carlsson, det är så att ÅCA började för
90 år sedan, Carl Rundberg är 60 år. Det har växt fram undan för undan, det är ingenting som man har skapat i dagsläget utan det är en lång
process innan man har kommit dit. Chips är väl 30-40 år och under hela
den här uppbyggnadsprocessen fick man kanske stöd. Carl Rundberg,
Skogen och ÅCA har inte fått stöd i begynnelsen, man har byggt upp ett
eget kapital. Sedan är det helt och hållet som ltl Carlsson säger att vi ska
sätt fokus på nya företag. Det håller jag med om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Ledamot Eklund nämnde två saker som jag tyckte att
var väldigt bra och som jag vill ge mitt stöd för. Det är när det gäller
skärgården, jag tror på bär- och fruktodling och jag tror också på det här
med djuren. Vi har naturliga förutsättningar så jag tror att de bitarna är
värda att satsa på även i skärgården.
Ltl Brage Eklund, replik

Talman! Ja, det är roligt att ledamot Sundblom har samma åsikt som
jag. Jag hoppas att han kan bidra med att få tio personer att satsa i skärgården.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det här är en stimulerande diskussion, den går lite utöver ramarna över den stela offentliga förvaltningen och ekonomi och byråkrati som
vi ofta diskuterar i samband med olika lagframställningar. Jag tänkte haka på
två resonemang, som jag tror att tyngs av alltför mycket tradition och stereotypa mönster, högrisk och lågrisk. Det finns en hel del utredningar om företag
som drivs av män och företag som drivs av kvinnor. Då är det inte alls förvånansvärt att de företag, som startas och drivs av män är de som är högriskprojekt jämfört med dem som drivs av kvinnor.
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Det är också så i det privata livet. Små pojkar är tränade till att ta betydligt
större risker och unga män är den grupp i samhället som råkar mest illa ut,
nästan i alla avseenden. De skadar sig, de gör sig illa på olika sätt, de skadar
andra när det inte går bra osv. Flickor är tränade till att vara nätta och söta,
att vara till lags, vara försiktiga och inte förhäva sig. Det här återspeglar sig
också i manligt och kvinnligt företagande. Nå, vem lyckas bäst? Ja, enligt
rapporterna som finns är det de företag som kvinnor startat som blir kvar,
men de är inte de stora företagen. De är kanske inte de som gör de största
vinsterna och tar de största marknadsandelarna och det är inte de företagen
och företagsledarna som har den största makten i samhället, utan det är företag som drivs av män och där man har tagit stora risker. Samtidigt är det
också de företag som i högre grad går i konkurs, som misslyckas och där skadorna är betydande, både på marknader och kapital och enskilda människor.
Det här med högrisk och lågrisk återspeglar ganska tydligt ett traditionellt
könsrollsmönster. På något sätt finns det också värderingar med det här, den
som vågar ta höga risker är tuff och orädd och det är bra inom ekonomin.
Den som är försiktig och inte tar så höga risker är en som är duktig och sköter
sig, men det är inte någon som imponerar. Jag tror att man ska vara uppmärksam på dessa faktorer. Det hänger ihop med nästa resonemang, det här
med bidrag och stöd. Det tycks vara väldigt traumatiserande i den här diskussionen om näringslivet.
Vi borde inse att nästan alla företag som bara har marknaden på Åland,
som har lite större ekonomisk omsättning, är ganska beroende av olika typer
av stöd, i högre eller lägre grad. Ska man ha ett företag som lever riktigt på
marknaden måste det nog vara ett exportföretag av det enda skälet att den
åländska marknaden är så begränsad och så liten.
Man borde sluta upp och gnälla om bidrag och stöd, istället borde man utveckla instrumenten så att de samhällsstöd som ges ger optimalt tillbaka till
samhället. Det kräver förstås analyser och en viss styrning, hur vill vi att det
här åländska samhället ska utvecklas? Vad är det vi vill satsa på? Det är de
som vi då borde stöda på olika sätt för att utveckla näringslivet och samhället
i en viss riktning.
Nu talas det mycket om hållbar utveckling. Det står också i budgeten att
det är någonting som landskapet ska satsa på. Det är väl där som samhällsnyttan borde komma tillbaka. När vi satsar skattepengar så ska samhället få
något tillbaka, inte enbart sysselsättning utan också ett mervärde i att vi kan
utveckla samhället i en hållbar riktning.
Vad gäller jordbruket så har det väldigt lite med marknadsekonomi att
göra. Det är nästan en ren samhällspolitiskfråga och ett ansvar. I alla länder i
Europa vill man ha ett levande jordbruk. Det är en sorts kulturhistoria och
det är någonting som idag har blivit angeläget med tanke på livsmedelsindustrins excessade produkter som man inte vad de innehåller. Då har det närproducerade fått ett extra kvalitetsvärde som kunderna efterfrågar.
Att hålla på med att jordbrukarna inte vill ha bidrag och att de vill få betalt
för vad det kostar lönar sig inte. Skulle vi sätta ut produkterna på marknaden
utan stöd och bönderna skulle vara tvungna att ta betalt för vad det kostar så
skulle ingen köpa produkterna utan man skulle köpa billiga importvaror.
Fru talman! Om man får bidrag, som vi har lärt oss i Emmaus, så förr eller
senare måste den som beviljar bidraget ställa krav på mottagaren, man kan
inte både ha frihet och få pengar av andra och göra vad man vill. Det är det
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som vi ska diskutera. Vad vill vi med bidragen och stöden? Låt oss hellre
prata om det än att det skulle vara något fult och på något vis kontroversiellt
att man uppbär bidrag när man är företagare eller bedriver jordbruk. Tack,
fru talman!
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Anledningen till att jag begärde replik var kvinnligt och
manligt företagande. Man förutsätter ganska mycket vad som är livskvalitet och vilka förändringar som gör det. Socialdemokraterna går ofta in
på kvinnligt och manligt. Det är frågan om hur det är med kvinnorna om
inte männen börjar bli mera som kvinnorna. Det är ganska svårt att få
ungdomar och män att ställa upp som företagare. Man jobbar 18 timmars dagar, man jobbar helger, man tar knappast ut någon semester om
man driver ett företag stenhårt och man är företagsledare. Det kanske är
det som är livskvaliteten, männen börjar också se att det finns en livskvalitet, man jobbar fem dagar i veckan och slutar lite tidigare på fredagar och ägnar tiden åt familjen och att vara hemma och må bra. Det är
kanske livskvalitet, förutsättningen att man ska tjäna mycket pengar och
vara företagsledare och vara i toppen är kanske inte det som är det
högsta alternativet heller. Det är kanske en svängning som är på gång.
Det är inte till gagn för samhället heller, vi kanske tappar en del företagare. Det är lite fult och smutsigt att vara en man som vill någonting och
som vill driva sina egna frågor, men snart måste man stå tillbaka, man
får inte vara på det sättet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Socialdemokraterna menar med jämställdhet att alla oberoende om man är man eller kvinna att man ska ha samma möjligheter
och samma skyldigheter. Samhället och framför allt människors tankar
och värderingar och andra traditioner gör att samhället inte är jämställt
idag. Kvinnor och män kan inte välja så fritt. Det kommer förr eller senare ofta emot något sorts glastak. Det är helt sant att det finns många
välutbildade och på många sätt välkvalificerade män som idag väljer familj och vänner och mera fritid istället för att ha en massa pengar och
vara en företagsledare, som kanske aldrig har tid med något annat än att
jobba med företaget. Det stämmer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Stöden är en debatt som är återkommande i nästan varje
remissdebatt. Framför allt dem som är inom jordbruksnäringen känner
sig lite påtrampade i diskussionen. Jag har försökt lämna ett bidrag i det
här årets budgetförslag, ändra fram till 2012 heter 47.15 Främjande av
lantbruket, i budgeten för 2013 har vi döpt om det till Främjande av
livsmedelsproduktion. Det är nästan uteslutande det som det handlar
om. Stöden som diskuteras och som finns i budgeten, har funnits i tidigare budgeter och finns i den här budgeten. Det handlar om att ge det
småskaliga åländska näringslivet möjligheter att producera livsmedelsprodukter för vår egen lokala marknad, men också för export på ett så-
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dant sätt att det prismässigt kan konkurrera med de stora drakarna som
kommer utifrån. Det är det som är verkligheten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vicelantrådet gör bra i att utveckla terminologin och koncepten. Vad jag vände mig emot är det som är dubbelmoral för företrädare för primärnäringar. Man har sådana klichéer, egentligen vill vi inte
alls ha stöd, egentligen vill vi bara ha betalt för vårt arbete. Ja, men det
vill väl alla, men för en privatföretagare inom vilket område som helst
gäller att om man inte kan sälja sina produkter så får man lägga ner. Det
är inte därför vi har jordbruket utan vi har känslomässiga värderingar,
vi vill ha jordbruk, vi vill se kossor och söta grisar med knorr på svansen
och sådana saker. Vi konsumenter gillar det. De kan inte förbjuda oss att
ha synpunkter på stöden. Är de verkligen motiverade? Det är löntagarna
i första hand som finansierar dessa stöd.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Det var ett mycket bra påpekande om bidrag till debatten och
skrivningarna i budgeten som vicelantrådet nämnde. Man kan också diskutera rubriksättningen. Nog är det så här i salen att man ibland undrar om det
är någon som har sovit när vi har godkänt EU-fördragen. Vi vet alla att lantbruket är en reglerad näring inom EU. Där har alla stöden uppkommit som
man talar och strider om. Det finns ingen annan sektor inom EU som är så
reglerad som jordbrukspolitiken och de stöd som man betalar ut därifrån,
även om det finns många andra stöd till annan företagsverksamhet. Det är
bara att stiga upp och ta planet till Bryssel och säga att vi tar bort alla stöd. Få
parlamentet och kommissionen med på det, få EU med på det här, att få importvaror som översvallar hela EU när man tar BTO-avtalet i beaktande och
diskuterar det här. Då får man se hur det fungerar.
Jordbruket i våra västländer har den största andelen i USA på 18 procent. I
Storbritannien är det bara sex procent. Livsmedelsandelen i landsjämförelsen
är ganska jämn i våra västländer, ca 25 procent. Ett undantag utgör Tyskland,
där andelen år 2009 var 40 procent. Tyskland är ett land som är inom EU,
man har egentligen en ganska småskalig produktion i Tyskland, man har
många enheter, man har en produktion på gårdarna och kanske också nära
till befolkningscentrum för att kunna sälja råvarorna och kunna göra förarbetet som behövs. Det är viktigt att ta i beaktande.
Efter vårt EU-medlemskap har de största förändringarna skett i Norden
och också i Frankrike. I de här länderna har det ändrat otroligt sedan vi gick
med i EU 1995. Importlivsmedelsandelen har vuxit kraftigt i alla de här länderna. När vi talar om självförsörjning vet vi att Sverige har varit ett land som
inte har velat betala ut så mycket stöd. Vi har snart en 50 procents självförsörjningsgrad i butiken i Sverige på de flesta varor. Man är mycket orolig över
mjölkproduktionen. De har det svårt. Över all annan jordbruksnäring är man
också orolig i Sverige. Hur ska man få tillbaka det? Och en regering som i viss
mån försöker underlätta det här. Sedan det kom en högerregering med regelverk har man försökt hjälpa till med att få det smidigare. Det hoppas jag
också att man kan göra här.
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På grund av de här stora utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna kring
livsmedelsförsörjningen i världen måste man lägga vikt vid försörjningsberedskapen när vi är inom samma livsmedelspolitik inom hela EU. Man bör
krydda tillgången på mat i EU, det måste vara vårt mål. Därför måste vi som
är inom EU satsa på en systematisk beredskap för att hela livsmedelssektorn
ska fungera vid olika allvarliga störningar. Olika allvarliga störningar har vi
sett också på klimatet i år hur det är. Idag kommer Finland att få importera
potatis särskilt till storkök, skolor med våra barn och ålderdomshem, institutioner kommer att få äta importerad potatis kanske polsk, kanske dansk, till
ett mycket högre pris. Man betalar mer för importpotatisen redan från Danmark som man köper in till åländska Chips än vad man betalar till de
åländska odlarna. Det här är marknad, så här fungerar det.
Vi borde vara överens om att utveckla näringen, både för producenter och
för livsmedelsindustrin på Åland till att vi kan förädla så mycket produkter
som möjligt och ha högkvalitativa produkter som vi kan exportera. Det är
precis som många talare har sagt, vi är en mycket liten befolkning, vi kan inte
konsumera allt, men vi har arbetsplatser och vi kan ha den här produktionen.
Vi har också en viss fördel med vårt varma klimat på hösten för att kunna
odla sådana grödor när det är lite frost på marken längre norrut. Samma sak
är det omvänt på våren. Då ligger vi kanske risigare till när man exporterar
från Skåne, man har redan nypotatis där, när vi inte kan ha det här. Det här
är en sak som man borde ta tag i, men kom ihåg att jordbruket är en reglerad
näring inom EU.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Ja, så är det visst, att jordbruket är en reglerad näring.
Det betyder för att driva jordbruk på våra breddgrader så krävs det bidrag av olika slag. Det som man ändå måste tillstå är att det inte är EUs
pengar till 100 procent utan det är vanligtvis 50 procent och den nationella delen är 50 procent. På Åland har den nationella delen varit hela 70
procent. Tilldelningen har varit god. Den här 70-procentiga andelen är i
första hand konsumenternas egna skattepengar. Därför har vi socialdemokrater haft synpunkter på odlingen, dvs. man föredrar så mycket ekologiska och närodlade produkter som möjligt. Det kommer vi att fortsätta att hävda. Det är helt klart att förädling som sker nu med goda
åländska råvaror är det bästa tänkbara för alla.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det är helt klart att det inte är förbjudet att diskutera de
olika procenten när man betalar ut stöd, men det här använder man
inom hela EU för att ha ett konkurrenskraftigt lantbruk. Det här varierar
förstås mellan alla de olika länderna hur man ser på det här. Jag hävdar
fortfarande att det här är någonting som man bör satsa på för att se på
helheten för Åland, hur vi kan främja näringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! För det första vill jag säga att jordbruket inte är den enda
reglerade näringen i EU. Bank, försäkring, media, det går att räkna upp
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flera som har oerhörda krav på sig att leverera och följa de direktiv som
skapas nere i Bryssel. Jag vill också säga att vi är överens om att EUs
jordbrukspolitik inte är klok. Idag är det faktiskt så att hälften av allt
som produceras på jordbruket i EU slängs bort, det är mat som kunder
måste betala för som slängs bort. Det är mat som går 14 varv runt jorden
med långtradare varje år som slängs bort. Hälften. Någonstans är det
inte klokt. Däremot har livsmedelsproduktionen på Åland absolut en
framtid för här vet vi att allt som produceras äts upp av människor och
djur. Det är oerhört viktigt. Jag vill också säga att vi satsar enorma
pengar på Åland på den här sektorn, tio miljoner euro per år. Det är inte
så att det är brist på pengar på offentliga medel som går in i livsmedelsklustret. Tio miljoner euro på det här området.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det är säkert helt riktigt som minister Karlström säger, men
det är ju det att vi alltid måste jämföra oss med de omkringliggande regionerna. Här får vi inte på något sätt aktivt missgynna den lokala produktionen i våra ställningstaganden. Nog är det ofta fel när man ser globalt på det här inom EU, när Tyskland har en överproduktion med fullvärdiga stöd och lättare regler och sedan dessutom tillåts exportera som
fryst vara köttprodukter som tinas upp och sedan säljs som färskt här.
Så var det under krisen för ett år sedan, när man hade kris inom den
tyska produktionen. Då kom de här varorna till Finland.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag vill börja med att helt och hållet understöda kollegan Anders
Englund när det gäller primärnäringarnas absoluta beroende av det stödsystem som har byggts upp inom EU, en förutsättning för att vi ska kunna ha
primärnäringar inom EU, men alldeles särskilt inom de nordliga områdena
och andra klimatologiskt mera utsatta områden. Det är någonting som vi alla
har varit överens om och gått in för att de här strukturstöden ska utformas så
som de är gjorda.
Vad vi från moderaternas sida i den här debatten vänder oss emot är att
också andra näringar ska underställas samma resonemang. Så fort man talar
om näringspolitiska insatser från samhällets sida ska det vara bidrag. Så får
det alltså inte vara och så får det inte fortgå. I de sammanhangen kan man
alltså inte hänvisa till europeiska unionen och de öppna gränserna. Det finns
också där naturligtvis behov av att bibehålla konkurrenskraften och stärka
den. Att man har ungefär samma system som på konkurrerande marknader.
Det är en annan sak.
Inom jordbruket finns det också delar som kan diskuteras som inte är
bundna till strukturstöden. En sådan är avbytarservicen i landskapet. Jag är
något förvånad över den diskussion som har utspunnit sig här, det var en reminiscens tydligen från omställningsbudgeten. I bokslutet för 2011 kostade
verksamheten 645 000 euro. I nästa års budget tar vi upp 638 000, alltså lika
mycket pengar. Sedan skriver landskapsregeringen att möjligheten till en organiserad ledighet har konstaterats vara viktigt för djurhållningens fortbestånd och utveckling och särskilt gällande unga företagares intresse för djur409

hållning. Tillgången till avbytare har också en viktig djurskyddsfunktion genom vikariehjälpen som ger möjligheten att erbjuda sjukvikarie till lantbrukare vid sjukdom. Enligt omställningsbudgeten ska avbytarsystemet reformeras. Under året kommer den framtida organisationen för avbytarverksamheten att utformas i samarbete med näringen. Igen har det här målats upp en
svartvit bild, det är antingen eller. Antingen ska det slopas eller så ska det
finnas kvar oförändrat. Nå, landskapsregeringen skriver själv att det ska finnas kvar, men att det ska reformeras och utformas så att det anpassas till näringen. Vad är det vi strider om egentligen.
Fru talman! Orsaken till att jag begärde ordet en gång till var att jag ville
säga någonting som jag upplever som viktigt i skärgårdsdebatten. Det är som
jag nämnde redan att den i huvudsak borde koncentreras ifrån näringspolitik.
Trafiken är en viktig del i sammanhanget för att få det att fungera. Det är ett
medel för att få skärgården att leva, men arbetsplatserna är a och o. Att få
yngre människor att bosätta sig i skärgården är a och o. Det hoppas jag att vi
alla koncentrerar oss på, alldeles särskilt de ledamöter som är valda från
skärgårdskommunerna. Här har vi i salen ledamöterna Englund, Perämaa
och Sundblom. Ja, sedan har vi någon minister också.
Vi är för en stark koncentration på trafikpolitik. Det är en viktig ingrediens
som sagt, men när vissa kommuner börjar komma till att 50 procent av befolkningen är 65+ så är framtidsutsikterna synnerligen dystra. När antalet
medborgare går ner hela tiden är bilden lite mörk. Jag vill nämna inom primärnäringen är det biffdjur, mjölkkor, får, odlad fisk. Det sista med ett nödvändigt krav på minskade fosforutsläpp. Det kustnära fisket är relativt litet,
som någon talare här tidigare sade. Idealiska för skärgården att satsa på, bara
det finns entreprenörer som vågar.
Finansieringen kan hjälpas via det system som Havsvidden har använt sig
av, delfinansiering från kundernas sida. Det man har i skärgården är alltså
den enormt vackra miljön, men också den tuffa miljön. Tuffa miljön ger upplevelser utöver det vanliga. Därför är all turism och all Lapplandsturism lätta
att exploatera. Det är en ruff miljö helt enkelt som intresserar folk. IT ger
möjligheter till att man sköter jobb i skärgården för andra. Sjöfartsanställning är av tradition en mycket stor fördel för skärgården. Vissa av våra skärgårdskommuner, jag tänker särskilt på Kökar, lever huvudsakligen på att folk
jobbar inom sjöfarten, inte skärgårdstrafiken utan den övriga sjöfarten. Listan kan göras längre.
Det är det här som vi måste diskutera för skärgårdens framtid. Jag blev
djupt imponerad i slutet av 90-talet när Föglö tog fram ett näringspolitiskt
program där alla förslag för en gångs skull inte var riktade mot att landskapsregeringen ska göra någonting. Där skrev de både vem som skulle göra vad
och när och hur det skulle göras. Nästan alla förslag som fanns där var att de
skulle göra det själva. Det här bör skärgårdskommunerna fortsätta att göra,
ta fram den här typen av program.
Det är klart att det är viktigt att skärgårdstrafiken är tillräcklig och skapar
förutsättningar för att näringspolitiken ska utvecklas. Det är också viktigt att
stödformerna av olika slag till den här företagsutvecklingen i skärgården och
arbetsplatsutvecklingen ska fortsätta. Där behöver vi lägga om vår diskussion
och fokusera mera på näringspolitiken om vi vill att skärgården ska leva. Det
är det viktiga ordet för skärgården, det är inflyttningen som är a och o, men
även att de barn och ungdomar som växer upp i skärgården kan försörja sig
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därute och leva och bo kvar. Det är mycket lättare än att skapa inflyttning.
Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Skärgårdstrafik ska vi inte diskutera, men vi kan ändå vara
eniga om att det krävs en trovärdig infrastruktur för att få någon näringsverksamhet överhuvudtaget. Tillfälliga åtgärder som ska leda mot
något annat eventuellt är ett dåligt incitament för att man ska satsa på
ett företag i skärgården. Vi skärgårdsbor ska givetvis diskutera näringspolitik i skärgården vi också, men vi kan inte enbart från lagtinget skjuta
över det på att det är bara dem, nog måste landskapsregeringen hålla
den näringspolitiken också i sina händer, precis som när man för fram
förslag om näringspolitiska åtgärder för hela landskapet Åland. Det får
inte bara skjutas över på oss, men vi måste också titta givetvis.
Jag menar nog att många skärgårdskommuner gör mycket för att
själva åstadkomma en bra basstruktur. Då tänker jag på Brändö och
Kumlinges gemensamma projekt med att ta fiberkabel till de kommunerna. Ett oerhört stort projekt för två små skärgårdskommuner att planera och förverkliga vilket ger en bas för att bedriva tjänsteverksamhet
via nätet ute i de kommunerna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Mycket av de som görs och många av de initiativ som har
tagits är ytterst väsentliga och de ska applåderas. Alldeles uppenbart är
det inte tillräckligt. Man lägger ner så väldigt mycket kraft på bidragstänket, som tyvärr har rotat sig väldigt start och sedan på trafiken, att
vara missnöjd på trafiken, att vara missnöjd på förändringar i trafiken
istället för att koncentrera sig stenhårt på det allra viktigaste, entreprenörskap, intraprenörskap, nya företag, hur ska offentlig sektor skötas.
Hur kan en företagare på Kumlinge sköta verksamheten också för
Föglöbornas och Kökarbornas behov så att de inte varje gång måste ta
arbetskraft från fasta Åland när de vill ha någonting gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vtm Roger Jansson började sitt inlägg med att pensionärernas andel av den åländska skärgårdsbefolkningen börjar närma sig
50 procent. Det är väl kanske lite att dra till. Man har ännu inte nått 40,
det är inte så hemskt långt därifrån, men det är ändå en stor skillnad
mellan 36 och 50 procent så det kanske man måste korrigera. Annars
håller jag med om att fokus är väldigt mycket lagd på trafiken och inte
på särskilt många andra aspekter för att öka skärgårdsbefolkningen i antal. Jag undrar hur vtm Roger Jansson ser på vikten av att man har fått
till stånd en sorts övergripande markplanering i skärgården för att få
fart på företagandet. Om det ska komma utifrån företagare är ett av de
ständiga problemen att få mark för företaget och för fint boende.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag hoppas att alla uppfattade det som jag tror att jag sade
när det i vissa kommuner börjar närma sig 50 procent för andelen 65+
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år så är situationen krisartad. Jag kan nämna någon av de kommuner
där vi börjar få en sådan situation. För skärgården som helhet är det inte
alls så eftersom Föglö, Vårdö och Brändö har en helt annan åldersstruktur som drar medeltalet åt andra hållet. När det gäller frågan om markplaneringen löstes också den frågan på ett bra sätt i den parlamentariska
kommittén när det gäller jordförvärvs- och näringsrättsfrågor. Där finns
resonemang kring det också för skärgårdens del, hur man med nuvarande plan- och bygglag och vissa andra åtgärder kunde åtgärda den situationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack vtm Jansson! Jag delar helt synen på att näringslivets
potential i skärgården borde diskuteras närmare inte bara i den här salen utan i en aktivare dialog med skärgårdsborna, men det oaktat måste
man komma ihåg att allt liv, allt, är helt beroende av trafiken. Om det
sedan gäller skola, dagis, hälsovård, färskvarutransport, posten, vad det
än må vara är det livsbetingelsen. Det är det som allt kretsar kring, trafiken. Sedan må man tycka att det tar för stor plats i förhållande till näringslivsdiskussion. Sant, så kan man tycka, men det oaktat är det detta
som berör varje människa i den vanliga vardagen och det är därför som
det finns engagemang och glöd. Det engagemanget och glöden ska vi nu,
när turlistorna är tagna, föra över i en näringslivspolitisk diskussion.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag vill tvärtom säga att allt liv i skärgården inte är beroende av de sista 30 procentens, 20 procentens, 10 procentens kostnad
för dagens skärgårdstrafik utan allt liv i skärgården är beroende av en
god bastrafik och därför bör fokuseringen på smärre förändringar i
skärgårdstrafiksystemet överflyttas till den näringspolitiska diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Mycket kan vi ändra på, men inte geografi, är ett klassiskt uttalande. Nu och sedan tidernas begynnelse har den kommunala
strukturen följt de geografiska verkligheterna. Det här är enligt min mening konkurrenshämmande, försvårar att uppnå synergieffekter. Det här
är också troligen förklaringen till varför kommunerna enbart för sig
vänder sig till landskapet och hoppas på stöd och bistånd i svåra situationen. Utmaningen är att få skärgårdskommunerna att verka mera som
en och tillsammans än mot varandra.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag delar den uppfattningen helt och hållet. Lite måste jag
få korrigera. Geografin kan man inte ändra på. Vi har byggt många
vägar, bankar och broar i skärgården där vi har ändrat på geografin. Det
betyder att tillgängligheten och närheten mellan olika öar ökar. Hela
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kortruttsprojektet går ut på att ändra lite på geografin för att skapa ett
effektivare och tur tätare skärgårdstrafiknät. Lite kan även människan
göra till den delen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för ett jättefint tal, vtm Jansson. Vtm Jansson sätter
fingret på den svagaste punkten i vår samhällsutveckling. Jag upplever
det själv som ett misslyckande med den befolkningsutveckling vi har i
skärgården. Självstyrelsen och det åländska samhället har vuxit och vi
kan vara stolta över det mesta, men inte utvecklingen när det gäller
skärgårdens befolkning. Det finns säkert naturliga orsaker, med urbanisering osv. Det som skrämmer mig är att vi inte har klarat av att under
goda tider, när vi de facto har haft ganska bra ekonomi, att svänga utvecklingen. Nu står vi inför en fas när vi har tuffare tider, vilket ställer
ännu större krav på oss. Genom EU-programmen måste vi fokusera på
skärgårdspolitiken och sedan tror jag också att samhällsservicereformen
är väldigt viktig. Ska människor våga bosätta sig i skärgården måste de
känna trygghet i att det finns service.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När jag ser i min backspegel de många åren och decennierna bakåt är det två misslyckanden som jag vill visa på. Det ena är att vi
fortfarande idag har tio procent av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen. Det är svagt, det är en misslyckad politik. Det andra är
som vicelantrådet säger, skärgårdspolitiken. För min del är det på grund
av fel fokusering. Det har varit fel fokuserat. Vi måste ändra fokuseringen till arbetsplatser, med den förändrad trafik vi har, med de andra ekonomiska förutsättningarna vi har, med de människor vi har, med det
humankapitalet vi har måste vi ändra fokuseringen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Det är en illusion att tro att det ska finnas en fri marknad. Sanningen är att det vi har är mer eller mindre marknader. Vad som är viktigt är
att vi i våra olika näringar spelar på samma plan som våra konkurrenter, enligt någorlunda samma regler, på engelska ”a level playing field”.
Jag ska säga några ord om skärgården och jag kan konstatera att det vtm
Roger Jansson sade håller jag med om. Jag hade skrivit det före han pratade
faktiskt. Jag vill tala om skärgården. Skärgården är unik, frågan är hur vi ska
kunna dra nytta av det unika. Tittar vi på ett livsmedelskluster så har man utvecklat produkter som är unika i sitt slag och det har skapat marknader. Vi
ska utveckla sådant som vi kan vara unika på. Landskapets roll är att skapa
förutsättningar, stimulera och vara katalysator. Det är det viktiga.
De näringar som kan utvecklas och som har framtiden för sig i skärgården
kretsar väldigt mycket kring besöksnäringen, men också det som har nämnts
tidigare, nischad biffkoproduktion, får osv. sådant som är unikt. När folk kö-
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per ett stycke kött idag köper de hela paketet av miljö där köttet har producerats och man kan skapa ett unikum kring det.
Vi måste öppna upp Åland på ett kontrollerat sätt. Planeringen är viktig.
Planering som ger tillgång för entreprenörer, lokala såväl som entreprenörer
utifrån. Skärgårdskommunerna är för små för att var och en för sig ska driva
på en sådan utveckling. Det fungerar inte, vi måste hitta på ett helt annat
samlat grepp på hur planering ska ske. En planering som ger tillgång till attraktiv mark för olika typer, koncept för turistanläggningar, för olika målgrupper, i Norden, Tyskland. Jag tror mycket på att om vi utvecklar unika
produkter har vi ett mycket större upptagningsområde för våra gäster som är
beredda att betala vad det kostar om de får kvalitet och det de vill ha. Att folk
utifrån får möjligheter att hyra, köpa, få tillgång till fiskevatten, unik natur,
tystnad osv. På det sättet så kan vi generera arbetsplatser i skärgården och på
så sätt kan vi få tillväxt och hållbar utveckling. Genom att öppna dörrar kan vi
också få tillgång till finansiering utifrån, inte bara lokal finansiering.
När det gäller trafiken är min åsikt den att det inte är trafiken som är det
absolut primära, den är viktig, men det primära är hur folk ska få sin utkomst. Det är det som är avgörande om vi får en positiv eller negativ utveckling i skärgården. Tack, herr talman!
Ltl Tony Asumaa, replik

Herr talman! Ledamot Fogelström pratar om biffkor i skärgården och
jag gläder mig också åt att han kommer ihåg biffkorna. Det verkar som
om vi bara kommer ihåg mjölkkor i den här salen. 70 procent av nötköttet är inhemskt producerat, 30 procent importeras från Brasilien och
Argentina. Här finns en stor potential att också satsa på biffkor. Landskapsregeringen prioriterar bara mjölkkor, men kanske vi också kan
hålla biffkor. Vi har fina gårdar på Åland som redan producerar biffkött.
Lite fokus på dem skulle kunna vara på sin plats. Tack.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Ja, jag har ingenting att invända mot ledamot Tony
Asumaas inlägg. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Ofta nämner man, när man diskuterar skärgården, att trafiken
inte är det primära. Är inte trafiken för Åland det primära heller? Det är
många företag, när man diskuterar flygtrafiken, som säger att finns inte den
kvar och det har vi också sett i massmedia, så funderar de på att ha en annan
ort för sin verksamhet. Man kan helt enkelt inte existera om man inte har en
fullgod trafik. För skärgården behövs trafiken för näringslivet, för dem som
bor där. Jag tror inte att det är någon företagare som är villig att satsa flera
100 000 euro kanske miljoner på ett företag, i byggnader, maskiner m.m. och
bygga upp det om man inte vet om trafiken fungerar från en månad till en
annan. Det är omöjligt. Leveranserna för det man producerar måste också
fungera. Har man kommit överens om en leverans till ett centrallager i
Helsingfors till exempel och är borta en gång kan det gå bra, men är man
borta flera gånger säger de att de ringer till en annan kund. Då är det kört.
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Trafiken är oerhört viktig för skärgården. Det kommer man inte ifrån, men
jag är ändå glad att man tar upp det här för att diskutera näringslivet i skärgården. Där tror jag att vi behöver göra en större insats än vad vi tidigare har
gjort. Visst är det så att det skulle kunna vara mera företag i skärgården. Man
borde få yngre intresserade av att starta företag där. Det tror jag att det finns
jordmån för.
Vtm Jansson nämnde om Långnästrafiken och var lite förundrad över att
man skulle lägga mer trafik till Långnäs. För skärgården kanske det skulle
vara bra med en tur som skulle gå till riket, lite närmare, särskilt för Föglö,
Sottunga och Kumlinge kan det vara, även för Vårdö om man får ringvägen.
Då har man nära till flera färjturer som det också går att skicka varor från näringslivet. Det finns en god möjlighet att bygga upp en bra infrastruktur i det
här området också. Det finns parkeringsplatser, det är det lite ont om när
man kommer ner till Västra hamnen och vill ställa bilen, svårt att hitta. Inte
har man en kaffe heller om man vill ta nattbåten härifrån när man sitter och
väntar. Det borde kanske gå att lösa.
Vi behöver säkert diskutera näringslivet på hela Åland hur man ska få fart
på det. När debatten slutar här kl. 5 på dagarna och vi går ut på Torggatan,
inte är det mycket rörelse. Nog är det så att rörelsen är när företagen är igång
och arbetarna kan gå ut och äta lunch osv., men sedan är det dött, det är
kanske något kafé som är öppet. Nog har vi en hel del att tänka på.
Samma sak är det med de arbetsplatser man diskuterar i skärgården. Vi
behöver ha företag som har hela dagen som sitt arbete ute i skärgården, att
det genererar arbetsplatser, då har man också underlag för butik, post, bank
och serviceställen. Det tror jag att är mycket viktigt.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Vad som är viktigare, trafik eller att man får utkomst är väl
en akademisk fråga kanske. Har man inte råd att köpa flygbiljett behöver man inget flyg heller.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Ja, jag vet inte om de företag som är verksamma på Åland
tycker att det var en bra komplimang. Flygförbindelser behövs och det
utnyttjar företagen även om priserna är lite dyra. Det kan man säga, på
de här rutterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag måste säga att jag blev lite oklar över inläggets syfte,
men det kom väl någon sorts känga till Mariehamn att det inte är liv på
gatorna efter kl. 5. Det är det ingenstans i Norden eftersom det är mörkt
och kallt. Det är annat under sommartid. Vi har också en tradition i
Norden att vi äter middag kl. 5 vilket gör att folk skyndar hem och sedan
kommer de inte ur sockorna och blir framför TV-apparaterna. Det är
inte någonting som bara belastar Mariehamn. Det andra, det här med
kafé i terminalen, ja med bidrag går det, men inte om vi ska följa marknadsprinciperna. Parkeringsplatser finns det, det kan jag berätta om,
man kör lite längre bort än precis utanför terminalen.
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Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Det här med rörelse och liv efter kl. 5 har varit ett problem
länge. Vi har många gånger diskuterat turismen här, det nämndes av
många talare att turismen är lösningen på det här. Turismen är jättebra,
men vi har en mycket kort säsong. Under sommarmånaderna har vi rörelse i skärgården, det är mycket, mycket människor på Torggatan också
på sommarmånaderna, men sedan när turisterna är borta då är det
ganska lugnt över hela landskapet. Det måste man diskutera, här är det
arbetsplatser som behöver snurra hela året helt enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack herr talman! Ledamoten Englund tog upp det som för mig står
ganska klart. Trafiken är en av de viktigaste förutsättningarna för att
man också ska kunna ha företag. Det som händer när man skickar ut sådana här pessimistiska signaler, att nu ska det dras in så mycket på trafiken och det är dåliga tider, är att de unga som är skärgårdens framtida
företagare får en negativ syn på att bo kvar i skärgården. De ser att våra
möjligheter att komma tillbaka och t.ex. starta ett företag hotas. Då gör
de något annat istället. Det är det som är det farliga, signalerna om neddragning av trafik skapar en negativ tendens bland våra ungdomar som
ska vara våra framtida företagare och arbetare och bära samhället vidare.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! I stort sett är jag helt överens med ltl Sundblom i de här
frågorna. Det är den negativa bild som ges av skärgården som just representeras av det här, den osäkerheten att bosätta sig här och starta
någonting. Vi kommer att få se vid årsskiftets utgång kanske den största
utflyttningen som har varit på länge i skärgården. Det är inte bara trafiken utan det här är också, egentligen berör det alla avdelningar i landskapets budget, hur man kan diskutera att få det här på en annan bog
helt enkelt, att befolkningen ökar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Herr talman! För att citera ltl Eklund kände jag mig tvungen att mala detta. I
denna sal har vi debatterat skärgårdskommunerna mycket idag och också om
dess roll i det framtida Åland, med rätta. Vi kommer antagligen att ta särskild
hänsyn till skärgården i samhällsservicereformen, men omöjligt kan det inte
vara om vi har en population på 28 000 människor utspridda på 50 öar, att
hitta en fungerande samhällsmodell, kan Grönland så kan vi.
Det är idag inte några större problem att pendla från Saltvik till Mariehamn och jag känner många som pendlar i motsats riktning, från Jomala
norrut. Därför borde det inte heller logiskt sett att vara något problem att ha
en avgränsad del av förvaltningen i Godby eller Saltvik, må så vara en lokal
myndighet eller en landskapsmyndighet. För Godby och Saltvik är tillgängliga
härifrån sett, tack vare broar och vägar.
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Den tillgängligheten saknas när vi ser på skärgården härifrån sett. En sak
jag lärde mig på ABS’ 30 årsjubileum var att aldrig ordna möten som man
inte själv vill gå på, men som man tycker att andra skulle ha behållning av att
gå på. Det finns en risk att det blir en flopp. Transponerar vi resonemanget på
skärgården kunde vi säga: Vill du bo i skärgården? Jag vill inte bo i skärgården, men nog är det bra om andra gör det. Skulle du vara beredd att bosätta
dig i skärgården förutom Föglö och Vårdö? Jag ställde mig själv den frågan
när jag flyttade till Åland och svaret blev nej. Varför? Därför att från min horisont sett var det otillgängligt. Det fanns inte intressanta jobba och den offentliga servicen fungerade så där. Dessutom ser det statistiskt sett ut som om
befolkningen håller på och flyr fältet. Skulle återinförandet av den ambulerande tandvården vara den sporre som skulle få mig att flytta till skärgården.
Ärligt talat, nej! Skulle möjligheten till Leaderpengar vara det? Det är ett bra
initiativ, men nej.
Det är två saker som skulle få mig att flytta ut till skärgården, det ena är ett
intressant jobb och det andra är goda kommunikationer, dvs. grundläggande
saker som att man kan ta sig därifrån smidigt och surfa på nätet. Det förstnämnda underlättas av ett blomstrande icke ensidigt näringsliv. Det andra
underlättas av en fungerande bastrafik som övergår i kortrutt. Tillgänglighet
och arbetsplatser är grunden. Hur ska vi få dig som sitter i den här salen att
flytta till skärgården? Det är den stora frågan.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack herr talman! Jag funderar, om de var de två alternativen som
kunde få ledamot Valve att flytta till skärgården var det kanske ett tredje
som jag själv har funderat på vad skulle få mig att flytta ut. Jo, att jag
kunde köpa en strandtomt med västerläge där jag kunde bygga ett fint
båthus och angöra den bryggan vid mitt eget nybyggda hus. Det skulle få
mig att flytta till skärgården. Tyvärr finns det inte så många platser att
köpa ute i den åländska skärgården som skulle kunna erbjuda just det. I
varje fall när jag har frågat runt i den åländska skärgården.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Jag hör vad näringsministern säger på den punkten och
jag har resonerat lite på den punkten också. Vill vi ha en fast bosatt befolkning, som inte är säsongbetonad, är det lite samma resonemang som
gäller för turismen. Om du kommer till Åland varför klarar du en lång
rutt ut till Kökar eller till Brändö. Jo, kanske det finns något unikt där
såsom Källskär, men vill du uppleva skärgården kan du lika gärna cykla
söder om Mariehamn ner till Nåtö och se den vackra skärgården där på
betydligt kortare tid och sedan är du nöjd med det. Det är en intressant
reflektion från näringsministerns sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Det var ett intressant anförande ur en skärgårdshorisont.
Jag har erfarenhet av att bo både centralt och ute i skärgården och jag
skulle säga att servicen fungerar väldigt bra även i skärgårdskommunerna, åtminstone i den som jag bor i. Jag saknar ingenting av servicen mot
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vad jag hade när jag bodde i Mariehamn. Jag får nog samma service, än
så länge. Hoten finns ju och där är det trafiken som vanligt igen. Tack.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Med all respekt för ledamot Sundbloms resonemang så
kunde jag också tänka mig att bo på Föglö med tanke på att det är 20
minuters restid till fasta Åland. Behöver man få något uträttat är det inte
hela världen. När vi kommer en timme bort och längre blir det problem
logistiskt. Går inte båten enligt tidtabell t.ex. kan det ställa till många
komplikationer i den enskildes vardag.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Näringspolitiken kontra skärgården är givetvis oerhört viktig.
Den diskussionen måste föras. Vtm Roger Jansson var inne på det, det är
självklart att skärgårdspolitikerna ska föra den diskussionen, men landskapsregeringen i sin tur har givetvis ett ansvar när det gäller helheten. Initiativ till
skärgårdspolitiska, näringspolitiska åtgärder måste givetvis komma från
landskapsregeringen också. Jag betvivlar inte att det finns tankar på det
också.
Jag får känslan av att landskapsregeringen lite för att värja sig själv i den
trafikpolitiska debatten alltmera betonar att man egentligen borde prata näringspolitik istället. Det håller jag inte riktigt med om, jag har lite samma
åsikt som ledamot, kollegan Anders Englund. En infrastruktur, en fungerande bastrafik är det som ger grunden för näringspolitiken precis som det
ger grunden för kulturellt samarbete, utbildningssamarbete och nästan vad
som helst. Det finns hur många exempel på Åland och i vår omvärld där satsningar i infrastruktur har gett en samhällsutveckling som är positiv och bra.
Skatteundantaget har gett oss trafik, finansministern, vicelantrådet själv,
sade i debatten idag att det förmodligen är en stor orsak till att Åland har
blomstrat som Åland har gjort. Vi kan ta hur många andra exempel som
helst, vi kan ta Färjsundsbron vilken betydelse den hade för norra Åland när
den byggdes. Bara Nya Godbyvägen medförde att det är intressantare att bo
på norra Åland. Vi satsar i den här budgeten tre gånger mer skattepengar på
att stöda flygtrafiken till Stockholm just för att våra företag säger att utan den
här trafiken kommer inte vår verksamhet att fungera, vi flyttar ut i så fall.
Då kommer jag tillbaka till det att om vi inte kan skapa en trovärdighet i
skärgårdstrafiken, en trovärdighet i det som ska komma, kommer vi inte att
få näringsverksamhet i skärgården heller. Vem skulle satsa på ett skärgårdens
Havsvidden när vi är i den situationen att vi inte vet om färjorna går överhuvudtaget. Vi vet att färjor går på något sätt, men vi vet inte var de går, vi vet
inte hur de kommer att gå.
Det sades i ett tidigare anförande att skärgården borde fokusera på att bedriva näringsverksamhet på det sättet att man gör tjänster åt varandra. Då
nämndes Föglö och Kumlinge som två som kunde samarbeta. Det är jättebra,
men ni får komma ihåg att vid midsommartiden hade landskapsregeringen
ett förslag till turlistor som skulle leda till att det här omöjliggjordes fullständigt. Det är den här osäkerheten som man inte får skapa, man måste skapa
det motsatta, man måste skapa en trovärdighet och det är därför det är så
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bråttom med kortruttsarbetet så att vi kan berätta för skärgårdsborna att lagtinget kommer att gå in för att göra på det här sättet, det här kommer vi att
satsa på i framtiden och det här kommer att hålla.
Talmannen
Diskussionen om näringsavdelningens förvaltningsområde är därmed avslutad och vi
övergår till:
Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde
Minister Carina Aaltonen

Herr talman! Efter en lång och inspirerande näringsdebatt är det äntligen
dags för social- och miljöavdelningen. Jag uppskattar tågordningen för vi behöver ett starkt och framgångsrikt näringsliv som genererar både arbetsplatser och skatter. Pengar som behövs för att bl.a. finansiera de områden som
jag ansvarar för. Jag ska inleda med att säga några ord om klimathotet för att
sedan gå in på hälso- och sjukvården, det sociala och till sist miljön.
Klimatförändringarna ställer stora krav på världens politiker och makthavare, på näringsliv och på enskilda människor. Också på Åland måste på vi ta
klimathotet på allvar. Åland må vara en liten del av jordens yta, men även här
överkonsumerar vi jordens resurser. Häromdagen kom Världsbankens klimatrapport, som säger att vi redan är på väg mot en temperaturökning på
fyra grader Celsius. Det kommer enligt forskare att leda till kraftigt stigande
havsnivåer, översvämningar, extremväder och värmeböljor.
Vi måste minska utsläppen och nyttja våra resurser på ett mer effektivt
sätt. Jag ser fram emot ett gemensamt arbete där Ålands lagting, landskapsregeringen, det åländska näringslivet och alla ålänningar deltar i denna nödvändiga omställning mot hållbar utveckling och en hållbar framtid. Under
nästa år kommer landskapsregeringens hållbarhetsstrategi att presenteras,
med tydliga mål, delmål och förslag på åtgärder. Jag är glad över att så
många lagtingsledamöter deltog i utbildningen om hållbar utveckling, något
som ger förutsättningar till att vi kan dela samma målbild om ett hållbart
Åland.
Trots det ekonomiskt ansträngda läget finns det goda förutsättningar för
en fortsatt god och utvecklad välfärd som ger ålänningarna tillgång till vård
och omsorg i de skeden av livet då man behöver samhällets omsorger. Hela 41
procent av landskapets konsumtionsutgifter går idag till Ålands hälso- och
sjukvård, ÅHS, en myndighet som vi kan vara stolta över och som nu har mer
eller mindre full bemanning av läkare, sköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Att driva ett sjukhus på Åland, med ett relativt litet befolkningsunderlag och med spridd bosättning i en vidsträckt skärgård är kostsamt, men alldeles nödvändigt.
Det kommer att krävas mycket arbete, samarbete, vilja och nytänkande för
att få ÅHS verksamhet att rymmas inom de budgetramar som fastställts av
lagtinget i omställningsbudgeten och som nu finns i budgeten för 2013. Det är
viktigt att styrelsen och den kommande hälso- och sjukvårdsdirektören får
regeringens stöd att genomföra de förändringar som krävs, utan att ge avkall
på vare sig vårdkvalitet eller vården av patienterna.
Det stora projektet för ÅHS under nästa år är att planera byggstarten för
den geriatriska kliniken. Redan nu inleds ombyggnaden av läkemedelscentralen och obduktionsutrymmena.
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Inom det sociala området vill jag lyfta fram våra äldre, både de som är
äldre idag och de som kommer att bli äldre. En ny åländsk äldreomsorgslag
ska tas fram. Den ska inte bara fokusera på ålder utan på de äldres funktionsförmåga. De äldres förmåga att klara sig på egen hand ska betonas. Också rätten till olika stödformer inom ramen för sociala och hälso- och sjukvårdstjänster ska ses över och utvecklas. Ett nyckelord här är rehabilitering.
Vi har god tid på oss att förbereda den framtida äldreomsorgen, men även
här krävs att vi tänker nytt. Vilka är morgondagens äldre och vad har de för
behov? Alla sjuttioåringar behöver nödvändigtvis inte se ut som eller ha
samma fysik som Mick Jagger, men vi kan inte heller fortsätta planera framtidens äldreomsorg utgående från att alla äldre vill sitta i gungstol, virka
sängöverkast och bo i små rum i ett servicehus. Morgondagens äldre vet vad
de vill och många är också beredda att betala för olika stödtjänster.
Allt fler äldre vill bo hemma. Man har förutsättningar att göra det eftersom
bostadsstandarden har förbättrats betydligt genom åren. Ett vanligare alternativ är att man säljer huset och flyttar till lägenhet.
Detta innebär att vi måste stärka resurserna till hemtjänsten och hemsjukvården. Genom att sammanhållen hemvård utvecklas i kommunerna kan
också de äldre, som är i behov av både omsorg och sjukvård bo kvar i sina
hem. För att utveckla olika stödtjänster inom det sociala området ger nu
landskapsregeringen via PAF-medel möjlighet för högskolan och kommunerna att utveckla ett projekt, som ger äldre och personer med funktionsnedsättningar tillgång till ny teknik som ett sätt att bryta isolering och ensamhet.
Flera åtgärder behövs, bland annat gemensamma vårdtyngdsmätningar, förstärkning av närståendevården och nya sociala tjänster som ger äldre höjd
livskvalitet, gemenskap och stimulans.
Den tredje sektorn har en fortsatt viktig roll både att aktivera ålänningar i
alla åldrar, skapa tillit och samhörighet samt ge människor en möjlighet att
utvecklas och att utveckla verksamheter som samhället inte har kapacitet till
att starta upp eller driva. Hela Åland gynnas av tredje sektorns arbete. I synnerhet inom det sociala området ser jag att det finns stor potential för föreningar, som vill utveckla spetskompetens. Föreningar som Ålands Fountain
House, som driver Pelaren och Folkhälsans nya projekt ”Nolltolerans mot
droger” samt ”Ensamma äldre” är precis sådana verksamheter som det
åländska samhället behöver och som jag vill se fler av i framtiden. PAF-stödet
till min avdelning har nu ökat för nästa år med en halv miljon euro.
Samhällsreformen är ytterst viktig för den sociala sektorn. I många år har
kommuner, men framför allt klienter, önskat en förändring inom speciellt
fyra områden, barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård. Jag välkomnar alla initiativ som i snabb takt kan göra att dessa sektorer
förenas i nya strukturer som samlar den kommunala kompetensen och ger
klienterna en mer likvärdig service. Här behövs återigen samarbete, god vilja
samt en hel del mod att lämna det gamla, trygga och våga trampa upp nya
kommunala strukturstigar.
Regeringen kommer att stärka och utveckla tillsynen över det sociala området samt över den offentliga hälso- och sjukvården genom att förbereda för
att den ska överföras till ÅMHM. Här samlar vi resurserna under ett tak och
separerar lagstiftning och tillsyn från varandra, på samma sätt som man gjort
inom miljöområdet. En liten men nödvändig reform.
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Herr talman! Innan jag avslutar vill jag säga några ord om miljön. Om
drygt ett år ska alla hushåll ha godkända avloppslösningar. Nu börjar timglaset rinna ut. Människor har en tendens att vänta och se, på samma sätt som
med klimatförändringarna. Man tar tag i saker i sista minut. Vattnen i vikar
och sjöar kring och på Åland är vårt gemensamma ansvar. Precis som hela
Östersjön är alla Östersjöländers gemensamma ansvar.
Landskapsregeringen beslöt redan år 2004 att alla enskilda avlopp ska
minska fosforutsläppen med minst 80 procent och kväveutsläppen med
minst 40 procent. Det är dags att skrida till verket. Om vi i regeringen ska
kunna ställa tuffa krav på vår omvärld och på våra företag bör vi också se till
att de 13 000 enskilda hushållen på Åland lever upp till den egna lagstiftningen och gör sitt för att bidra till en bättre vattenkvalitet. Jag har mycket mer
att säga när det gäller miljön, men jag tror att jag avslutar här och eventuellt
återkommer i fler anföranden. Tack, herr talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller ÅHS så är det förstås väldigt stora poster, väldigt
viktig verksamhet för hela Ålands befolkning. Vi har fått illavarslande
uppgifter om att kunna hålla budget. Redan i år har man problem inom
ÅHS. Vi är också oroliga för den ram som blir för nästa år, hur man sedan bollar underskottet framför sig. Det som jag skulle vilja särskilt
fråga om handlar om inkomsterna. Där har man också en ganska stor
summa satt på ÅHS och då är det intressant att veta vad landskapsregeringen tänker göra när det gäller ÅHS-avgifterna. Hur tänker man höja
dem och alldeles särskilt när det gäller högkostnadstaket. Vilken åtgärd
tänker landskapsregeringen vidta för att ÅHS ska kunna hålla ramen?
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är så att vi delar oron över verksamhetskostnaderna
för ÅHS och nu finns budgetramarna lagda både när det gäller inkomster och utgifter. En del åtgärder har redan vidtagits av ÅHS styrelse och
ledningsgrupp för att minska kostnaderna. Beträffande intäkterna har
man en grupp som tittar över avgifterna. Vi har beslutat oss för i regeringen att inte höja högkostnadsskyddet och vi har också som har debatterats tidigare, återinfört sjukdomskostnadsavdraget. Det som behöver
göras nu är att analysera hela avgiftspolitiken och utifrån det här föreslå
insatser, hur hela avgiftspolitiken ska se ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har några konkreta frågor, dels med att flytta tillsynen över
det sociala till ÅMHM. Vad bedömer ministern att det krävs för tjänstemän som utövar den sociala tillsynen? I dagsläget är socialbyrån väldigt
underdimensionerad, men hur många tjänster tänker man att ÅMHM
behöver till. Sedan vattenförsörjningen och vattenvården, Östersjön,
ödesfrågan. Där gör man ganska kraftiga besparingar och tänker sig att
man inte ska kunna inhandla experttjänster. Det slår direkt på den fortsatt riktade rådgivningen, våtmarksrådgivningen. Dessutom halveras
också anslagen för vatten- och avloppsåtgärder.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jo, det stämmer att vi planerar att flytta över tillsynen över
det sociala till ÅMHM, vi förbereder det under 2013 så att det kan genomföras år 2014. I det här första skedet räknar vi med att vi måste
sätta till medel som motsvarar ungefär en eller en och en halv person
som ska kunna jobba med den sociala tillsynen. Det är betydligt mycket
bättre än vad vi har haft tillsynsresurser idag när det gäller de ordinarie
anställda socialinspektörerna.
Beträffande vattenåtgärderna är det i ett mycket viktigt skede just nu
när utformningarna av strukturstödsprogrammen utformas. Där är det
speciellt intressant när det gäller lantbruket och vattenbruket att miljöbyrån är med och att vattenmiljön lyfts upp i de olika programmen så att
de ekonomiska resurserna minskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Eftersom jag nyligen blivit beskylld i en ledare för att
inte någon gång säga att det kommer något gott ur en sosse mun så vill
jag säga att här kom det många saker som var bra från ministern. Tack
för det! Särskilt vill jag beröra gemensam vårddygnsmätning som ministern nämnde. Det är synnerligen värdefullt. Det nya systemet som
har kommit tar i beaktande många, många fler saker än det tidigare, vilket är värdefullt. Det har varit ganska missvisande tidigare. Kan ministern utveckla det lite, hur statusen är nu, hur ser det ut ute i kommunerna, jag vet att Mariehamn har gått in för det här.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är trevligt att vi kan ha en sådan sympatisk ton mellan
våra regeringspartier här i lagtinget. Beträffande vårddygnsmätningen
är det lite olika ute i kommunerna och inom ÅHS. Det är någonting som
vi behöver jobba vidare med så att vi kan få en enhetlig vårddygnsmätning. Det är så att vissa kommuner har haft resurser för att gå in för
vissa system och andra inte. Det här ser jag som ett prioriterat områden
framöver under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag har tre budgetmotioner som jag skulle vilja redogöra för. Den
första handlar om närståendevårdare. Det finns idag många personer som
bär en stor omsorgsbörda för en åldrande eller kanske sjuk partner eller föräldrar som tar hand om ett funktionshindrat barn. Närståendevårdarsystemet blir allt viktigare som kompletterande vårdform till den offentliga sektorn. Därför är det mycket viktigt att utveckla stödfunktionerna för närståendevårdarna, som ofta är i en utsatt situation. De har ett stort behov av både
ekonomiskt, praktiskt, mentalt och informativt stöd. Det är viktigt att närståendevårdarna är medvetna om sitt stödbehov och att det finns avlastningsformer som är anpassade till den egna livssituationen.
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För att vi på bästa sätt ska kunna rikta åtgärder till närståendevårdare behöver situationen klarläggas i landskapet. Gärna genom både en enkät och intervjustudier. Ett samarbete mellan ÅSUB och studerande vid högskolan på
Åland skulle vara logiskt. Liberalerna vill och kommer att driva att en sådan
studie genomförs.
I budgeten när det gäller investeringar inom ÅHS vill man göra spåret kallt
genom att bygga om intensiven, akuten och dialysen. En nybyggnation av
IVA, dialysen och akutvårdsavdelningen med verksamheterna inom samma
fysiska enhet skulle kunna innebära betydande samordnings- och effektiveringsvinster. Både akut- och intensivvårdsavdelningen är personalintensiva
beredskapsavdelningar. Det måste finnas ett visst minimiantal i personalstyrkan för att upprätthålla verksamheten och en sammanslagning av enheterna skulle innebära ett optimalt samutnyttjande av personal och därmed
minska sårbarheten samt också möjligheten att utnyttja specialkompetenser
och högteknologisk medicinsk apparatur på bästa sätt. Vi behöver fortsätta på
det spåret och en grundlig genomlysning och utredning behöver göras.
Beträffande tandvården har liberalerna sin inslagna linje. Tandvårdsvagnen ska hjälpa unga och äldre i skärgården och det utrymme som finns ska
vikas för äldre på institutioner på hela Åland.
Jag vill också ta upp den tråden som vtm Viveka Eriksson tog upp. Vi får
oroande signaler från ÅHS, att ÅHS är underfinansierat och att budgeten inte
innehåller några inbesparingar som skulle täcka underskottet. Vi är oroliga
för ÅHS.
När det gäller landskapsregeringens miljöarbete så låter det fint, men fakta
talar sitt tydliga språk. Man halverar anslagen till vatten- och avloppsåtgärder
och minskar på den möjligheten som har betytt så otroligt mycket nämligen
att kunna ta expertisen speciellt när det gäller hur vi ska bygga upp våtmarker
och hur vi ska kunna ha riktad rådgivning till jordbrukarna. Det är väldigt,
väldigt synd. Tack!
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag kommer svårligen att kunna svara på allt det här på
endast en minut, därför kommer jag att återkomma med ett anförande.
Beträffande det sista att vi halverar vatten- och avloppsåtgärderna och
minskar det anslaget kan man konstatera att under de senaste tio åren
har landskapet lagt ut över 7,4 miljoner i olika avloppssatsningar, ombyggnadssatsningar, på Åland. Det är betydligt mer än vad kommunerna
har lagt in i det här. Jag tycker att landskapet kan vara väldigt stolt över
att man har lagt ner så mycket pengar. Från den 1 januari 2014 är det de
enskilda hushållen och kommunerna som får ta ett stort ansvar för att se
till att man åtgärdar det här och minskar på miljöbelastningen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är sant att det har plöjts ner väldigt mycket medel för att
uppdatera vatten- oh avloppssystemen på Åland. Det har varit viktigt
och vi börjar faktiskt se resultat. Nu när ministern själv säger att det är
många som vaknar sent så halverar man anslagen till privata och till
kommunerna att kunna bygga stickledningar. Det är att prata en sak och
tala något helt annat. Vi vet att vi har ett svårt ekonomiskt läge, men det
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är en av de absolut viktigaste miljöåtgärderna att vi får avloppen i skick
på Åland. Jag kan återkomma sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Jag vill tacka minister Carina Aaltonen för ett bra anförande
som gäller social- och miljöavdelningen. Själv kommer jag att begränsa mitt
anförande främst till saker och ting som berör psykiatrin. Under stora delar
av min vuxna tid har jag på olika sätt arbetat med och för personer som är eller har varit psykiskt funktionshindrade. Det har gett mig en personlig tillfredställelse att på olika sätt kunna arbeta tillsammans med sikte på att förbättra livssituationen för personer med dessa funktionshinder. Ett funktionshinder, som inte har betraktats som en högstatusnisch inom hälso- och
sjukvården och det ger heller inte några rubriker.
Trots en förbättrad samhällsekonomi totalt sett ur ett decennieperspektiv,
tror jag att många av oss upplever att folk mår allt sämre psykiskt. Det visar
sig genom den allt från barn- och ungdomspsykiatriska klinikernas ökade arbetsbelastning till vuxenvärldens olika belastade behandlingsformer. Den
ökade stressen i olika sammanhang i kombination med att familjerna blir
alltmer privatiserade och har ett trängre och mindre naturligare umgänge
med andra, som släkt, grannar och övriga, som tidigare fungerade som naturliga stödfunktioner, gör att folk mår psykiskt sämre med ökat behov av vård
och omsorg som följd. Därför blir nu också tredje sektorns betydelse i det
psykosociala arbetet allt viktigare. Till det återkommer jag senare.
Den psykiatriska vården på Åland har fått en kraftfullare position genom
nybyggnaden i anslutning till centralsjukhusets övriga lokaliteter. Utöver
samordningseffekter genom gemensamma lokaliteter stärks också vården genom närheten till de övriga somatiska vårdfunktionerna.
Men det är ju ändå så att inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det
finns alltid förbättringsåtgärder, som också revisorerna också har påpekat,
bl.a. att primärvården borde ha resurser att ta om hand barn i åldern 0 till 6
år med psykiska problem och att kommunernas förmåga att erbjuda personer
med psykiska funktionshinder stöd i eget boende, kommunalt serviceboende
respektive institutionsboende, måste stärkas.
När det gäller tredje sektorns engagemang speciellt riktat till denna grupp,
finns intresseföreningen Reseda som är en intresseförening för personer med
psykiska funktionshinder och deras anhöriga. Föreningen gör ett mycket lovvärt arbete och klubbhuset Pelaren som drivs av Ålands Fountain Houseförening, som jag närmare kommer att beskriva.
Herr talman! I budgeten som berör budgetmoment Understöd för social
verksamhet nämns bl.a. att ” inom ramen för anslaget beviljas bidrag till
Ålands Fountain House Pelaren”. Det, herr talman, är mycket glädjande och
jag vill lite uppehålla mig kring det. Jag ser det som en viktig uppgift för mig
här i lagtinget, att kunna informera om ett så viktigt ärende för en grupp vars
situation sällan omnämns.
Foutain Houserörelsen är internationell och jag har också inom Svenska
Finlands Folktings ram uppmärksammat deras verksamhet och folktinget har
fått i uppgift att informera om bl.a. den verksamhetsformen i övriga svensk-
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Finland. Föreningen Ålands Fountain House driver klubbhuset Pelaren.
Klubbhuset finns för närvarande vid Kaptensgatan 15 här i Mariehamn och
har fungerat i snart tre år och finansierat som ett EU-projekt, men EU finansieringen upphör vid årsskiftet. Resultaten av klubbhusets verksamhet är
mycket goda visar utvärderingen som gjorts av utomstående ackrediterade
utvärderare.
Föreningens syfte är att öka självförtroende, rehabilitering och möjlighet
att återgå till arbetet för personer med psykiska funktionshinder på Åland.
Föreningen bygger sin verksamhet på 36 internationella riktlinjer, som gäller
för alla klubbhus i världen. Riktlinjerna betonar att rehabiliteringen sker via
respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de egna resurserna hos personer med psykiska funktionshinder.
Fountain House eller på svenska ”Fontänhuset” är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller
har varit, i kontakt med psykiatrin. Klubbhuset ger möjligheter för gemenskap och meningsfullt arbete, faktorer som kan utgöra ovärderlig hjälp för att
återta sin plats i samhället. En av klubbhusets grundtankar är att ta tillvara
och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Genom
sociala aktiviteter och en psykosocialt arbetsinriktad dag utvecklar medlemmar och handledare tillsammans verksamheten. Ingen vård och behandling
sker i klubbhuset. Det är det gemensamma arbetet som ger rehabiliterande
effekter. Till verksamheten hör också s.k. övergångsarbete som är ett tidsbegränsat arbete på den öppna marknaden.
Återigen bästa lagting sysselsättning och åter sysselsättning ger ökat välstånd, ger oss människor en identitet och ett ökat personligt välmående till
nytta för hela samhället.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag instämmer med ltl Beijars anförande. Det är en fantastisk
verksamhet. Jag hoppas att jag får stöd för min budgetmotion som jag
tänker ta under kansliavdelningen om övergångsarbetet. Det finns en
sak som faktiskt är en tillbakagång och som har att göra med att det är
kärva ekonomiska tider och att ÅHS måste spara. Det är att man flyttar
dagkliniken nu. Den har varit extern och för sig själv och den har haft en
egen verksamhet utom huset. Nu som besparingsåtgärd flyttar man
dagkliniken in i psykiatrienheten igen. Det anser jag att är ett steg tillbaka. Det är inte ultimat för verksamheten
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! När det gäller flyttningen av dagkliniken är det så att den
flyttas till den nya psykiatriska kliniken i anslutning till centralsjukhuset. Personligen tycker jag inte att det behöver vara något fel i det. Det är
ändå utgående från att det är alldeles nya och fräscha utrymmen där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack fru talman! Det var ett väldigt intressant och detaljrikt anförande
som beskriver hur viktig verksamheten på bl.a. Pelaren är. I och med att
vi nu har höjt anslaget till understöd för social verksamhet med PAF-

425

pengar med ungefär en halv miljon euro, så finns det möjlighet att inom
den utökade ramen också bevilja bidrag till Ålands Fountain House för
den verksamheten. Det vi ska komma ihåg är att de åländska kommunerna också borde vara med och delfinansiera den här verksamheten. Så
görs det på andra ställen, bl.a. i riket, där är man med och betalar, hälften med stödpengar och hälften med kommunala pengar. Det borde vi
ha som målsättning också hos oss.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ministerns åsikt att man måste arbeta på just den
målsättningen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Jag tänker inledningsvis hålla mig på den sociala sidan. Där upplever man att det finns stora utmaningar idag för kommunerna. Det är framför allt flera nya lagstiftningar som har tagits, man kan nämna barnskyddslagen, handikappservicelagen och barnomsorgslagen. Det här är ju någonting
som är kostnadsdrivande, men samtidigt kan vi konstatera att samhället har
tagit ett stort kliv framåt som rättsstat. Det här är någonting som tryggar
medborgarnas rättigheter.
Man märker på diskussionerna ute i kommunerna att man tittar över vad
som är lagstadgat eller inte och där vill man göra en vädjan vad gäller assistenter, som i och för sig finns med i nya barnomsorgslagen. Man är inte tillräckligt tydlig där, det är någonting som kan bli ganska kostnadsdrivande på
sikt om man skär ner på anslagen för assistenterna ute idag.
Vi här i salen tillsammans med hela Åland är ense om att Åland ska vara
ett tryggt samhälle, där man kan födas, växa upp, studera och leva ett tryggt
liv i en attraktiv miljö. Det är också i den andan som den här budgeten är
lagd. Moderaterna vill att alla ska ha möjlighet att skapa sitt eget liv och ta
ansvar för det. Vi vet alla att det finns tider då man behöver hjälp och stöd,
vissa endast en kort tillfällig period i livet och andra behöver stöd hela livet.
Då är det viktigt för samhället att ha ett system som ställer upp med stöd och
hjälp för olika beroende om man är barn, ungdom eller vuxen.
Vi ifrågasätter stora generella hjälpinsatser, för stora befolkningsgrupper
när det är endast några få hjälpbehövande. Vi är lite skeptiska till det för vi är
fundersamma om vi har råd med det idag. T.ex. pensionärerna lyfts emellanåt
fram som en grupp som behöver stöd, de som behöver prioriteras. Det har jag
i och för sig ingenting emot, men som vi alla vet så finns det en stor grupp
bland pensionärerna idag som är relativt välbeställda. De med arbetspensioner, som har en bra bostad och är skuldfria, är ingen utsatt grupp, men för
den skull finns det problem, jag vill understryka att jag är väl medveten om
det.
Ser man till bilparken hos dem som passerar daghemmen på morgnarna
när man lämnar barnen, kan man konstatera att det ofta är bilmodeller av
senare årgång. Skillnaden är väl att det är lånade pengar som man har. Jag
tror också att det är de som verkligen behöver ha stöd och hjälp idag, det är
den utsatta gruppen. Det är bra om man gör en analys av det här. Sedan ser vi
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också i samband med detta att lagstiftningen om servicesedlar blir klar, det
står att den ska inledas 2013. Det uppskattar vi och ser fram emot.
Välfärdspatienterna kan också ges möjlighet till privata alternativ, det kan
vara bra både för kunderna och för de anställda. Här finns en unik öppning
för kvinnligt företagande. Inom vårdsektorn arbetar fortfarande huvudsakligen kvinnor. För den skull så anser vi att välfärdspatienterna även i framtiden
till stora delar ska skötas i samhällets regi.
Vi vill också att tredje sektorn ska vara med, som har nämnts här tidigare
från ministerns sida. Därför är PAF-medel viktiga. Vi är medvetna om att det
inte räcker med servicesedlar eller PAF-medel för att upprätthålla den
lagstadgade servicen på sikt om det är så att budgetmedlen minskar och lagstiftningen ålägger kommunerna mer och mer. Där kommer det som vi alla
har diskuterat ganska mycket, samarbete.
Från moderaternas sida är vi öppna för alla alternativ. Vi har valt att inte
slå igen dörrarna, att inte utesluta någonting. Det kan bli mindre antal kommuner, kanske bara en kommun. Det kan vara olika grader av behörigheter
som kommunerna tar på sig. Det vet vi ingenting om idag, men vi är väldigt
måna om att inte slå igen dörrarna innan vi har bestämt och sett vad de utredande grupperna har presenterat för olika förslag till hur kommunstrukturen
ska se ut i framtiden. Personligen är jag delvis uppvuxen i Sverige och ser
därför Åland som alla utanför landskapet ser på Åland, som ett örike där
landsbygden, skärgården och staden hör till alla medborgare, oavsett var man
bor, oavsett var man bestämt att det ska finnas en gräns för x antal hundra år
sedan.
Vi har en tendens här i lagtinget att dela upp oss i grupper. Vissa delar upp
det i strikta linjedragningar som man gjorde för hundra år sedan, andra vill
dela upp det i kvinnor och män, några vill dela upp det i finnar och ålänningar. Det varierar förstås, men jag tror att man ska försöka vara öppen och inte
generalisera så hårt i de här sammanhangen.
Sedan tänkte jag säga några ord om ÅMHM. Vi kan konstatera att den omfattande kritiken som riktades mot myndigheten tidigare har avtagit, dels beroende på att samhället har accepterat att man har regler, man kan inte göra
vad som helst med sin mark som man äger. Allmänna värderingar om en
hållbar natur måste gå före enskilda intressen ibland. Största orsaken till att
man har funnit sig till rätta i sin roll är att man har smidigare kundkontakt,
man känner till var problemen brukar dyka upp och undviker onödig friktion
genom att informera och ge råd.
Även lagstiftningen har anpassat sig till den onödiga byråkratin. Där upplever vi från social- och miljöutskottet, där jag har suttit en tid, att man är
väldigt mån från ÅMHM:s personal att framföra synpunkter på lagen när det
kan bli onödig byråkrati och det kan ställa till problem i kontakten med deras
kunder. Vi kommer ihåg några pinnar och en sten som var i ett dike, den typen av skämt som figurerade i pressen, kommer man att undvika i fortsättningen.
Det är också så att man behöver ha en översyn av tobakslagen i samband
med ÅMHM. Som lagstiftningen är i idag är det bara ÅMHM som kan använda vissa paragrafer till åtal. Det har antagligen att göra med någon konstruktion som hade att göra med om snusförsäljningen skulle tillåtas här på
Åland.
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Från 2014 tänker man överföra övervakningen av sociala sektorn till
ÅMHM och det är bra. Dels har ÅMHM en tradition att genomföra det här
och den sociala avvägningen bör få tid och resurser. När det gäller lagstiftnings- och tillämpningsdirektiv på det här området har vi för närvarande en
sämre sits på Åland som åländska medborgare i och med att vi inte har
samma tillämpningsdirektiv som tidigare.
Kritiken har minskat, men om det beror på att tjänstemännen har ledsnat
att kritisera eller om det fungerar bättre så vågar jag inte säga, men det är
inte lika mycket kritik som tidigare. Jag ser också fram emot att det ska anställas en samordnare som ska bli som en spindel i nätet och som Folkhälsan
kommer att hålla i. 2013 kommer det att startas upp. För min del har jag
gärna sett att landskapet skulle vara huvudman, men som det ser ut just nu är
det Folkhälsan som kommer att driva det. Jag hoppas att det blir så bra som
det ser ut nu på planen. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Åke Mattsson talade om servicesedlar och jag är
lite intresserad av hur resonemanget förs inom moderaterna. Det är lite
svårt att veta vad man riktigt avser, konkret. Det nämns som en lösning
på något problem. Jag skulle gärna se en närmare konkretisering och
också hur sedlarna ska finansieras. Jag uppfattar att man tror att det här
är ett sätt att spara in pengar inom den offentliga sektorn.
Ltl Åke Mattson, replik

Fru talman! Det är väl både och. Som jag nämnde här är det ett sätt att
öka företagandet också bland kvinnorna på Åland. Sedan kan man sätta
igång en verksamhet, men för att tillämpa det så har vi en rikslagstiftning för servicesedlar. Vi borde ha samma förutsättningar att använda
det som man har i riket för att få igång privatföretagandet. Det ska vara
ett alternativ. I tandvården t.ex., inom barndagvården och annat kan
man erbjuda servicesedlar på olika sätt. Det är den visionen som vi har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Det gläder mig att få höra så många positiva ord om just myndigheten ÅMHM, som annars ofta är i blåsväder. Från myndighetens
sida vill man också att det ska upplevas enkelt och behändigt att få sin
service och sina tillstånd osv. Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp, en förenklingsgrupp, som ska se över ÅMHM:s lagstiftning och se var vi kan
göra förbättringar och förtydliganden. Det är ofta detta det handlar om.
Man upplever hos myndigheten men också ute i näringslivet och på näringsavdelningen, miljöbyrån, att det är bekymmer. Denna förenklingsgrupp ska komma med sin rapport under våren 2013. Sedan ska det leda
till lagstiftningsåtgärder.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! I årsberättelsen från ÅMHM för 2011 kan man konstatera att det har gjorts en analys av myndigheten av ett rikssvenskt företag, där man har fått många positiva omdömen med beaktande av hur
mycket uppgifter de har i förhållande till liknande myndigheter på andra
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områden. Nu blir det i och för sig ytterligare lite till, men de börjar
kunna hantera det här ganska bra. Nu har man haft lite mer tid så man
kan utveckla det ytterligare. Det är ganska tillfredsställande. Jag tror
också att man från företagarnas sida ser att det är en tillgång att ÅMHM
har sin övervakning, så att alla har samma konkurrensförutsättningar.
Ingen kan fuska. Genom att bryta mot lagen kan man inte konkurrera ut
andra. Som det ser ut nu är det relativt bra idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Kollegan Åke Mattsson efterlyser servicesedlar inom omsorgen, kanske hälso- och sjukvården och möjligen inom andra kommunala och landskapsaktiviteter. Frågan behandlades rätt ingående så sent
som i våras och då fällde en stor majoritet av lagtinget min motion i ämnet, som inte är min, den går i mitt namn, men det är de privata producenterna som efterlyser en reform inom området, i stil med de skäl som
vi nyss hörde. Så är det i vår omgivning och det ökar valfriheten. Jag får
det inte att gå ihop. Kollegan var med och fällde det som han efterlyser.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag konstaterade att det var med i årets budgetskrivningar, att man ska starta arbetet med servicesedlar. Efter vad jag uppfattade var det ett positivt förkastande, det var inte så att man ifrågasatte att motionen var felaktig utan det var redan på gång. Det är ganska
uppenbart att det finns krafter inom moderata partiet som gärna hade
sett att det här hade varit igång för länge sedan, som driver frågan
ganska hårt också. Anledningen till förkastandet var inte att man ifrågasatte motionens intention, det var redan igångsatt, det låg i tunneln.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Fru talman! Jag noterar att det är lite glest i bänkarna och det är synd när vi
debatterar den del av budgeten som sväljer mest pengar och som folk brukar
ha mest åsikter om. Kanske folk lyssnar på annat håll.
Att på fem minuter kommentera budgeten för hela social- och miljöförvaltningen är en utmaning. Dock får man säga att utmaningen att genomföra
sparåtgärder inom samma sektor ändå är att betrakta som en något större
utmaning. Jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta min syn på detta områdes budget.
En mening i budgetmotiveringarna fångade min uppmärksamhet ”Landskapsregeringens mål med socialpolitiken är alla människors lika rätt till
trygghet under livets alla skeden.” Det är en viktig grundtanke som jag hoppas ska följa till finans- och näringsutskottet i deras arbete med budgeten.
Det är viktigt att, när man gör inbesparingar på det område som så många av
oss har som ledord i vårt politiska arbete, alltid ställa konsekvenserna av inbesparingsbeslut mot den ekonomiska nyttan det ger. Det har varit en utmaning, bl.a. i ÅHS-budgeten, vilket jag återkommer till senare i mitt anförande.
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Fru talman! Jag noterar med glädje att två av mina personliga val- och
hjärtefrågor finns nämnda i budgeten. Den ena gäller ambitionen att använda
sig av barnkonsekvensanalyser (BKA) som rutin i socialförvaltningens beslutsgång. Barnkonventionen, som beskriver barns rättigheter, är enligt mig
ett av de viktigaste styrdokument som producerats sen Moses fick sina
stenkakor. Barnkonventionen borde vara vägledande inom alla beslut som tas
på landskapsnivå och social- och miljöförvaltningens beslut att använda sig
av det här är ett viktigt steg i det arbetet.
Barnkonsekvensanalys är ett enkelt använt, kostnadseffektivt verktyg för
att försäkra sig om att man alltid, i alla beslut, ser till barns bästa. Jag hoppas
att social- och miljöförvaltningens goda exempel ska inspirera övriga enheter
att göra likadant och använda sig av det här verktyget för att säkerställa att
barns rättigheter beaktas i alla beslut som tas på landskapsnivå.
Fru talman! Den andra hjärtefrågan för mig handlar förstås om koordinering av de förebyggande åtgärderna i landskapet, när det gäller alkohol-, tobak- och narkotikafrågor. Jag vill poängtera att drogsituationen på Åland ska
tas på stort allvar. Jag tror också att det finns en stor samsyn här i salen när
det gäller vikten av att jobba aktivt och effektivt för att minska användningen
av illegala droger på Åland.
På Åland görs väldigt många insatser inom det främjande och förebyggande området, både på landskapsnivå, kommunalnivå och inte att förglömma, den tredje sektorn. Det är tyvärr svårt att få en överskådlig bild av
arbetet och jag befarar att man många gånger jobbar parallellt med saker på
olika håll. Samarbetet och samordningen kunde vara större på det här området, det vet vi, för att utnyttja de resurser och det engagemang som finns tillhands på ett optimalt sätt. Man har kommit långt i planeringen av en koordinator av de här frågorna och förhoppningsvis ser vi redan under 2013 resultatet av det arbetet.
Förverkligandet av det alkohol- och narkotikapolitiskaprogrammet är
också en viktig del i drogarbetet. Gruppen för ANP-programmet, som vi kallar det här, tar sin uppgift på stort allvar och jobbar med ett program som har
potential att bli mer än den hyllvärmare många handlingsprogram tyvärr
tenderar att bli. Programmet är tänkt att tas i bruk 2013, vilket är synnerligen
viktigt att prioritera.
Den utredning av drogsituationen på Åland som ledamot Anders Eriksson
nämnde i ett tidigare anförande, finns bland annat i obundnas valprogram
och har också begärts från tredje sektorn under en längre tid, så där är vi
eniga. Det är något som också förts fram i diskussionerna som förts i gruppen
för handlingsprogrammet.
Fru talman! Några ord till sist angående ÅHS. Som vi har hört tidigare i
debatten, sväljer ÅHS en stor del av landskapsbudgeten med utgifter på 85,4
miljoner och inkomster på 7,4. Att spara pengar i en organisation vars största
tillgång är personalen och dess kompetens, är oerhört svårt, utan att försämra den vård man erbjuder. ÅHS har, som synes bl.a. i budgeten, antagit
prioriteringsgrupper för att säkerställa att de som behöver vård bäst, ska få
den först.
En ledstjärna när det gäller inbesparingar här måste vara att inte försämra
vårdkvaliteten på den vård man erbjuder. I enlighet med det har man redan
nu beslutat om indragningar av vissa operativa tjänster i den s.k. priorite-
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ringsgruppen 4. Andra åtgärder har också beslutats redan, t.ex. minskande av
öppethållningstider och en del centralisering av verksamhet.
Jag nämnde tidigare att det är viktigt att ställa konsekvenserna av ett beslut, mot den ekonomiska vinningen. I egenskap av ledamot i styrelsen för
ÅHS har jag varit oense med resten av styrelsen i ett sådant centraliseringsbeslut, nämligen det gällande flytten av den psykiatriska rehabiliteringsmottagningen, från nuvarande lokaler i centrum, till sjukhuset. Jag befarar att
det kommer att få större konsekvenser för de klienter som berörs än vad som
kan motiveras med den ekonomiska inbesparingen.
Fru talman! Ett verktyg vi har tillhands när det gäller att balansera budgeten i ÅHS, är avgifterna. Att höja avgifterna är inget självändamål, vi vill inte
tjäna pengar på sjuka människor, men en avgiftshöjning är nödvändig om vi
ska ha någon som helst chans att hålla oss inom ram. Avgiftshöjningens genomförande är något som utskottet gärna får titta närmare på och konsekvensanalysera.
Den inbesparing på ÅHS-budgeten som Ålands framtid motionerar om,
har jag svårt att ta på allvar. Att reducera hela hälso- och sjukvården till sifferstaplar känns inte ansvarsfullt. Ledamot Eriksson, som tyvärr inte är här
nu, påpekade tidigare att det är svårt att hitta underlag för att ge förslag, men
man har uppenbarligen hittat tillräckligt med underlag för att se luft i budgeten. Jag skulle gärna vilja ha svar på var man anser att den luften finns? Det
skulle vara av största vikt att höra inom vilket område inom ÅHS Ålands
framtid anser att det finns för mycket pengar.
Tvärtemot en inbesparing, en utveckling av hälso- och sjukvården är något
jag hoppas på. I det hälsopolitiska programmet för Åland 2010-2020 kan
man läsa ”Att främja hälsa och förebygga ohälsa är en kostnadseffektiv
verksamhet jämfört med att behandla och vårda sjuka människor. Såväl
den nationella som internationella hälsopolitiken lyfter i allt större utsträckning fram den hälsofrämjande inriktningen. Detta innebär att samhällets insatser i allt högre grad, fokuserar på faktorer som främjar hälsa
snarare än att identifiera risker för sjukdom och ohälsa.” Jag hoppas kunna
vara med och utveckla ÅHS till ett hälsofrämjande sjukhus, vilket inte bara
kommer att spara pengar i längden, utan även mänskor lidande.
Fru talman! Jag har inte ens hunnit nämna miljövården, och den för Åland
så otroligt viktiga vattenvården. Det ska inte tolkas som att dessa frågor är
oviktiga för den obundna gruppen eller att de ska prioriteras bort, tvärtom. Vi
önskar att ett hållbart förhållningssätt ska finnas med i alla delar av budgetarbetet och hoppas att utskottet ska ha den bakom örat i sin behandling av
budgeten. Jag vill med de orden önska utskottet lycka till i det fortsatta budgetarbetet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det begärdes specifikationer på var Ålands framtid vill
spara i ÅHS. Vi funderade mycket när vi såg budgeten att hur ska man
lägga förslagen när utvecklingen av budgeten har gått till det att mindre
och mindre detaljer faktiskt finns kvar i budgeten. Vi såg det som ganska
logiskt och tittade på de stora ramarna istället för att diskutera de små
detaljerna. Vi kommer med ett helhetsförslag, vi diskuterar ramarna. Vi
är övertygade om att vi kan spara en procent på sjukvården om man
lyckades spara in 32 procent i Reykjavik på sjukvården utan att den för-
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sämrades avsevärt. Det finns i alla organisationer en viss luft och den
går att hitta om bara viljan finns. Därför anser vi att det är möjligt att
spara in en procent som det faktiskt handlar om också i den åländska
sjukvården.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack fru talman! Jo, det är just det här som är märkligt, man tycker sig
ha sett luften och har belägg för det, men kan inte säga var den finns.
Det är lite orättvist att jämföra Island och Åland här, vi har en väldigt
god ekonomi jämförelsevis. Jag har inte sett undersökningarna, men ledamot Jonsson påstår att man inte skulle ha försämrat sjukvården med
de här inbesparingarna. Jag tar tacksamt emot information om det senare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Skulle Ålands framtid vara populister som vissa andra partier brukar vara när de lägger sina motioner skulle vi inte ha brytt oss
om att lägga sparbeting på ÅHS utan vi skulle ha lyft fram det. Det
kanske är populistiskt. Nu har vi gjort så att vi har lagt en sparbudget för
landskapsregeringen och ÅHS styrelse har tittat på möjligheterna, vad
kan man göra i organisationen för att förbättra. Alla företag och alla
andra verksamheter som inte går ekonomiskt rätt igenom får sparbeting. Nog är det märkligt att så fort man vidrör ÅHS och den verksamheten ska det inte gå. Det är det här som gör att ÅHS budget växer hela
tiden och aldrig blir det stopp på den. Populister är inte vad vi är ute efter, utan vi är ute efter att se möjligheterna och spara pengar.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack fru talman! Jag vill först förtydliga att jag inte har kallat er populister i den här debatten. Det hänförs nog till någon annan. Av de sparbeting som Ålands framtid har motionerat om kan man notera att man vill
lägga 500 000 på näringslivet. Om de 500 000 ska tas från ÅHS kan
man diskutera om det är helt okey.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Det är roligt när debatten hettar till lite, det har tyvärr varit endast undantagsvis de här dagarna. Jag tänker inte gå in på ÅHS och den debatt
som startades nyligen utan tänker fokusera på miljö och hållbar utveckling.
Min fråga till kollegerna idag är vad som hände med att sätta fokus på miljön.
Bli inte oroliga, det kommer.
Luften kanske lite gick ur oss alla när världen misslyckades i Köpenhamnsförhandlingarna COP 15, år 2009. Åtminstone känner jag det. Man ska
kanske ändå inte glömma att världen då till största delen faktiskt enades om
att två grader är taket för vad vi kan öka temperaturen. Världsbankens rapport om en fyra grader här presenteras vid ett flertal tillfällen i debatten.
Konsekvenserna av fyra grader innebär inte bara översvämningar och andra
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kortsiktiga effekter utan det innebär bl.a. att medelhavsområdet och södra
och mellersta USA förmodligen blir obeboeliga under 2200-talet. Man ska
göra ett nytt försök i Qatar, när man inleder COP 18 konferensen där. Vi får
hoppas på bättre resultat och mera optimism kanske.
Det som ändå är talande för det här är miljöpolitiken och hållbarhetspolitiken inte är någonting som vi gör för oss själva. Det är någonting som vi gör
för kommande generationer. Det var synd att deltagandet från övriga lagtingskollegor var så svalt i måndagskväll när Ålands Framtid och fyra dussin
andra intresserade ålänningar diskuterade klimatet med tidigare TVmeteorologen Pär Holmgren. Han menade att orsaken till att vi har blivit
sämre på att göra konkreta framsteg på hållbarhetsfronten, beror just på att
vi har svårare att relatera till de effekter och problem som kommer att drabba
oss eller att problemen kanske inte drabbar oss utan kommande generationer. Kanske inte ens våra barn och barnbarn i så stor utsträckning utan mera
övriga delar av världen. Här är det faktiskt så att vi förmodligen får bättre
skördar och ledamot Sundback kanske kan bidra med att göra Torggatan
mera levande när värmen tilltar. Det är ganska talande för problematiken. I
slutet av nittiotalet hade man mycket lättare att göra framsteg för då var det
frågor om ozonlagret. Vi här uppe i norr var de som skulle drabbas hårdast av
effekterna av att ozonlagret tunnades ut. Det var vi som skulle få ta den smällen. Då var vi också mycket duktigare på att driva på frågorna. Det var ett
mycket intressant perspektiv som kom fram i måndags. Det visar också att
bara den politiska viljan finns så går det att förändra. Det är viktigt att
komma ihåg. Vi kanske måste försöka göra det trots att vi inte drabbas själva
i så stor utsträckning.
Det jag ofta brukar tänka på när man funderar över miljöarbetet är det resultat som presenterades av tankesmedjan 2007. Där fanns många jättegoda
tankar och idéer. Det finns flera här i salen som var med i det arbetet och
kom till det resultat man kom till. Det handlade mest om att spåna fram idéer
och alternativa vägar för Åland att gå framåt.
- Att gå mot ett grönt Åland i ett blått östersjön. Många av de tankar
som togs upp där har stannat av och dött ut. Jag vill exemplifiera lite
kort med några.
- Försäljning av åländska produkter under ett gemensamt åländskt varumärke på Arlanda och Vanda kunde mycket väl vara ekologiska
jordbruksprodukter eller annat lokalproducerat på Åland, inte enbart
kanske miljöklassade produkter, men det var en bra idé.
- Ett vätgasdrivet fartygsexperiment diskuterades.
- Vårdö. Ett grönt Vårdö i ett blått Östersjön. En kommun tar ett hundraprocentigt grönt ansvar och blir förebild för andra kommuner. Det
kanske inte behöver vara just Vårdö, men en åländsk hållbar kommun
skulle vara ett ypperligt föredöme.
- En affärsplan för en totalomläggning till ekologiskt jordbruk är också
en fråga som socialdemokraterna drev hårt inför valet, men som nu
har tystnat i debatten. En affärsplan och teknisk analys för utbyggnad
av vindkraft.
- Åland, elbilarnas förlovade land. Vilka är hindren, vilka är möjligheterna? Affärsplan för grön turism.
De här är bara exempel. Många av dessa saknar jag i debatten idag. Vi diskuterar inte de konkreta åtgärderna på samma sätt som de gjorde förut. Trots
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att jag själv under året har suttit med i den parlamentariska kommitté som
arbetat med att ta fram ett förslag till en helhetsplan för ett hållbart Åland
och ser det som oerhört relevant att man har en långsiktig strategi i hållbarhetsarbetet, är jag ändå den första att poängtera att vi inte får låta det arbetet
ta alltför mycket fokus, vi måste komma vidare med de konkreta åtgärderna
också. Det är trots allt det som det hela handlar om.
Vi kan kanske inte förutspå framtiden längre än fem år framöver och då är
det dumt att stirra oss blinda på långsiktiga strategier. Vi vet att vi gör misstag hur vi än gör. Vi kommer att göra felaktiga satsningar. Därför är det viktigt att vi kommer framåt på det konkreta planet. Här har jag samma oro som
liberalerna uttryckte kring kortruttsarbetet. Vi kan inte utreda och utreda i all
oändlighet utan någonstans måste vi börja. Det är viktigt att vi gör det nu
med tanke på våra barn och våra barnbarn.
Jag blev därför uppriktigt ledsen när ministern lyfte fram vatten och avlopp, som exempel på landskapsregeringens miljöpolitik. För precis som ltl
Sjögren lyfte fram är det fruktansvärt lågt av landskapsregeringen att i debatten lyfta fram avlopplagstiftningen som en triumf, när man samtidigt i praktiken stänger fast plånboken för att få till slutklämmen på omställningen av
avloppet. Det är ju verkligen att slå sig för bröstet och köra baklänges in i
framtiden.
I Ålands framtids valprogram skrev vi två korta konkreta grejer som jag
tror att de flesta av er som är kvar i salen ställer upp på. ”På Åland ska vi
plocka pengar ur luften och köra med hjärtat i tanken”. Vindkraft och elbilar
tror vi att är framtiden och därför lade vi också en motion om nettodebitering
för en vecka sedan. Det är fina paroller, men vi kommer ingen vart enbart
med dem. Jag är därför lite besviken över att de konkreta åtgärderna saknas i
budgeten. Vi ska också ta till oss här i salen av det som kom fram under vår
hållbarhetsutbildning med tanke på framtiden. Hållbar utveckling handlar
faktiskt inte bara om att öka kostnader utan det handlar om att undvika framtidens kostnader. Hållbarheten kommer att bli alltmer ovanlig i framtiden om
utvecklingen fortsätter. Vi vet att oljan håller på att ta slut t.ex. och kan man
då styra över samhället i en annan riktning kommer vi att vara dem som tjänar pengar på det här.
Fru talman! Låt oss leva upp till detta. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Låt oss leva upp till det, ledamot Jonsson. Vi ska göra konkreta åtgärder, det är det som gäller. Vi vill minska på koldioxidutsläppen för att förminska växthuseffekten. Då är det förvånande och lite
nedslående och jag blir sorgsen när ledamot Axel Jonsson vill försämra
kollektivtrafiken i staden. Det går bra att snacka om hur andra ska göra
det, men man måste faktiskt nog själv leva lite som man lär, om det ska
vara trovärdigt.
Talmannen
Talmannen vill påminna om att vi behandlar landskapets budget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Jag tänker inte diskutera stadspolitik här i salen, det får stå
för ledamot Sundback, men däremot tänker jag ta passningen kring kollektivtrafik på Åland. Där har vi mycket som vi kan göra, dagens kollek434

tivtrafik är inte en hållbarhetssatsning. Ska man satsa på kollektivtrafik
måste man göra det fullt ut, man kan inte göra det halvhjärtat. Jag går
vidare till nästa replik, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Nå, nå, nå ledamot Jonsson, den åländska miljöpolitiken
handlar om betydligt mycket mer än avlopp, men jag ville lyfta just den
frågan eftersom det är så lätt att säga att alla andra ska göra, vad våra
fiskodlare ska göra, vad våra jordbrukare ska ha för pålagor osv. Det är
långt ifrån alla av de 13 000 enskilda hushåll, som har godkända avloppslösningar i dag. Det vill jag uppmärksamma, man måste gå till sig
själv och se vad jag kan göra för den åländska vattenmiljön. Jag kommer
att i ett ytterligare anförande berätta mer om vad som pågår, men det
här är viktigt. Det är så lätt att säga vad andra ska göra, men att göra något själv också och ta de kostnaderna, det tycks vara svårare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ja, jag tror inte att man kommer framåt om man drar bort
pengarna för att ställa om avloppet. Det är definitivt inget som bidrar till
att hushållen kommer att ställa om. Jag tror däremot enbart på ekonomiska incitament för att ställa om samhället i en grönare riktning. Därför är det helt fel väg att gå att här i debatten stå och lyfta fram avloppet
som någonting viktigt och ta upp det som ett exempel i ministerns huvudanförande och sedan i praktiken, i siffrorna, i verkligheten drar man
bort pengarna för att kunna ställa om avloppen. Nja, det är inte konsekvent, det är bara ful retorik.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Här kommer nu mitt anförande kring den sociala avdelningen.
Ett av det stora önskemålet vid valet var en samordning kring drogfrågorna.
Nu står det på sid 93 i budgeten ”Inom ramen för anslaget finansieras även
bidrag för funktion som drogsamordnare”. Fru talman! Äntligen kan man
säga. Det är nu ungefär fyra år sedan förra samordnaren för projektet ”Rensa
Åland” sades upp. Det är ett projekt som de som jobbar med missbruksfrågor
frågar efter. Eftersom jag var en av initiativtagarna till projektet ”Rensa
Åland” så är jag glad att man från de som jobbar med frågorna idag frågar efter liknande projekt. I valet för drygt ett år sen så diskuterades det och efterfrågades en drogsamordnare. Nu söker Folkhälsan pengar för Projekt Nolltolerans till droger.
Projektet Nolltolerans är en drogsamordning som jag ser det. Projektet
skall jobba med
– med upplysning till allmänheten
– sammanställa vilka organisationer som idag arbetar drogförebyggande
inom landskapet Åland
– se över vad de olika organisationerna som jobbar inom det området gör
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– mot vilken ålderskategori jobbar man och framför allt, vi har många som
jobbar, men vilka metoder använder vi. Vilka arbetsmetoder är de framgångsrika och vilka är de mindre framgångsrika. Det här tangerar också lite
den diskussionen som jag hade om utbildning. Man kommer också att jobba
tillsammans med kommunerna och ha en översyn av kommunernas drogfrämjande arbete.
Varför gör nu tredje sektorn det här och inte att man har tjänsten inom
landskapet? Jag anser att man nu måste börja se vad landskapets uppgift är
och vad skall andra utföra. Vi säger fort att ”det kan landskapet göra” och det
där ska vi göra. Vi får inte glömma att landskapet har det övergripande ansvaret och tillsynen. Det är jätteviktigt.
Fru talman! Många vill idag att det skall vara lätt att få vård och det kan
man säga att det är. Vad jag har förstått så är det ingen lång kö och det tar
inte lång tid att få komma till behandling. Däremot har vi inte verktygen, det
är ett av våra dilemman. Det vi måste jobba med är attityderna till alkoholen,
attityderna till tobaken, men framför allt attityderna till narkotika. Jag läste
en uppsats som en åländsk tjej hade skrivit när hon studerade och tittade på
åländska ungdomars attityder till narkotika. Det ingen fin läsning. Åländska
ungdomar i högstadieåldern känner fler som har testat, känner fler som vet
var man får tag i narkotikan. Det är jätteviktigt att projektet ser på attityderna.
Fru talman! Jag vill lite byta spår, men håller mig fortfarande inom avdelningen. Jag håller till viss del med ledamot Sjögren som igår sade att det
borde ha gjorts en utvärdering av landskapsandelssystemet. Jag kan i viss
mån hålla med. Man måste se på ett kostnadstak inom vissa områden. Hur
mycket ska kommunerna klara av med vissa saker? Här borde man se hur
man kan gynna eller ha särskilda understöd och stöda kommuner med oskäligt hög kostnader inom handikappservicen. Jag har alltid varit för att kommuner ska ta ansvar för sina egna kostnader. Idag så kompenserar vi kommunerna i stort sett helt för specialomsorgen, barnskyddet, missbrukarvården, men man borde också se om kostnaderna blir oskäligt höga även inom
handikappservicen. Jag har hört att det har dragits ner och landskapsandelarna minskat. Vissa tycker synd om sin kommun och de tvingas höja skatteprocenten. Man har redan idag en ganska bra ekonomi men landskapsandelarna gör det sämre, här måste vi se vad vi kan göra för att hjälpa enskilda invånare som kan drabbas i kommunen. Här är handikappservicen en sak som
jag gärna hade velat att man ska titta på, jag hade gärna varit med om man
hade försökt komplettera. Jag brukar försöka hålla mig inom tidsramen och
jag ser att jag inte har gått över ännu, men jag bryter här.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det här projektet är behjärtansvärt som kommer att startas
upp från Folkhälsan. För min del tror jag att det hade varit bättre att
landskapet hade hållit i det, men jag ser med tillförsikt fram emot detta.
När jag sett planerna verkar det bli bra. När man pratar om fakta, hur
många som använder narkotika osv. och hur det ser ut i landskapet är
det alltid så att det har blivit värre, det går ner i åldrarna. Jag har hållit
på med det här sedan 1982, då var jag med i den första gruppen. Det är
ganska relevant att man borde lyfta in i debatten också den här undersökningen ”Hälsa i skolan” som gjordes 2011. Enligt den är det mer än
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hälften färre i årskurs nio på Åland som har provat narkotika än i fastlandet och siffrorna går hela tiden neråt. Vi har en positiv trend. Man
måste lyfta fram det positiva i det här sammanhanget också. Man behöver inte alltid vara negativ, att det bara blir besvärligare, att det bara är
mörkt osv. Det ser bra ut också.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Fördelen med att det inte är landskapet är att man kan
hjälpa till med det operativa. Det är synd att ltl Mattsson går ut, men jag
nämnde inte att det har gått ner i åldrarna, för jag är lika allergisk mot
det som ledamot Mattsson. Däremot så hänvisade jag till en undersökning där man sade att synen bland ungdomar är mer tillåtande mot narkotika idag och då måste vi ta det på allvar. Stämmer det så är det oroväckande. Ledamot Mattsson och jag var för mindre än ett år sedan och
lyssnade på en föreläsning i Kyrkby högstadieskola där vi fick bekräftat
samma sak. Det gör mig orolig, då måste vi se vad vi kan göra där. Jo,
satsa på attitydarbetet. Det tror jag inte att landskapet ska hålla på med
det och därför ser jag en fördel med att man kan styra upp det om det är
ute i tredje sektorn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! ÅHS är en institution som alla kommer i kontakt med på ett eller
annat sätt och hälso- och sjukvården är det politikområde som medborgarna
och våra väljare har många synpunkter på och som man vill att vi ska sköta
på ett bra sätt. Den åländska hälso- och sjukvården är både omfattande och
på en mycket hög nivå, beaktande av befolkningsunderlaget. Vi har en omfattande specialsjukvård och vi har också mycket primärvård.
Det som har skett de senaste åren är att de läkarvakanser som har funnits i
stort sett nu är besatta, dvs. vi har ett väldigt stort utbud av läkartjänster,
t.o.m. inom psykiatrin har vi mycket bra läkarspecialister. Jag hörde en person berätta att i Österbotten på deras sjukhus har man inte en enda kompetent psykiatriker. Man får hela tiden köpa in tjänster. Vi vet alla, att köpa in
stafettläkartjänster är både dyrt och det är inte heller tillfredsställande ur patienternas synvinkel för de läkarna har inte samma kontinuerliga vårdkontakt
som de som är fast anställda och jobbar inom organisationen.
Det här att vi har så många tjänster besatta gör att våra kostnader är betydligt högre än tidigare år. Det andra som påverkar ekonomin kraftigt under
2012 är de minskade Gullåsen-avgifterna. Det är en oro som har uppgivits,
oron för att det blir svårt att hålla budgeten för 2012 är väl motiverad och relevant. Nu vet vi inte riktigt hur det går, styrelsen har gjort vissa ansträngningar och tagit inbesparingsåtgärder som har påverkat i viss mån, men som
alla förstår i en sådan här stor organisation och när det gäller så stora belopp
så är tidsfaktorn ganska viktig. Det är klart att man kan göra drastiska beslut,
men det vill ingen inom ÅHS styrelse för då skulle de naturligtvis påverka
vårdkvaliteten i en riktning som jag inte tror att någon önskar sig.
Ledamot Brage Eklund uttryckte en viss förtvivlan över att det aldrig sparades inom den här organisationen. Jag kan nog säga att den styrelse som sit-
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ter nu och den ledningsgrupp som finns har en helt ny syn på det här och en
vilja att se över kostnadsutvecklingen.
I budgeten kan man också läsa att för 2013 blir omstruktureringen omfattande. Om vi ska kunna hålla de kommande ramarna måste det vara runt 4-5
procent som ska skäras ned. Det är ett högt ställt mål och det är inte säkert
att vi når det, men det finns möjligheter, kanske inte på så här kort tid, men
vi ska naturligtvis sträva till att hålla ramarna.
Som alla vet så är det en organisation där det är personalen som kostar.
Det finns inte så hemskt mycket att skära som inte skulle påverka vården.
Man kan se att vi har ganska spridd verksamhet ute i regionerna och dagkliniken som också har nämnts. Det finns väl ingen som tycker att det är någon
åtgärd, indragningen av dagkliniken, som är bra, men man måste ändå
komma ihåg att det innebär 80 000 i hyreskostnader som vi skär bort. Då har
vi lediga utrymmen inom psykiatriska avdelningen som kan utnyttjas för det
här syftet. Dessutom finns det en hel del service på den psykiatriska enheten
som de som besöker dagkliniken på ett helt annat sätt kommer att ha tillgång
till.
Det att styrelsen ganska tidigt beslöt det här verksamhetsåret att stänga
hälsocentralens öppning på fredagarna i Godby är en annan åtgärd som naturligtvis inte var omtyckt, men den gav i sin tur en effekt som var positiv,
dvs. det frigjordes resurser för hemsjukvården. Det är så att om man är lyckosam med nedskärningarna så kan vi komma åt det som många tycker, dvs. att
vi för samma pengar kan ge mera vård.
Just nu är ÅHS inne i en intressant process, det ska anställas en ny hälsooch sjukvårdsdirektör och vi ska också besätta en av de ledande tjänsterna,
dvs. chefläkartjänsten. Efter att ha jobbat en ganska kort tid i den här organisationen kan man se att det krävs fortsättningsvis ganska stora förändringar
för att få verksamheten kostnadseffektiv och styrd på ett sätt så att alla drar
åt samma håll. Det är därför en viktig fråga att hitta en direktör för den här
organisationen som kan bidra till att vi får en mer effektiv förvaltning, vi får
bättre kommunikation både uppåt och nedåt i organisationen och vi får ekonomiska kontrollsystem som gör att pengarna verkligen används på ett effektivt sätt. Vi har många bra sökanden till direktörstjänsten och för min del tror
jag nog att vi kommer att komma fram till ett gott resultat.
Fru talman! Jag tänkte fortsätta lite ännu. Det är frågan om geriatriska kliniken, eller det vi kallar populärt Gullåsen. Det är en stor strukturförändring
för ÅHS med den här geriatriska kliniken. Den är på något vis belysande för
hela sjukvården, den förändring och de prioriteringar som kommer att göras i
framtiden. Det visar sig nämligen att alltmer sjukvård kan bedrivas mer effektivt så att vårdtiderna kortas ner. Det är kanske de som har multisjukdomar av olika slag som kommer att ligga längre tider på sjukhus, annars kommer vårdtiderna att dras ner ganska mycket. Det här kommer att förändra
hela sjukvården under den kommande framtiden. Vi har bara börjat dessa
diskussioner och det ska bli mycket spännande att föra dem med en ny hälsooch sjukvårdsdirektör och chefläkare.
Vad gäller den geriatriska kliniken har det många gånger diskuterats att
det har effekter för kommunerna. Indragningen av Gullåsen har liberalerna
framfört synpunkter om. Jag måste faktiskt säga att jag inte förstår, jag skulle
vara glad om någon av representanterna från partiet kunde redogöra för den
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oro man känner för kommunernas ekonomi med tanke på de äldres behov
när de flyttas till hemkommunerna.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Jag vill inleda med att anföra en rättelse till den röda budgetboken, nämligen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen. I
omställningsbudgeten angavs det här vara ett reservationsanslag och det
borde det också vara i 2013 års budget. Det innebär att 170 000 för täckning
av kommunala deponier också kan användas under kommande fyra år, men
sedan är det slut. De finns tillgängliga 2013 och framåt, men de kommuner
som känner på sig att man inte har gjort sin sluttäckning av sin deponi bör
passa på och göra det nu.
Jag vill sedan gå in på de frågeställningar som har kommit upp under debatten så här långt. Det var bl.a. ledamot Katrin Sjögren som tog upp närståendevårdarnas situation. Visst, det är så, det arbete som görs av närståendevårdarna är oerhört viktigt, men att landskapsregeringen ska börja kartlägga
deras livssituation och behov av stöd och deras fysiska och mentala hälsa tror
jag att är att gå lite för långt.
Däremot har det gjorts en kartläggning, en enkät har skickats ut av landskapsregeringens socialvårdsbyrå till alla kommuner på Åland samt till de
300 närståendevårdare som finns på Åland. De har under hösten fått svara
på frågor som rör deras situation, om de har fått avlastning, om de har haft
möjlighet till rekreationsledighet, dvs. kortare ledighet, ett dygn. Man har
frågat dem om arvoden, mathållning, om serviceplaner finns, om man är nöjd
eller missnöjd med sin situation och vilka förbättringar man föreslår. Enkäten kommer att sammanställas så får vi se om det finns förslag på lagstiftningsåtgärder.
Visst är det så att närståendevårdarna är viktiga och vi måste stöda dem,
men att kartlägga deras fysiska och mentala hälsa tror jag inte att vi ska gå in
på i det här skedet i alla fall.
Sedan var det akutens ombyggnad. Nu är det så att läkemedels- och obduktionssalarna byggs det här året och sedan planeras den geriatriska kliniken, det har vi hört tidigare. Det finns helt enkelt inte möjlighet eller resurser
att börja med om- och nybyggnation av IVA, dialys och akutvårdsavdelningen. Tyvärr är det så som det ser ut. De finns med i budgeten, men att göra en
grundlig utredning under nästa år kommer inte att vara möjlig helt enkelt.
Beträffande budgetmotion nr 40, som handlar om den ambulerande tandvårdskliniken tycker jag att det börjar bli ganska intressant. De säger från liberalernas sida att den ambulerande tandvårdskliniken ska betjäna äldre personer och också andra äldre som bor på institutioner. Då är frågan om det är
alla äldre som är över 65 år på Åland, de är ungefär 5 000, eller är de dem
som bor på institutioner, de 156 som finns på institutioner, eller vilka äldre är
det som man menar? Man säger i sin motion att det är viktigt att skärgårdsbor inte särbehandlas när det gäller allmän tandvård. När jag går in och tittar
på en annan budgetmotion som liberalerna för fram, nämligen den som gäller
samhällsservicereformen säger man precis tvärtemot. Då är det väldigt viktigt
att landskapsregeringen tar större hänsyn till de olika villkor som gäller för
staden, landsbygden och skärgården och där säger man återigen i sin motivering att man måste basera förslagen på regionalpolitiska hänsyn så att Mariehamns stad som centralort samt landsbygden och skärgårdens särskilda
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villkor beaktas. När det gäller samhällsservicereformen ska man beakta skärgårdens särskilda villkor, men när det gäller hälso- och sjukvården, i synnerhet tandvården, då ska man inte beakta skärgårdsbornas särskilda villkor.
Det här rimmar väldigt ojämlikt och kanske inte så konsekvent när man menar på allvar att endast barn och ungdomar och de äldre i skärgården ska få
tandvård. Som vi har sett det har det fram till 2010 varit ungefär 12 procent
av skärgårdsbefolkningen som har varit till ÅHS ambulerande klinik och det
är lite på 200 personer. När den ändå är därute är det möjligt att också ta
emot dem, men då måste lagen finnas som vi presenterade förra veckan.
Jag går vidare till ledamot Cita Nylunds mycket fina anförande och jag
tackar för att hon lyfter frågan om barnkonsekvensanalys. Det är någonting
som vi måste börja ta på allvar. Jag beklagar däremot att alkohol-, narkotika-,
doping-, tobak- och spelpolitiska programmet är försenat, men flera projekt
är igångsatta och det kanske är viktigare att vi kommer igång med åtgärder
än att det finns ett politiskt dokument. Där har vi drogsamordnare på gång,
projekt om ansvarsfull alkoholservering och det var också väldigt fint att vi
fick igång en diskussion om sänkt gräns för promillehalt igår.
Jag vill bara påpeka till ledamot Axel Jonsson att 7,4 miljoner euro till
kommunernas utbyggnad av vatten- och avloppsprojekt har satts på de senaste tio åren. Att vi nu har enbart 100 000 euro är beklagligt, men så ser den
ekonomiska verkligheten ut. Ålands framtid vill att vi ska spara på social- och
miljöavdelningen med 60 000 under nästa år, men det mesta som görs på vår
avdelning är lagstadgade uppgifter. Vi har 50 000 euro för allt utredningsarbete på socialvårdsbyrån, handikappråd, förtroenderåd, alkohol- och drogsamordning osv. Det finns inte några överloppspengar, inte ens på miljöbyrån. Den tidigare ministern sade att hon vände på varenda sten när hon lämnade budgeten ifjol till lagtinget. Det har vi också gjort, men vi har hittat på
andra sätt. Vi har försökt få med LivePlus-pengar, EU-projekt, som vi kan
göra en del satsningar på, också PAF-medel används för Husö-samarbetet.
Man måste vara kreativ och påhittig när pengarna inte räcker till. Jag slutar
här nu, tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller social- och hälsovården ska den vara likvärdig
och lika. Det som vi pratar i samhällsservicereformen om är att man ska
ta regionala hänsyn till hur kommunerna ligger och beroende på om det
är tätort eller glesbygd. Liberalerna säger att man vill prioritera äldre för
tandvård och på institutioner. Det har varit mycket oklart vad resurserna räcker till. Det får finans- och näringsutskottet titta lite närmare på.
Vi tror fortfarande att det är en bra sak att titta på närståendevårdarnas
situation och se hur man kan hjälpa till. Ingalunda är det landskapsregeringen som ska göra det utan ett bra alternativ kunde vara ÅSUB i samarbete med högskolan. Resurserna är små på socialbyrån. Ministern har
tur att PAF-medlen ökar, men jag varnar för att bygga upp verksamheten på pengar som kan rasa väldigt snabbt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Jag kan inte för min egen del se att det skulle vara någon skillnad på den samhällsservice, på den kommunala service, som ska ges ute
i skärgården och när man ska ta större hänsyn till boende därute när det
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gäller servicen inom den sociala sektorn och att det skulle vara en skillnad när det gäller hälso- och sjukvård och i synnerhet tandvård. Det tar
en hel arbetsdag att ta sig t.ex. från Kökar till Mariehamn för att få sina
tänder granskade och lagade. Det här gör att människor som har sina
arbeten, sina företag ute i skärgården kan fortsätta vara där, kanske
komma ifrån sitt arbete en timme, en halv timme och sedan gå tillbaka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Jag ska försöka hjälpa till att det går att förstå. Samhällsservicestrukturreform talar närmast om administrativa, geografiska, politiska strukturer för i det här fallet regionerna på Åland, som vi
brukar indelar i stad, landsbygd och skärgård, alltså geografiska, fysiska
förhållanden, medan igen service till medborgarna är en personlig fråga.
De här kan under inga omständigheter jämställas med varandra. Vi talade tidigare om tillämpningar av grundlagen 6 § och självstyrelselagen
21 § och det kan förklaras på följande sätt: Diskrimineringsförbudet enligt grundlagen gäller bara fysiska personer, inte juridiska personer.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tror faktiskt att befolkningen i skärgården är intresserad av var de får sin samhällsservice t.ex. sin tandläkarservice. Det är
klart att det är bättre om man kan få den i hemknutarna än att man ska
sätta sig på färjan och åka många timmar för att komma till en tandläkare i Mariehamn eller i Åbo eller någon annanstans. Det är klart att befolkningen är intresserad av att få sin samhällsservice producerad så
nära som möjligt. Det bekräftar också de telefonsamtal som jag har fått
den senaste tiden efter liberalernas utspel i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Man hör i det oändliga att det inte går att spara på min
avdelning, det går inte att spara, vi har vänt och vridit på varenda sten.
Ja, så går det i ett samhällsbolag att säga, man behöver inte anstränga
sig. I ett privat företag skulle det ha varit tvärtemot. Skär av och spara
eller lämna skutan. Sedan har man stått där och varit utan jobb. I den
här branschen tycks man få fortsätta utan att ha några krav på sig. När
jag tittade på naturvården så har man 183 000 euro i anslag för upprätthållande av kontinuerlig tillsyn och underhåll av landskapets naturreservat inklusive byggnader och anläggningar av dessa. Hur sköts det
idag? Kanske det räcker med några betande djur om man skulle ha lite
finess och idéer utan att man måste anställa folk som ska gå och sköta
allt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det fina med den här regeringen är att vi både har lyckats
spara och vi har lyckats satsa. När det gäller t.ex. hälso- och sjukvårdsbyrån har vi sparat, men vi har också kunnat få med 20 000 euro som
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går till utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården för olika övergripande projekt inom Folkhälsan. Det kan handla t.ex. om borreliaprojekt
eller klamydiaprevention. När det gäller naturvården så har vi också i
motsats till den föregående regeringen lyckats få in 250 000 euro för inköp av Natura 2000-området. Någonting som vi borde ha gjort redan
före 2011. Vi kommer också att titta på EUs LivePlus pengar, som
kanske kan vara med och finansiera en del av just Natura 2000programmen. Vi har sparat, men vi har också hittat andra alternativ på
hur man kan få intäkter till avdelningen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Den anförda rättelsen antecknas. Talmannen vill
påminna om den rekommenderade tiden om fem minuter. Det finns en tendens att det
går över ganska mycket.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det sista påpekandet kom i alldeles rättan tid. Som lagtingsveteran måste jag uttrycka min besvikelse över detta lagting och lagtingskollegerna. Under året har det gång på gång på gång sagts att man borde ges möjlighet att debattera Ålands hälso- och sjukvård. Det borde finnas ett särskilt
meddelande om Ålands hälso- och sjukvård. Nu har vi framför oss beställningen från Ålands hälso- och sjukvård från självstyrelsemyndigheterna år
2013. Måhända fem talare av 29 lagtingsledamöter är beredda att ägna sig åt
ÅHS.
Vi har 25,8 procent av den totala budgeten i pengar, det rör ÅHS. Därav är
det 41 procent av konsumtionsutgifterna och 36 procent av investeringsutgifterna. Vi har en hälso- och sjukvård i landskapet som är i toppklass. Toppklass i världen! Jag tror att 95 procent av befolkningen håller med om det.
Kan det vara orsaken till att det är så lite intresse i lagtinget för Ålands hälsooch sjukvård, att allting är så bra. När det händer någonting så är det fantom
och krigsrubriker i pressen om man gör någon liten ändring som berör en
person, men sammantaget är det så att vi har en väldigt bra situation.
Här redogörs nu för i budgeten på sidorna 21-22 och på sidorna 107-114
vad gäller 78 miljoner euro netto. Tio sidor borde man orka läsa här i lagtinget. För övrigt noterar jag på talarlistan när det gäller social- och miljöavdelningen att åtminstone männen i ett visst parti, fyra st av fyra, är intresserade av den här sektorn. Inte så många andra. Å andra sidan är det inte min
uppgift som vicetalman att locka med hela lagtinget att ta del av debatten eftersom man ändå hoppas på att komma hem under det här dygnet.
Sedan till en del av verkligheten ute på ÅHS. Här har sagts att det för 2012
antagligen kommer att bli ett sämre resultat än budgeterat. Man kommer att
överskrida nettobudgeten med 2,5 miljoner. Dt fanns en rapport om att inkomsterna låg en miljon under budget, men det kommer till synes att bli
mindre. Det fanns en uppgift om att kostnaderna eventuellt kunde bli en och
en halv miljon högre än budgeterat. Det kommer också att bli mindre. Det
finns en risk för att resultatet kan bli mellan 1-1,5 miljon sammanlagt mindre,
men det vet vi inte. Riskanalysen på 2,5 miljoner är väl tilltagen.
Låt oss säga att det blir en och en halv miljon som fattas, dels mindre inkomster och dels ökade kostnader. När alla tjänster är tillsatta innebär det att
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man har en ingående balans i 2013 års budget som ytterligare underfinansierar 2013 års verksamhet. Det är ett stort problem för oss.
Låt mig ta ett exempel på hur det kan finnas dubbla signaler när det gäller
ÅHS’ möjligheter att hålla sig inom budget. Landskapsregeringen har i ramen
bestämt att vi ska få in 500 000 mera i intäkter och så får vi ett ingående balansunderskott från 2012. Det innebär att om vi ska klara budgeten så ska vi
antagligen få inkomster på nästan en miljon till. Landskapsregeringen har
vidhållit sin budgetram på 7,4 miljoner i röda boken också. Det betyder att vi
antagligen måste höja avgifterna ordentligt med mer än en halv miljon. Jag är
inte säker på att det är rätt politik att göra på det här sättet. Finans- och näringsutskottet kan gärna titta på den frågan.
Vad som gör det ännu mera omöjligt är ministerns påstående att landskapsregeringen har beslutat att det inte blir någon lagstiftning om höjd högkostnadsskydd. Detta har ÅHS’ styrelse anhållit om för när man ska föreslå
ny avgiftstaxa för landskapsregeringen måste det här vara en del av processen. Därför har jag i princip sagt att om vi alls ska komma i närheten av inkomsterna, som landskapsregeringen har bestämt att ska vara 7,4 miljoner,
måste vi åtminstone för det högre högkostnadsskyddet få göra förändringar
där, annars finns det ingen chans.
ÅHS har en låg avgiftsfinansiering när man jämför med andra hälso- och
sjukvårdsorganisationer. Det sägs ofta motsatsen, men det stämmer inte
sammantaget. Vår avgiftsfinansieringsgrad är på 8,5 procent och det är internationellt lågt. Att tala om att vi inte kan göra avgiftsförändringar är märkligt.
Då ska jag skälla på två motioner. Ålands framtid motionerar i motion nr 7
att man ytterligare ska minska ÅHS’ nettokostnader med 782 000 euro. Jag
har varit med och sparat i ÅHS’ styrelse i tre år. Vi har sparat under den här
tiden 2-4 miljoner euro beroende på hur man läser bokslutet. Det är betydande inbesparingar som är gjorda och nu är vi i en situation där vi rimligen
inte kan spara så mycket ens som det finns föreslaget i 2013 års budget utan
att man gör synnerligen allvarliga nerdragningar i vårdnivån. Samtidigt har vi
en utveckling som kräver utökade resurser, t.ex. under den förra regeringen
gjorde man 2010 en stor inbesparing i antal personal, hälften av dem var på
ÅHS. Vi stängde en hel avdelning på Gullåsen, den drogs in. Många andra
sparåtgärder har gjorts. Det som den här nuvarande styrelsen gör är mindre
än det som den föregående styrelsen gjorde.
Avslutningsvis, fru talman, motion nr 9 av liberalerna, ltl Katrin Sjögren.
Man föreslår att för IVA, dialys osv. ska det anges att man startar planeringen
av det. Det står i budgeten att den planeringen kommer att ske och så föreslås
det i motionen att den planeringen skall ske. Skillnader kan jag inte se att
finns. Vi bygger nu om läkemedelsförrådet och obduktionen och geriatrikrehabiliteringen för över 25 miljoner euro. Därefter kommer sedan förslaget.
Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vtm Roger Jansson säger att ÅHS har tagit beslut om att
höja högkostnadsskyddet. Det är sant, men man glömde att expediera
beslutet och skicka det till landskapsregeringen med underlag så att vi
kunde ta fram en lagstiftning om högkostnadsskydd. Anhållan kom först
efter att vi hade klubbat budgeten i landskapsregeringen. Däremot säger
vi att vi avser att analysera avgiftspolitiken under nästa år. Det handlar
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också om att se på helheten, avgifterna på ÅHS, högkostnadsskyddet,
sjukdomskostnadsavdraget så att vi får en helhet. De grupper som vi
värnar om, både vtm Roger Jansson och jag, ska inte komma i kläm och
drabbas oskäligt, de sjuka och de som har lite pengar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! ÅHS styrelse har inte beslutat om att höja högkostnadsskyddet, långt därifrån. Vi har anhållit om att landskapsregeringen genom lagstiftning ska göra en sådan höjning och jag uppfattar det som att
det ska göras i en budgetlag. Det hör ihop med budgeten för att möjliggöra 7,4 miljoner i inkomst. Landskapsregeringen är representerat på
ÅHS’ möten med minister och landskapsläkare, dessutom sitter ett antal
ledamöter från regeringspartierna med i styrelsen. Skylla på bristande
postgång i den här frågan är inte för mig acceptabelt. Det är klart att om
man har den politiska viljan att få in 7,4 miljoner på ÅHS i intäkter så
ska man leverera den här lagstiftningen till lagtinget. Hur den sedan ser
ut är upp till landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Ja, återigen har vi hört om oansvaret från oss, att vi har
lagt en motion med sparåtgärder på ÅHS. Som jag sade tidigare skulle
det säkert ha varit mycket roligare för oss också att höja anslaget med
700 000, men då har man väl blivit kallad något annat. Orsaken till att
man vidtog beslutet var att jag i finansutskottet fick jag höra att läkare
är betalda, jag kommer inte ihåg anslaget, med över avtalsenliga löner
som motsvarar 400 000 per år samt att det finns om jag inte missminner mig, över 30 personer som har möjlighet att påverka och besluta om
löneutvecklingen inom ÅHS. Då är det något fel inom organisationen.
Då finns det möjlighet att spara.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Om det är något fel i organisationen ska man åtgärda det.
Det är självklart det. Alla som sitter i styrelsen inklusive ÅHS’ representant har ansvar för att man åtgärdar det. Den typen av åtgärder tar man
inte över en natt eller över några veckor utan det ska beredas och göras.
Det tar tid och sedan när man gör det så kan man budgetera för lägre
inkomster. Att det finns 400 000 i överlöner är det första gången jag hör
om och ändå har jag suttit i ÅHS’ styrelse i många år. Det är första
gången jag hör det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag tänkte lite beröra det här med servicesedlar eftersom ltl Barbro Sundback också efterfrågade moderaternas syn på det, om tanken är att
spara. Det är inte den främsta orsaken. Finans- och näringsutskottet har haft
upp den här frågan och också hört en elektronisk servicesedelproducent, som
är den största i Finland. De har också gjort en undersökning där man kom
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fram till att den fria prissättningen av tjänster, producenter, inte har medfört
ökade kostnader för kommunerna. På det sättet har man åtminstone i Finland kunnat konstatera att det inte har medfört ökade kostnader.
Det är inte främsta orsaken till varför vi vill ha servicesedlar. Det är egentligen tre saker, valfrihet, företagandet och för samhällsservicereformens
skull. Det här är fullt genomförbart. Jag upplever att det finns en oro att det
är något nytt, att det skulle vara något väldigt svårt. Man måste då känna till
att det finns system för det här både i Sverige och i Finland. I Finland har
man haft det över tio år. Nu är det fler än 120 kommuner som har det här systemet. Man ska komma ihåg att Ålands kommunförbund har varit positiv i
ett utlåtande till det här. Jag vet också att man har haft upp det i social- och
miljöutskottet där serviceproducenter har sagt att man efterfrågar det här.
Man kan också nämna att det har gjorts flera enkäter i Finland, i den senaste var det över 13 000 tillfrågade. I de här enkäterna har man sett att intresset har ökat. I den senaste enkäten kommer man till slutsatsen att invånarna vill påverka tjänsterna och man vill kunna välja fritt mellan serviceproducenter. Det var slutsatser från enkäten. En annan slutsats var att man
var avundsjuk på hur bra det är i grannkommunen, där man erbjöd servicesedlar. Det fanns också en klar majoritet i enkäten för servicesedlar. På det
sättet kan man åtminstone tro på att det är något som är fullt genomförbar
och det är sannolikt också något som kan vara efterfrågat.
Till det här med valfrihet, moderaternas politik utgår ju från den enskilda
människan. I princip så tycker jag att individen vet bäst. Ett system med servicesedlar gör att vi får en valfrihet som ger nya möjligheter på många plan.
Beslutsmakten förflyttas till delar från politiker och tjänstemän till den enskilda människan och anhöriga. Valfrihet alltså. Mer möjlighet att påverka
sitt eget liv. Alla individer och familjer är inte likadana.
Den andra delen som jag nämnde var det här med företagandet. Det är positivt för småföretagare. Idag upphandlar vi större serviceenheter och sedlarna ger en möjlighet att välja själv och då kan småföretagarna gynnas av det
här. Särskilt gynnsamt har det också visat sig för småföretagare med stark
personlig service. Vårt samhälle är litet och idealiskt för småföretagare. Det
ser vi också på all statistik. Det är positivt för kvinnligt företagande, som ledamot Åke Mattsson nämnde. Vi vet att flest kvinnor jobbar inom den här
sektorn och det är en viktig aspekt att ha med här.
Samhällsservicereformen måste jag nämna. Eftersom en servicesedel möjliggör på riktigt verklig valfrihet skulle vi också på det här sättet ge samhällsservicereformen en möjlighet, individen kan också välja serviceproducent i en
annan kommun eller på ett annat ställe. Det skulle vara en lösning på den sociala biten, som jag hoppas att sociala gruppen tittar på. Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Det var klart och tydligt och redigt, men tyvärr lyfter det
mig åtminstone till en högre nivå av förvirring av två skäl. Det ena är att
kollegan Petri Carlsson röstade emot projektet om införande av servicesedlar i de här samhällssektorerna för att åstadkomma de tre saker som
nämndes, kanske mer än tre, för 4-5 månader sedan. Det var det ena,
men det andra som förvillade mig ännu mera och därav nivån, på sidan
20 i budgetförslaget står det: ”Landskapsregeringen avser att under
budgetåret förbereda ett lagförslag om servicesedlar för att möjliggöra
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att ett sådant förslag avlämnas till lagtinget under 2014.” Jag förstår att
moderaterna står bakom detta budgetförslag. Vadan denna defensiva
hållning nu plötsligt?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Om vi går till det första så tror jag att ledamot Åke
Mattsson svarade på det och jag redogjorde också för det i debatten i
omställningsbudgeten kring den här motionen, men den förkastades på
ett positivt sätt med att det här var på gång och det här jobbar vi starkt
för och ska se till att landskapsregeringen kommer fram med det framöver. Vad gäller det som står i budgeten så får vi höra varför det ska ta så
lång tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Professor Carin Holmqvist, som sitter i tillväxtrådet, hade
en föreläsning när hon utsågs till Årets feminist. Där framhöll hon bland
annat att kvinnor inte bildar företag inom den sociala sektorn, det ligger
inte några pengar i det. Jag tror mycket på henne, men tack för svaret.
Det var bra och intressant. Problemet på Åland är alltid marknaden. Om
man gör så att servicesedlarna kan tillämpas i vilken kommun som helst
så finns det en risk att det utarmar de små sociala enheter, som vi har i
många kommuner. Det var resultatet när vi försökte med lagstiftning
stöda privata dagis. I Sund och Hammarland misslyckades det totalt. De
politiker som finns motarbetar privata initiativ helt och hållet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ledamot Sundback lyfter upp ett viktigt resonemang.
Det var därför jag nämnde att det är en viktig del i samhällsservicereformen att man kan utnyttja det över kommungränsen. Vi ska också
komma ihåg att det här är någonting som vi skapar förutsättningar för
här i lagtinget genom lagstiftningen, sedan måste kommunerna göra den
bedömningen hur vi kan genomföra det i vår kommun.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Att fiskodling är en viktig näringsgren för flera skärgårdskommuner torde det inte råda så stort tvivel om i den här församlingen. Det finns
dock flera saker att begrunda i den näringsstruktur vi har idag. Det här är en
fråga som på sätt och vis har ganska fasta ramar. Den förra landskapsregeringens rapport om fiskodling på Åland ur ett helhetsperspektiv identifierade
fiskodlingens ramar så här: ”En förutsättning för en positiv utveckling av det
åländska vattenbruket är att det är så väl ekonomiskt som ekologiskt bärkraftigt. En utveckling måste baseras på en långsiktig ekonomisk lönsamhet samtidigt som verksamheten måste bedrivas inom ekologiskt hållbara ramar.”
Sedan nämns fyra exempel på det här
1.
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Att näringsämnen ingår i spårbara kretslopp

2. Att energin är förnybar
3. Att näringen ger ett nettobidrag till livsmedelsförsörjningen
4. Att verksamheten inte leder till en icke-reversibel, alltså bestående förändring av omgivande ekosystem.
Hur mycket fosfor släpper Åland ut i rören? Jag citerar ÅMHM:s hemsida
uppdaterad i november 2012 där det står: ”Fiskodlingen står för en dryg tredjedel av kvävebelastningen och 70 procent av fosforbelastningen på de
åländska vattenområdena. Huvudkällan till utsläppen är proteinet i fiskfodret.” Enligt våra tjänstemän står fiskodlingen totalt för en procent av utsläppen i hela Östersjön. Är det mycket eller litet? Jag anser att det är ganska
mycket med tanke på hela den fosformängd som kommer från avlopp, hönsfarmer, jordbruk, det är mycket.
Vad gör landskapsregeringen?
1. Man håller i budgeten för 2013 fast vid det övergripande målet att
minska utsläpp av fosfor och kväve
2. Man fortsätter sitt engagemang i att Aquabest. Det här är bra. Jag hade
förmånen att delta i Aquabest-seminariet på Åland och diskuterade
med föreläsarna om hur ett mer hållbart vattenbruk kan uppnås i Östersjön, dvs. få tillbaka blåstången, som tar tångräkan tillbaka som ger
oss ett fungerande normalt ekosystem.
3. Att utbyta bästa tillgängliga metoder inom ramen för Aquabest för att
minska fosforbelastningen är ett bra initiativ.
Det jag vill efterlysa för framtiden är lite mera offensiva projekt eftersom
utvecklingen i t.ex. Norge och Spanien har kommit väldigt långt inom det här
området. Vad sägs om visionen om en markbaserad kretsloppsanpassad fiskodling, som producerar ekologisk fisk helt i enlighet med Ålands varumärke
tillsammans med ekologiskt fårkött, närproducerad ostar, ekologisk äppelsaft? Det låter väl rätt just? En ekonomisk bärkraft i fiskodling där fosforn tas
till vara och används till något vettigare än att släppas ut i havet. Idag går det
utmärkt att köpa norsk ekologiskt odlad lax på Kantarellen, men inte åländsk.
Bara det är värt att begrunda. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag vill bara begära replik för att konstatera att jag stöder ltl Valve i hans anförande. Jag strök mig själv från listan för det är
samma ämne som vi har tittat på. I och med att de var så lika varandra
så sparar vi lite tid på det här sättet. Det kan vara viktigt att man också
tänker på skärgårdsborna, när man tänker på fiskodlingen och vad den
ställer till med. Vi vill ju inte ha den gröna ön i det gröna havet. Det är
ingenting som säljer utan vi behöver kanske se över det här, alla gemensamt och komma till ett bättre resultat.
Ltl Wille Valve, replik

Fru talman! Jo, tack, jag välkomnar ledamot Mattssons anmärkning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Tack för det anförandet. Jag vill också säga att det görs saker lokalt på Åland, men också att man jobbar i ett större sammanhang
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internationellt och nordiskt. Det gör landskapsregeringen som bäst. Vi
har för första gången ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets akvatiska ekosystem-grupp, där man tittar på övergödning och biologisk
mångfald. Man skaffar sig en gemensam bas för hur man ska kunna ta
gemensamma nordiska åtgärder mot föroreningar i både havs- och
kustmiljöer. Vi jobbar också aktivt inom Helcom. Aquabest samarbetet
som ledamot Valve tog upp kan vi också titta över lagstiftningsåtgärder,
vattenkvalitetsnormer, förbättringsöverskott och eventuella utsläppstak.
Det är sådana saker som pågår nästa år.
Ltl Wille Valve, replik

Fru talman! Jag välkomnar landskapsregeringens internationella engagemang i organisationer som Helcom och nordiska rådet och ordförandeskapet för akvatiska arbeten. Jag har själv i BSPC ibland ställts inför
det moraliska dilemmat när jag vill arbeta för ambitiösare krav på utsläpp av fosfor i Östersjön att jag återkommer hela tiden till frågan om
hur gör vi på Åland. Det är en fråga som är värd att begrunda i det här
sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var mycket kritik under förra mandatperioden att man inte
gjorde tillräckligt och man gjorde fel saker. Nu gläder det mig att man
faktiskt fortsätter på mycket av den inslagna vägen och man fortsätter
att förbättra projektet, man fortsätter att utveckla fiskodlingen. Det låter
positivt och det är positivt med ltl Valves engagemang. Det behövs.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Talman! Jag tänkte inte dess mera delta i budgetdebatten, men vtm Jansson
lurade upp mig för att debattera sjukvård. Jag håller helt med vtm Jansson
att det nog är bra om vi diskuterar mera sjukvård. Jag hoppas att det kommer
ett meddelande från regeringen under vintern så att vi får diskutera hur vi vill
ha det i framtiden. Jag har sagt det förut och jag säger det igen att jag tycker
att förra styrelsen gjorde ett utmärkt jobb och man visade på att det går att
spara och ändå behålla sjukvården. Det ska de ha all beröm för. Jag sitter nu
själv i nuvarande styrelsen och vi har ett bra samarbete. Det bådar gott för
framtiden. Det finns vilja att göra något som är bra mycket bättre.
Som sagt det är viktigt att politiskt vara med och debattera vilken sjukvård
vi vill ha, vilka volymer vi vill ha osv. Det är ofta så att staben på ÅHS, läkare,
sjukskötare och andra sjukvårdsmänniskor får ofta kritik, t.o.m. härifrån talarstolen och från andra ställen, men under den tid jag har varit med, under
ett års tid, har jag kunnat konstatera att vi har mycket duktigt folk på ÅHS,
som gör sitt absolut bästa under de premisser som finns. Det är inte så lätt,
man har att göra med människors hälsa, sjuka människor och det är inte lätt
att göra ett misstag och reparera det. Det är nog lättare att vara mekaniker,
där går det ofta att byta ut en ny del om den förra inte passar.
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I sjukvården är man illa ute om man går ut fel och det syns ofta. Det är ett
svårt yrke. Det görs ett riktigt fint jobb. Vi får inte ge avkall på den fina sjukvården som vi har idag utan vi måste se till att det finns resurser. Det var väl
det som vtm Jansson var inne på, avgifter. Jag har själv förfäktat över det en
tid. Jag är övertygad om att vi måste ta in mera avgifter. Faktum är att ju
mindre pengar vi har för sjukvården desto mindre kan vi göra och desto flera
slussar vi till privata sjukvården. Det är ju så att det drabbar dem som har
minst pengar. De som har det hyggligt ställt kan faktiskt gå till den privata
sjukvården och få den hjälp som den offentliga sjukvården inte har råd att
göra. Det blir bara mer och mer på det sättet i och med att man kan bota och
lindra mycket mera än förr. Någonstans kommer gränsen emot när det inte
finns pengar tillräckligt för sjukvården. Då kommer de som har det sämst
ställt i kläm. Man är nog hellre beredd att betala lite mera bara man får bli
frisk, eller får en lindring av sin sjukdom.
Det är ju så att de som absolut inte har råd kan få hjälp via kommunen,
ingen ska behöva bli utan vård, men finns det ingen offentlig sjukvård, då är
man helt hänvisad till den privata för den sjukdomen man har. Här måste vi
ta en rejäl debatt, hur ska vi klarera upp det här, att man kan bota och lindra
mycket mera.
Redan idag har vi varit tvungna att göra vissa vägval. Vi kallar dem mera
för skönhetsoperationer, som är hänvisade till det privata, men det finns en
gräns där skönhetsoperationerna också kan betyda något som inte längre är
skönhetsoperationer utan det kan vara i den andra kategorin.
Med de korta orden vill jag för min del säga att vi antagligen måste på sikt
och ganska snart ge sjukvården mera resurser, 0m det sedan är via budgeten
eller via avgifter eller via både måste vi ta en rejäl diskussion här i vinter. Jag
hoppas att ministern kommer med ett meddelande i vinter så att vi får ta en
rejäl diskussion och komma överens om hur vi ska ha det i framtiden.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Tack för ett analyserande och föredömligt kort och bra
anförande när det gäller ÅHS. Vi är överens ledamot Runar Karlsson
och jag när det gäller avgiftspolitiken. Vi måste använda oss av den och
höja självfinansieringsgraden lite, lite. Det kan göras på olika sätt. Jag
tror att det är både och som måste göras. Hälso- och sjukvården behöver
mera resurser. Det är både lite mera avgifter och sedan lite mera skattepengar också. Det som förundrar mig är att vi skulle behöva ett meddelande under vintern från landskapsregeringen för att diskutera ÅHS
framtid. Vi har ju ett dokument här, vi har en beställning för 2013 års
hela budgetår och som också bär in på 2014 och 2015. Räcker inte det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det första inlägget som vtm Jansson hade håller jag med
om och det följer min tes. För att klarera vår ekonomi och service så
kommer det att betyda lite mindre service och lite högre avgifter och lite
högre skatt. Det finns ingen annan metod. Precis så är det inom sjukvården. Den andra biten håller jag också med om, men det är för att
tvinga fram en debatt här i salen som vi borde få fram ett meddelande.
Det sätter allting mera på sin spets med prioritering, sjukvård privat och
offentligt och kanske också man skulle baka in sjukdomskostnadsavdra-
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get i samma meddelande. Då får vi kanske en rejäl debatt om hur vi vill
ha det totalt sett. Nu blir det att ta lite bitar här och var, men visst borde
vi ta en större debatt om sjukvården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack fru talman! Jag vill hålla med ledamot Karlsson. Vi har mycket
duktigt folk inom ÅHS, det har jag själv upplevt som suppleant i styrelsen under förra perioden. Det som är tråkigt är all den kritik de får
framför allt från politikerna. Man ska verkligen ha torrt på fötterna förrän man anklagar personal. Jag tror på att personalen är vår resurs, precis som Karlsson sade. Med en motiverad personal kan man förverkliga
nästan vad som helst.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ja, har man suttit i styrelsen i ett år får man en bättre insikt. Det är klart att man måste beundra läkarna. Det finns mediciner
som kanske kostar 100 000 euro idag men det finns också mediciner
med samma innehåll, som kostar 5 000 euro. Den för 100 000 euro är
kanske lite, lite bättre än den andra. Läkaren ska sedan avgöra vilken
medicin han ska ge patienterna. Han ska tänka på ekonomin och han
ska tänka på patienterna. Det är en jättesvår avvägningsfråga de har att
ta ställning till, det är lätt här i salen att tycka si eller så. Läkarna har ett
tufft jobb, det blir bara tuffare och tuffare ju mera de kan bota och
lindra. Medicinen blir bara dyrare och dyrare för den ska också forskas
fram av medicinbolagen. Det är moroten för dem att de kan ta bra betalt
för den när de har forskat fram den. Det här är en viktig debatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag är lite förvånad över att mina kolleger i majoritetsblocket
bara talar om avgiftshöjning och skattetillskott i hälso- och sjukvården, att
man inte mera vill granska kostnaderna. Vtm Roger Jansson slår ut med
händerna och har hållit med om det, men han visste inte när han fick höra
vissa uppgifter om hur det ser ut på lönesidan.
Min övertygelse är att vården kan effektiviseras, mycket. Det finns stora
brister som jag ser det i organisationen, trots ny lagstiftning och ett nytt reglemente. Det är dokument, att omsätta dem i praktiken i organisationen är
mycket svårare, för det finns vissa kulturella särdrag för ÅHS som man nog
borde se över. Kostnadsmedvetenhet, kostnadseffektivitet krävs av alla anställda, men då måste det finnas både system och strukturer som gör att man
kan följa upp det här.
Det sägs ofta att det är en orimlig snöbollseffekt inom den här branschen.
Det blir så möjligt att göra allt mer och mer och det kostar allt mer och mer.
Till viss mån stämmer det, men det finns också experter som säger att antalet
vårddygn per person kommer att skäras ner betydligt. Det som vi borde
sträva till är att alla större vårdinsatser koncentreras till t.ex. dagtid och att
man inte utför sådana på helgerna. För varje sjukvårdsinsats som sker efter
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vanlig arbetstid är väldigt kostsamt. Sådan här tankegångar borde kunna föras mycket mera. Jag ser stora möjligheter med rätt ledarskap att skapa en
mycket effektivare organisation än vad vi har idag.
Jag var inbjuden till det nya privata sjukhuset, som inte går att jämföra eftersom det är så hemskt mycket mindre och man verkar på helt andra villkor,
men det som var intressant att se var de avancerade system man hade för att
alla som jobbade på det här sjukhuset skulle veta exakt vad de ska göra varje
dag. Det är den typen av system vi måste få för att effektivera hela verksamheten.
Sedan är det ett problem att det finns så många som sätter löner. Det är
inte bra. Det är inte heller bra att vi har 12 kliniker, det är samma problematik som med 12 kommuner. En är stor och mäktig, den som är minst har naturligtvis minst inflytande. I en sådan organisation är det svårt att kommunicera från toppen till botten och tvärtom.
Fru talman! Jag ser stora möjligheter att förändra och effektivera vården
på Åland för att kunna göra kostnadsinbesparingar. Det som vtm Roger Jansson pratar om var inte någon stor inbesparing egentligen utan det var en omstrukturering av en verksamhet som var förlegad för länge sedan, dvs. folk
som var sjuka och gamla bodde på sjukhuset.
Jag har det bästa exemplet själv, min mamma var på Gullåsen i sex år utan
att man gjorde någonting. Hon frågade själv av mig, varför inte läkaren
kommer hit och gör någonting. Hur länge ska jag ligga här? Det var ju så ålderdomligt som det kan vara och framför allt så dyrt. Jag sade många gånger
åt henne att hon måste vara en av Mariehamns dyraste åldringar vid det här
laget. Det var ett hopplöst system.
När vi fick bort det och fick den geriatriska kliniken började man göra
sjukvårds och medicinska behandlingar på de äldre. Då visades behovet bara
vara en bråkdel av vårdplatser jämfört med de över 60 av dem som de hade
tidigare. Det här gäller geriatriska kliniken, men det finns säkert motsvarande effekter på andra områden, men det krävs mycket arbete och det krävs
att man får med dem som kan det. Det kan inte vi politiker, utan vi måste få
ett ledarskap som har både förvaltnings-, juridisk- och medicinsk kunskap.
Ekonomiskt finns det nog, men det måste ledas på ett annat sätt. Tack, fru
talman!
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det är positivt att ledamot Sundback, tillika styrelseordförande i ÅHS, delar vår uppfattning att det går att kostnadseffektivisera
inom ÅHS. Det visar ju också den revisionsrapport som vi fick på bordet
tidigare, att det finns luft att hämta i organisationen. Vi ser med tillförsikt fram emot det arbete som ltl Sundback kommer att leda. Det här är
intressant med tanke på att vi har en motion som handlar om att spara
in på kostnaderna. Vi räknar givetvis med ledamot Sundbacks stöd i den
här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo, i själva diskussionen är vi överens, men jag tror inte att
det på så kort sikt går att förändra och effektivera systemet så att det
skulle märkas redan under 2013. Om vi klarar det som ramen säger är vi
fantastiskt framgångsrika, men att ytterligare spara 780 000 det kan
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man nog inte göra utan att allvarligt försämra vården. Jag tror inte att
det finns förutsättningar på det. Vi är överens om att det på kostnadssidan finns mycket att göra. Det är lite som med skärgårdstrafiken, men i
mycket, mycket större skala.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns absolut en hel del att göra inom ÅHS, utveckla och
förbättra. Där borde man ha tagit intraprenörerna. Det finns en väsentlig skillnad om man jämför tillbaka. Den överlägset viktigaste vården
som utförs utanför kontorstid är just jourverksamheten, som är jättedyr,
men behöver finnas. Människor får hjärtinfarkter, föder barn, krockar
med bilar alla tider på dygnet och det är just det som kostar massor med
pengar och som det är väldigt, väldigt svårt att slimma ner. Sedan finns
det å andra sidan dem som hävdar att man borde operera t.ex. mer på
kvällstid, man har utrustning, opparationslag och man har köer. Det är
inte samhällsekonomiskt att ha folk som behöver operera sitt knä och är
sjukskriven att gå och vänta på operation osv. osv.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tackar för det bidraget till diskussionen. Ltl Katrin Sjögren är ju väl insatt i Ålands hälso- och sjukvård och just akutsjukvården. Jag tror att vi behöver alla bidrag som vi kan få i den här diskussionen. Jag, i likhet med ledamot Runar Karlsson, vill gärna ha ett meddelande. Jag tror att i den här frågan behöver alla vara med och diskutera och lösa de problem som vi har. ÅHS är för viktigt för att bli en
slagpåse mellan opposition och majoritet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Grunden för all visdom är att erkänna fakta. Jag välkomnar kollegan Barbro Sundbacks rättframma hållning och påminner
om den säregna lagstiftningen som vi har att göra med inom ÅHS. ÅHS’
styrelse har en mycket stark ställning i ärenden under organisationens
behörighet, men ekonomiska frågor är naturligtvis på den nivån att de
inte bara kan beslutas av dess styrelse utan sist och slutningen är vi här i
kammaren ansvariga för det. För det behöver vi den här typen av information och upplysning. Tack för det, ledamot Sundback. Jag sällar
mig också till dem som efterlyser ett meddelande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tackar för stödet. Jag brukar säga efter den korta tid
som jag har varit ÅHS’ ordförande att vi har allt ansvar i styrelsen. Vi
har allt ekonomiskt, politiskt och förvaltningsjuridiskt ansvar, men vi
har inte idag instrumenten att styra organisationen tillräckligt effektivt.
Det har att göra med historia och gamla mönster där man har byggt ut
organisationen, tycker jag, på ett kanske inte tillräckligt målmedvetet
sätt. Man har önskat vara speciellt klinikchefer och andra till lags. De är
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bra att klinikcheferna har mycket ansvar, men det är ojämnt fördelat
och den centrala styrningen måste vara tydlig eller som vicelantrådet
brukar säga, om man ska delegera måste man ha en stark central styrning. Det är det som också ÅHS behöver.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! När det gäller IVA, dialysen och akuten tolkade jag budgeten att det
kvarstår betydande utredningsarbeten och att projektet inte har prioritet i
dagsläget. Självklart är det Gullåsen som står på tur och man kan inte ha hur
många byggnadsprojekt som helst. Det är inte praktiskt möjligt och det är
inte heller ekonomiskt möjligt, men det finns ett grundarbete som behöver
göras. Jag är helt säker på att när det gäller IVA, dialysen och akuten finns
det jättemycket effektiveringsvinster att göra.
Några ord om PAF-medlen i landskapsregeringens budget och att tänka
nytt som ministern sa. Jag kom in i landskapsregeringen när PAF-medlen
sviktade. Där var det en försiktighetsprincip. Man skulle hålla nere antalet
anställda eftersom det fanns en osäkerhet. PAF gjorde sin satsning i Spanien
och vinsterna dök. Jag vill påstå att det är lätt att bli fartblind. Det är oerhört
svårt att plocka tillbaka verksamheten i ordinarie budget om vinsterna börjar
minska från PAF igen. Det tror jag att vi har skäl att tro, inte kan vi hålla oss
på en jättehög nivå hela tiden. Det är en balansgång på slak lina med PAFmedlen.
När det gäller Natura 2000-området vill jag ge en lite mera nyanserad bild
än vad ministern gav i sitt anförande. Under förra mandatperioden, även om
det är historia, satte vi 380 000 euro på Natura 2000-områdena. Procenten
av skyddad natur ökade väsentligt under förra mandatperioden och ett av de
största naturreservaten inrättades. Det var Signilskär, där man också skyddade vattenmiljön på ett helt nytt sätt. Lite nyans skulle jag vilja ha i debatten.
Det är väldigt bra att arbetet med barnkonsekvensanalyskonceptet fortsätter. En av de allra första sakerna som landskapsregeringen behöver göra en
barnkonsekvensanalys på är just sjukdomskostnadsavdraget och hur det
drabbar en låginkomsttagare och en ensamförsörjare. Titta på hur det drabbar barnen.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet. Diskussionen om social- och miljöavdelningens förvaltningsområde är således avslutad och vi övergår till:
Landskapsregeringens och kansliavdelningens förvaltningsområde
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Förvaltningshuset har fått en ny entré. Den är modern, den är ljus,
den är fräsch. Det blåser in nya friska vindar i förvaltningshuset. Precis i likhet med det så blåser det också in nya friska vindar inom förvaltningen. Det
är inte bara den fysiska miljön som ska bli ny utan det är också inom förvaltningen som det ska bli mer modernt, kännas mer öppet och fräscht. Det här
ställer förstås stora krav på de tjänstemän som vi har inom förvaltningen,
men jag har också haft den känslan det här året att det är välkommet att vi
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kommer med nya idéer, vill modernisera, vill strukturera om och vill få en
fräsch förvaltning som siktar in i framtiden.
Det är väldigt viktigt att vi håller en hög kompetens inåt i förvaltningen. Vi
ska inte förvänta oss att någon annan ska ta oss i försvar eller föra våra frågor
framåt i förhandlingar med riksmyndigheterna. Det är vi själva som ska ha
den kompetensen. Där är det väldigt, väldigt viktigt att vi är en attraktiv arbetsplats. Att man känner att det finns en öppenhet, att det finns en dialog
och att man får uppskattning för det arbete som man gör.
Det är också viktigt att vi attraherar våra ungdomar, som studerar utanför
Åland, att komma hem och jobba. Därför satsar vi nu på att inom nästa år erbjuda tio högskolepraktikanter ett arbete under nästa år. Vi har haft två högskolepraktikanter inom kansliavdelningen den senaste sommaren och det föll
väldigt väl ut. Det gäller naturligtvis att både tjänstemän och vi politiker visar
att det här är ett jättebra jobb att komma hem till. Det känns modernt, det är
krävande, men det är en trevlig och bra arbetsplats. Det är avhängt hur man
blir bemött, det första intrycket, precis som med entrén är det första mötet
viktigt.
Högskolepraktikantplatserna hoppas vi också att man ska kunna erbjuda
från företag och näringslivet på Åland, att man inser betydelsen av att man
får ungdomar att komma till Åland, arbeta, få in en fot och man ser också att
man har en rekryteringsbas inom både förvaltning och näringsliv i dem som
kommer hem och sommarjobbar. Det är en otroligt god energiinjektion som
vi får genom ungdomarna som söker sig hem, som har kommit över en ny erfarenhet, nya kunskaper och som kan blåsa in ny frisk energi på arbetsplatserna.
På den här avdelningen handlar det väldigt mycket om rättssäkerhet, demokrati, språk, integration, lagberedning, externa relationer. Vi har inom de
områdena tänkt att man strukturerar om det som i dag är kansliavdelningen
innefattande just dessa verksamhetsområden, till ett regeringskansli. Där ser
åtminstone jag att det skulle vara väldigt, väldigt bra om lantrådet skulle ha
en partner också i det politiska arbetet att jobba sida vid sida när det gäller
just de här frågorna, att man bildar ett lag i de här frågorna. De är viktiga för
självstyrelsen, de är viktiga för de externa relationerna, att sköta dem enskilt
är en svaghet idag, det är bra när man kan jobba tillsammans med de här för
Åland viktiga frågorna.
Kansliministern kommer förmodligen att försvinna men uppstå i form av,
hoppas jag, en självstyrelseminister. Det är där vi ska stoppa fokus, det är de
frågorna som är de viktiga. Vad säger egentligen ordet kansliminister? Den titeln är ganska föråldrad, särskilt om man ombildar avdelningen mera mot ett
regeringskansli.
Förändringens vindar har blåst genom avdelningen. Ombudsmannaverksamhet har vi tagit beslut om att vi ska titta på, försöka samordna de olika
ombudsmannaverksamheter som finns idag. I det uppdraget finns också tillsynen inom lotteriverksamheten, hur den i framtiden ska separeras från
ägandeskapet inom landskapsregeringen.
Vi kommer att se ett resultat i det här arbetet i slutet av det här året. Fastighetsförvaltningen ska bli en fastighetsenhet där man har produktion och
en egen fastighetsenhet där man samlar alla fastigheter, skötseln, driften, försäljning osv. Mycket har gjorts under det här året och vad beträffar försälj-
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ning av fastigheter begär vi också från lagtinget om fullmakt att också få fortsätta det.
Polisen har genomgått ett stort förändringsarbete under det här året. Det
har varit angeläget för polisen, finansutskottet i lagtinget har tidigare påpekat
att det finns en önskan om en förändring i den verksamheten. Det har den
här landskapsregeringen åstadkommit genom lagstiftning. Tillämpningsanvisningar kommer vi att skriva när lagen har nått sitt slutliga mål. Man har en
ny organisation. Polishuset har tagit fart, vi ska jobba med en åländsk polisprofil, såvida lagtinget ger den fullmakten till landskapsregeringen vilket jag
hoppas på. Den båt som finns under trafikavdelningen ska också polisen
kunna använda för att kunna besöka skärgårdskommuner.
Vi har ytterligare en satsning på integration och där vi ska satsa på att ha
en mer extern verksamhet än vad man har haft hittills. Vi har under året haft
en träff med nyinflyttade ålänningar vilket vi också önskar att ha under nästa
år. Vi kommer att skapa ett nätverk, en spetsgrupp som också ska vara ett
bollplank för det arbete som görs inom människohandel. EU och externa relationer ska vi stärka genom att ytterligare profilera den enheten inom det
nya regeringskansliet.
Allt som allt kan man säga att man genom det här året har satt i gång ett
väldigt stort arbete på nästan alla områden på avdelningen. Alla områden är
satta under lupp. Det är inte meningen att man ska riva de strukturer som
finns idag och fungerar, men de ska precis i likhet med den nya entrén kännas att det är modernt, att det är fräscht, att det är välkomnande och att vi
kan knyta till oss kompetenser, unga människor som vill jobba inom förvaltningen. Då måste man också modernisera och tänka nytt.
Jag vill från min sida säga att det inte är det viktigaste att vi kan visa på att
det är 6,7 procent som vi tar bort ifrån budgeten i pengar, att vi tar bort nio
personer ur budgeten utan det är att vi kan tänka nytt och tänka annorlunda.
Tack!
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ministern pratar om att kansliministern på sikt förmodligen
kommer att försvinna. Det låter som om Ålands Framtids motion
kanske går i uppfyllelse. Däremot pratade hon om att man istället skulle
skapa en ny ministerpost som skulle vara någon slags självstyrelseminister. Det låter lite märkligt i mina öron och jag skulle gärna vilja höra
ett resonemang kring det. Ser vi på regeringsprogrammet, som presenterades för ett år sedan, så överförde man centrala självstyrelsepolitiska
frågor till lantrådet. Är det inte lantrådet som är vår självstyrelseminister numera? Tänker man ta tillbaka det här? Nej, det låter väldigt
ogenomtänkt, men jag kanske får en närmare förklaring på det av ministern.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag räknade upp det som finns på kansliavdelningen, både
rättssäkerhet, demokrati, språkfrågor, integration, lagberedning, EUfrågor, externa relationer. Jag ser inte att lantrådet ska ha de operativa
frågorna vare sig under sig eller hantera dessa frågor dagligen. Däremot
tror jag att man ska stärka den minister idag som har ett väldigt brett
område, kansliministern idag, att den blir en form av självstyrelsemi-
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nister där vi faktiskt poängterar och också genom namnet säger vilka
frågor man hanterar. Det behöver naturligtvis inte heta just det här,
men det finns garanterat arbete för en sådan person. Jag förstår att ledamot Axel Jonsson har svårt att förstå det, det är lätt att sitta i salen
och säga att det inte finns någonting att göra, men jag kan garantera att
det inte har varit någon dag ännu, som jag har tränat sittmusklerna så
mycket som idag i salen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har en detaljfråga till ministern. Jag fick ett samtal från
Sund och jag lovade att jag skulle ställa den här frågan. Det handlar om
landskapsandelar enligt landskapslagen om brand och räddningsväsendet. Kommunerna har fått förhandsbesked för 2012 och 2013 där det
planerades att man också 2013 skulle ha 75 000 i landskapsandelar och
nu är det noll. Man behöver förnya brandbilen i Sund och man fick förhandsbeskedet, men nu ser man att det är noll euro här. Man var mycket
bekymrad.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var en bra fråga, den har funnits med i planen och det finns
för det här året, men vi i landskapsregeringen har fått den informationen från Sunds ledning att man inte tänker satsa på den här bilen nästa
år. De tänker inte ta upp medel och då gör inte vi det heller utan vi knuffar hela fordonspaketet ett år fram i tiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det är med glädje som man ser att det går framåt med polishuset. Det var länge på väg att det skulle bli en dålig renovering eller
någon halvmesyr. Nu ser det ut att bli ett polishus som också är värdigt
för en självständig poliskår som vi har. Det är en bra sak. Överhuvudtaget när det gäller polisens utrustning är det så att den ska vara ändamålsenlig och funktionsduglig. Det är inte trafikavdelningens båt som
jag har förstått. Det är ingenting som man ser fram emot från polisens
sida att använda och ska man ut med en båt så kanske man måste använda gränsbevakningens farkost. Jag tror att det kan vara bra för finansutskottet att titta lite närmare på det. Skaffar man den för delvis för
polisens arbete tror jag inte att den är riktigt lämplig. Det kan vara en
sak att titta närmare på. Miljöbyxor ser man med glädje fram emot. Polisen tar ett stort kliv framåt i det arbete som har pågått under en lång
tid.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det här är inte att jämföra med patrullbåt med all den utrustningen. Då tror jag att sjöbevakningens patrullbåtar är bättre om man
ska ut på myndighetsövervakning, men om det är så att man behöver
transportera från a till b kan man mycket väl använda sig av den här bå-
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ten. Det kommer att vara en väldigt sjöduglig båt om den införskaffas,
om lagtinget så tillåter kommer man att införskaffa den. Vi var också nu
från landskapsregeringens sida på ett möte med gränsbevakningen och
där har man ett samarbete. Vi ska också skilja mellan den egna åländska
myndigheten och den finska gränsbevakningens myndighet. Där är det
viktigt från självstyrelsens sida att också markera den gränsen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Tack kansliministern för en intressant och engagerad presentation. Det känns som om kansliavdelningen är i trygga händer. Det är en spännande avdelning, som innehåller många för ålänningarna i vardagslivet centrala frågor och jag fäster mig särskilt vid skrivningarna om externpolitiska
samarbetet. Tanken slog mig att hur får lagtinget det som populärt kallas
feedback på resultatet av det externpolitiska arbetet, om vi nu tar BFU t.ex.
Tanken slår mig i och med att vi inom lagtinget på senare tid har försökt få en
återkoppling i allt externpolitiskt arbete oavsett om det är Baltic Sea Parliamentary Conference eller om det är nordiskt. Frågan är hur lagtinget ska
kunna vara med bättre än tidigare vad gäller de konkreta resultaten av samarbetena även om det naturligtvis kostnadsmässigt inte är så belastande, men
det skulle ändå vara intressant.
När det gäller kansliavdelningen, det externpolitiska, kunde vi vid lagtingets besök i Bryssel i början av oktober glädja oss åt att den åländska flaggan
vajade stolt bredvid den finska och EU-flaggan. Det är tack vare ett långvarigt
arbete. I det sammanhanget konstaterades bl.a. att den färöiska representationen i Bryssel har en tyngre status på sin representation i tjänstemän än vad
Ålands specialrådgivare har på Finrep i Bryssel. Självstyrelsepolitiska nämnden får uppmärksamma behovet av att titta på rättsstatus för att faktiskt ha
tillgång till alla mötesrum och handlingar som bara tänkas kan. Det är väl
någonting som vi kommer att återkomma till.
Vad gäller EU-frågan i övrigt så ska jag snabbt övergå till frågan om demilitariseringen och neutraliseringen som också räknas till kansliavdelningen
rent allmänt. Där vill jag passa på att berömma landskapsregeringen för att
man har visat god aktivitet när det gäller att se till att Åland behandlas på rätt
sätt i samband med Finlands kommande säkerhets- och utrikespolitiska redogörelse. Här tycker jag att landskapsregeringen har tagit ett bra grepp med
det som man har skrivit med en arbetsgrupp som är ansvarig i Helsingfors för
det här arbetet med tanke på inte minst det stundande Nato-medlemskapet
för Finland, som kommer att bli aktuellt förr eller senare. Det är viktigt att vi
från åländsk sida behandlas på rätt sätt i de sammanhangen med tanke på
kommande utmaningar.
Av många intressanta och viktiga områden som kansliavdelningen täcker
ska jag nämna några kort och avsluta med en konklusion som faktiskt gäller
ÅHS. Först polisen, det gläder mig att landskapsregeringen betonar behovet
av en åländsk profil på polisen. Kansliminstern måste väl vara trygg i förvissningen om att det är något som lagtinget ånyo kommer att uppmana till i och
med att vi då så sent som 2008 tog ett enhälligt beslut om att det ska finnas
en åländsk profil på polisen. Det betonades att det är unikt för ett autonomt
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område att ha polisbefogenheten i sin hand och det är naturligt att det har en
egen utformning i någon form. Vad gäller polisen i övrigt så är det som
kansliministern säger att vi har ny lagstiftning på gång. Där noterar jag med
tillfredsställelse att där betonas också att den kommande polisstyrelsen ska se
till att verksamheten kan och ska fungera på svenska språket. Det är viktiga
markeringar.
När det gäller språkfrågan så ska vi tro och hoppas att språkrådet får en
nystart med lantrådet som ordförande och att det finner sin plats i självstyrelsesystemet. Jag har personligen varit tveksam till att det hjälper att lagreglera språkrådet, man kan inte ge språkrådet mer mandat än vad självstyrelsen har mandat i övrigt att påverka. Den vägen nämns inte heller nu i budgeten, men har varit aktuell tidigare.
Till sist, i samband med ÅHS och den mångfald av juristnotor så såg jag en
intressant notering i tidningarna om att en klagan som lämnats till justitieombudsmannen hade lämnats utan åtgärd. Det väckte min nyfikenhet och jag
kan faktiskt konstatera efter vissa efterforskningar, att JO tyvärr, som justitiekanslern har konstaterat, inte prövar den åländska förvaltningen i det här
fallet. Nu hänvisar man till att i och med att det saknas specifika åländska bestämmelser om hur den typen av rättsärenden ska hanteras så tar JO inte heller ställning till huruvida det i samband med ÅHS-notorna fanns någon felaktighet i behandlingen. Det här är oerhört intressant och det är någonting som
rättsenheten vid kansliavdelningen under förvaltningschefen etc. bör fundera
på. Är det faktiskt så att ålänningarna nu är utan denna möjlighet att bevaka
sina rättigheter eller möjlighet att påtala brister i den åländska förvaltning
som vi har haft tidigare? Det blir en utmaning för oss alla att titta närmare
på. Tack, fru talman!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ledamot Harry Jansson undrar hur man kan få mera information till lagtinget om frågorna av utrikeskaraktär. Det är självstyrelsepolitiska nämnden och landskapsregeringen som, förstås tillsammans, diskuterar de frågorna och de vägval man gör i de frågorna. Sedan kommer
förstås redogörelsen, men den kanske inte är riktigt up to date när den
kommer, då har det redan passerat. Som jag ser det är det självstyrelsepolitiska nämnden som har en väldigt viktig uppgift tillsammans med
landskapsregeringen för att forma politiken för Åland
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Harry Jansson tog upp en viktig sak med juristnotorna. Det fick mig att påminnas om ett annat förhållande som kanske
är ännu värre. Det är att marknadsdomstolen inte tar upp sådana här
klagomål från parter i upphandlingskonflikter eftersom vi inte har någon lagstiftning på det området. Rättssäkerheten i det åländska självstyrelsesystemet haltar nog beklagligt i många väsentliga sammanhang. Jag
vill få ett förtydligande, ledamot Harry Jansson sade med en viss bestämdhet att Finland ska gå med i Nato, att det bara var en tidsfråga.
Slänger man ur sig en sådan sak kräver det lite närmare förklaringar,
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finns det indikationer eller är det ett önskemål från ledamot Harry Janssons sida.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack fru talman! Vad gäller ÅHS och annan rättsosäkerhet, om vi säger
så, är vi helt överens, ledamot Sundback och jag, att här har vi ett område som vi med gemensamma krafter bör titta närmare på. Det är inte
bra om ålänningarna inte har möjligheter att påverka både gemensamma och egna angelägenheter. Det här är ett område som vi måste
studera närmare, men vem tar det första steget? Kanske det är landskapsregeringen trots allt via rättsenheten som skulle kunna göra en
första iakttagelse.
När det gäller frågan om ett Natomedlemskap är det mera en iakttagelse, vad som sker, det som sker stort sker tyst. Vi ser via det nordiska
försvarssamarbetet, som förstärker bilden av försvarsmässighet att man
blir en integrerad och aktiv del. Jag har inget önskemål om ett Natomedlemskap för Finlands del, men jag tror att det blir oundvikligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag har som utgångspunkt för mitt korta inlägg det förhållande
att för den avdelning som jag var kanslichef i tiden, ska gå i graven och att
därmed också kansliministern skulle försvinna och ersättas av en självstyrelseminister. När social- och miljöministern redan i ett tidigare sammanhang
tyckte att budgetmotion nr 16 var oklar och jag är första undertecknare av
den, som behandlar regionalpolitiska frågor som underlyder kansliavdelningen, så utgående från de två förhållandena och inspirerad av kansliministerns
uttalande igår om att vi står inför Ålands största demokratiutvecklingsprojekt
någonsin, vill jag återkomma till det. Inte med baktanke utan med oro för när
kansliavdelningen och ministern försvinner vem tar då hand om landskapets
förhållande till kommunerna, vilka de nu sen må bliva?
Jag utgår från det som sägs i budgeten, målen med denna stora demokratireform är två, de ska trygga en likvärdig service och de ska garantera en gemensam lagtillämpning. Gott och väl, medlen är så vitt jag kan förstå, sex.
1. Större enheter, det står så i budgeten. Jag blev förvirrad när jag hörde
centerns gruppordförande uttalade sig i den frågan.
2. Ökad effektivitet och kompetens.
3. Att säkra rättssäkerhetens servicenivå.
4. Förbättra konkurrenskraften.
5. Trygga rekryteringen.
6. Utveckla närdemokratin.
Vill man jämföra den matris som ligger över kommunreformen i riket är
det samma både mål och medel. Inget ont i det, jag bara noterar att så förhåller det sig. Detta i syfte att åstadkomma de mål jag nämnde, likvärdig service
och gemensam lagtillämpning.
Problemet i vår nuvarande struktur ser jag också på två sätt. Klassiska och
nya. Det är inget att förundra sig över att även våra små kommuner klarar av
klassiska kommunala uppgifter, dagvård, grundskola, äldreomsorg, snöröjning etc. etc. Det är precis som det ska vara, men hur är det då med de nya?
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Vi har företagit en lång resa sedan självstyrelsens början. Människans rörlighet och utveckling i största allmänhet har ju ställt helt nya krav på vattenförsörjning, avloppshantering, renhållning eller avfallsservicen, energiproduktionen och fördelningen, miljötillsynen och så har vi de s.k. sociala, kanske
smala, kompetenserna, barnskydd, demensboende, handikappservice, missbrukarvård och sådant eller inom utbildningen specialservicen inom grundskolan, men vi har också helt nya och kanske mest utmanande ärenden och
det gäller den offentliga upphandlingen samt IT-servicen. Här närmar jag
mig igen kansliavdelningen.
Jag känner till de IT-utvecklingsarbeten som är på gång, kommunernas
egen IT-hantering ryms inom den kommunala kompetensen så därför kan
den inte av landskapet tas därifrån utan kommunernas medgivande. I den
här verkligheten ser jag tre möjligheter till utveckling och jag instämmer delvis i det som har sagts i debatten.
1. Större enheter såsom det står i budgeten.
2. Behörighetsöverföringar även mellan landskapet och kommunerna
även om jag vet att det i regeringens handlingsprogram står att något
sådant inte ska ske, men man kan inte utveckla IT-servicen utan att
sådana kompetensöverföringen sker. Här får man bestämma sig hur
man vill ha det. Man kan inte bara rakt av säga att kompetensöverföringar mellan kommuner och landskapet inte kan ske, det går inte att
utveckla samhället med en sådan rigid hållning.
3. Samarbete mellan kommunerna.
Det låter lite motsägelsefullt, men jag ska strax förklara vad det handlar
om. Större enheter följer av det sagda, det finns inte några möjligheter, värderade kolleger och fru talman, att våra små kommuner kan möta de nya utmaningarna som förväntas av kommunerna. Det är uteslutet. Kommunerna
kommer att klara de klassiska, det betvivlar ingen, men de nya är mycket
komplicerade.
IT-utvecklingen kommer att kräva överföring av behörighet mellan kommunerna och landskapet.
Samarbetet mellan kommunerna blir nödvändigt men samtidigt svårt. Det
här låter lite överraskande och kontraproduktivt, men när kommunerna köper service av varandra så är det mesta av den servicen sådan som borde underkastas offentlig upphandling. Så är det! Myndighetsutövning behöver inte
underkastas offentlig upphandling, men serviceproduktionen, framför allt
den som kan konkurrensutsättas, ska vara föremål för offentlig upphandling.
Vi vet hur svår offentlig upphandling i allmänhet är så det säger sig självt att
hur svårt ska det inte vara i små kommuner av klara av det i en samarbetsmiljö. Detta är någonting som måste hanteras.
Jag vill bara peka på dessa omständigheter nu när processen går vidare och
vad jag förstår utan kansliavdelningen och kanslichefen har man gjort sig av
med för länge sedan. Tack fru talman!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var en värdefull diskussion som ledamoten Gunnar Jansson höll med sig själv, kanske lite av filosofisk natur, men därmed inte
sagt att den är mindre viktig. Jag kommer att ta mig an också det stenografiska protokollet för att föra in de här frågorna i diskussionen. Det
var väldigt värdefullt. Rättsenheten hanterar idag de kommunala frå-
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gorna och den kommer att följa med till regeringskansliet. Det är den
styrkan och den koncentrationen som man gör i de frågorna, som är
väldigt viktiga för självstyrelsen. Där kommer också kommunala frågorna att vara, dock utan kanslichef, men med en förvaltningschef.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Nå, mitt lilla bidrag ska inte ges större betydelse än vad
det kan ha, men naturligtvis, det jag har sagt är min uppfattning och det
hoppas jag att återges i det stenografiska protokollet. I övrigt tänker jag
åtminstone i stadens kommunalpolitik följa med det här ärendet mycket
noggrant och göra vad jag kan för att komma vidare. Ärendet gäller i hög
utsträckning kommunerna och Mariehamn som centralort och dess betydelse. Vi har redan i staden beredskap att göra det och det ska vi fortsätta med. Tack, fru talman!
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tänkte passa på och stimulera till lite debatt och få lite goda
åsikter och råd från församlingen. Jag har fått uppdraget att leda den arbetsgrupp, som ska försöka samordna barnskydd, missbrukarvård, specialomsorgen för utvecklingsstörda och det som man kallar handikappservice mellan
kommunerna. Vi har haft bara ett möte i gruppen, men det var väldigt positivt. Jag har en viss förhoppning att vi ska kunna komma med konkreta förändringsförslag till ledningsgruppen, att ärendena kan gå vidare och att vi
kan genomföra kanske reformer ganska snabbt. Det beror på om vi kan
uppnå enighet.
Jag fortsätter lite med det ledamot Gunnar Jansson sa med de här kriterierna, dvs. att vi ska ha kompetens, effektiv serviceproduktion, rättssäkerhet,
demokratiskt inflytande över produktionen av service och vi ska försöka bibehålla närdemokratin. Det är på sätt och vis en uppgift som är omöjlig, men
det finns många omöjliga uppgifter som ändå har resulterat i förändringar
som har varit betydande och positiva. Barnskydd kräver mycket kompetens,
missbrukarvård är en ganska specialiserad och smal form av socialvården,
specialomsorgen tar en väldigt stor andel av resurserna och personalen. Den
är nästan lika stor som service- eller brukarmottagarna. Sedan har vi handikappservicen som är ännu större. Idag sköts de här på lite olika sätt så därför
är det en intressant uppgift för gruppen.
Handikappservicen sköts helt och hållet av de enskilda kommunerna. Det
finns inget större samarbete eller någon gemensam struktur för det här utan
varje kommun ansvarar för färdtjänst och alla de lagliga rättigheter och önskemål i viss mån, som de personer som har rätt till servicen ansöker om. Man
kan konstatera att i det fallet är variationen betydande i de olika kommunerna. Det har naturligtvis att göra med resurser att vissa av de här tjänsterna är
prövningsbara.
Specialomsorgen sköts av ett gemensamt kommunförbund. Betecknande
för det arbetet är att det finns en hög professionalism i förbundet. Jag tror att
vi kan säga att vi har en väldigt hög nivå på servicen, men den är väldigt dyr
tycker primärkommunerna och de tycker också att de inte har påverkningsmöjligheter tillräckligt mycket. Man hör ofta att kommunerna säger att de får
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fungera som en gummistämpel och styrelse och fullmäktige skickar några
manande hälsningar till förbundet att kostnaderna inte borde stiga så här
mycket, men servicen är god till dem som har rätt till servicen och den är lika
av var man bor.
Sedan har vi missbrukarvården där Mariehamn är värdkommun och där
man erbjuder tjänster som brukarna själva bestämmer om de vill ha. Av naturliga skäl är servicen anonym och räkningen skickas till kommunerna. En
del kommuner tycker att de inte har något inflytande alls och det har de inte
heller i praktiken, om vem som får gå till missbrukarvården eller inte. Samtidigt fungerar det bra, rent byråkratiskt och ekonomiskt. Kommunerna skriver
avtal och de som vill ha servicen är nöjda. De som jobbar inom det här tycker
att det fungerar bra. Sedan finns det politiker som tycker att det borde vara
under en annan huvudman. De har något enstaka fall som de tänker på, men
ser man det ur de professionellas synvinkel tycker det att det fungerar bra och
också brukarna, men kommunerna tycker inte alltid att det fungerar så bra.
Sedan kommer vi till barnskyddet som är ett område med ganska få fall,
men otroligt personal- och kompetenskrävande och svåra eftersom det berör
så känsliga områden. Mariehamn är den enda kommun som själv lyckas uppfylla lagen så där tvingas kommunerna till samarbete. Det tycker de professionella i de små kommunerna att är svårt och tungt. Verksamheten varierar
om det är en liten eller stor kommun beroende på att det är så svårt att anhängiggöra de här ärendena hos den kommunala serviceenheten.
Bara de här fyra områdena har väldigt olika struktur och man kan kanske
kort säga att ju mera kommunal självbestämmanderätt över sådana här frågor desto större blir variationen. Ju mera central den här serviceproduktionen är desto mindre påverkan har politiken och det är svårare att kontrollera
ekonomin.
Med all respekt för motionen, jag är strukturalist, jag tror inte att man kan
hoppa över det utan man måste beakta det på något sätt. Det kan hända att
man i vissa fall ska ha värdkommun i andra fall vet jag inte vad man ska göra,
men i något skede måste vi bestämma hur många kommuner vi ska ha. Ska vi
ha 12 kommuner så är det omöjligt att göra det här riktigt effektivt. Tack fru
talman!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ltl Barbro Sundback efterlyste lite återkoppling vad
gäller arbetsgrupperna på sociala sidan där hon är ordförande. Jag
tänkte koppla lite till handikappservicen, som är ett av områdena och
också till mitt tidigare anförande, som gällde servicesedlar. Det skulle
kunna vara en lösning på personlig assistens inom handikappservice.
Personal inom sociala sektorn har hört av sig till mig med anledning av
mitt engagemang i den här frågan och sagt att det här definitivt skulle
kunna vara en lösning. Det tror jag också att kan vara en synpunkt som
gruppen kan ta till sig. Det skulle också möjligen lösa problemet med att
kommunpolitiker inte kommer överens sinsemellan. På det här sättet
kan man få det mera överfört till den individuella nivån.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är ett intressant förslag. Jag har ändå lite svårt att förstå hur det skulle fungera i praktiken. Hur funktionen skulle se ut. Om
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man tänker sig att oberoende av var man bor på Åland skulle man få en
servicesedel, får man använda den bara i sin egen kommun så hjälper
det inte personen särskilt mycket. Om inte kommunen har resurser så
finns det ingenting att fördela. Ska man få nyttja den var som helst på
Åland, ja, hur blir det då? Om vi har nuvarande kommunstruktur har jag
också svårt att se hur det skulle fungera. Det måste väl vara finansierat
av hemkommunen på något sätt. Då kan vi ju lika gärna sälja tjänsten så
slipper vi ett byråkratiskt steg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Det är viktiga områden, dessa fyra, men jag ser samtidigt en eventuell risk med att andra minst lika viktiga kanske faller bort,
som definitivt är kommunala kompetenser, som jag försökte antyda i
mitt anförande och som kan härledas till de s.k. nya, den offentliga upphandlingen är en kommunal angelägenhet, IT-frågorna ska behandlas,
flyktingmottagning, plan och byggverksamheten, miljötillsynen. Vi har
blandade områden, jag är medveten om det, men jag menar att med den
här sektoruppdelningen av ansvarsområden är det inte bra om man cementerar sig vid dem utan någon måste också åta sig uppdragen att se
på de nya och till och med nytillkommande områden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ja, visst kan man hysa oro över både det ena och det andra,
men nu är ärendet upplagt på det sättet att det är en grupp som sysslar
med sociala samordningen och en med det infrastrukturella. Sedan
finns det den digitala agendan. Jag antar att de frågor som har väckts
här kommer att tas upp i det.
Vad gäller upphandling, så länge vi inte har någon lagstiftning så falller de flesta av den sociala servicen under EUs tröskelvärde. Det behövs
alltså ingen upphandling. Jag säger inte att det är bra. Idag, med den
kommunstruktur som vi har, är det knappast någon kommun som skulle
klara av att upphandla eller sätta ut sådana här tjänster på marknaden.
Det är viktigt att man försöker hitta åtminstone kortsiktiga lösningar
som kan förbättra huvudmålet, dvs. likvärdig service och en effektiv
kostnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Herr talman! Ärade åhörare! Ja, kanske ärrade åhörare vid det här laget. Vi
noterar utvecklingen från kansliavdelning till regeringskansli. I och med att
avlönandet av en förvaltnings- och utvecklingschef nu återfinns under huvudtitel Landskapsregering finns egentligen inget mer att orda om detta. Det är
bra att landskapsregeringen gör tydliga EU-prioriteringar i EU-redogörelsen
och också framsynt att landskapsregeringen uppmärksammar gemensamma
nordiska ståndpunkter i EU-frågor på sidan 15. När Norden började formulera gemensamma ståndpunkter i EU-frågor är det viktigt att vi är aktiva för
vi kan.
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Budgeten minskar för kansliavdelningens allmänna förvaltning efter att arrangemanget med en nationell expert vid kommissionen dras in. Det här arrangemanget bedömdes ge landskapet begränsad nytta av det och en vettig
avvägning. Ärligt talat det är ingenting som finans- och näringsutskottet behöver fördjupa sig desto mer i.
Vad gäller kommunikationsverksamhet och externa kontakter välkomnar
jag den lättöverskådliga hemsidan för landskapsregeringen. Vi förtjänar ett
bättre och kundvänligare fönster mot omvärlden på webben. Ålands havskommission, här gäller det framför allt att sålla fram angelägna, konkreta
frågor för Åland, som varken kan lösas på nordisk nivå eller genom normala
bilaterala kontakter. Det här vill jag särskilt understryka. Också för våra
svenska kolleger är det otroligt viktigt med konkreta frågor att arbeta med.
Har vi det ser jag ingen orsak till varför detta inte skulle kunna bli bra.
Främjande av jämställdheten. En av de bäst investerade pengarna i budgeten, vågar jag påstå, är de som går till samarbetet Alternativt till våld i Norge
och till nationellt centrum för kvinnofrid, dvs. kvinnofridslinjen. Min personliga erfarenhet från medlingsbyrån är att dessa insatser behövs.
Jag applåderar övergången till skattebaserad avgift för radio och TVverksamheten. Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån vår lagstiftning.
Vi har idag grafikkort i datorer, 4Gn och biltelefoner och det är omöjligt att
ringa in vem som tar del av TV-utbudet i praktiken. Vi har länge sett att betalningsvilligheten för TV-licensen har varit extremt låg och det enda möjliga
har varit att jaga icke-betalarna med en byråkratisk blåslampa. Det är inte
rättvist mot den ärliga del av befolkningen som faktiskt betalar. Det här förslaget ger en rättvisare uppbörd, men observera att vi inte får ta lättvindigt på
frågan om att säkra Ålands radio- och TVs oberoende gentemot oss i denna
sal.
43.40 Fastighetsenheten. Det är förnuftigt att landskapsregeringen kopplar ett helhetsgrepp över fastighetsbeståndet och avyttrar dem som saknar
särskilda kulturhistoriska värden eller miljövärden. Vi torde se mera resultat
av detta under 2013 och det är bra.
43.60 Polisverksamheten. Landskapsregeringen arbetar vidare med att
uppföra kompletterande utrymmen för polisens verksamhet på en angränsande tomt till det befintliga polishuset. Här ber jag utskottet att noga undersöka möjligheten att bygga i olika väderstreck. Skulle en våning till på den befintliga vara en kostnadseffektiv lösning på utrymmesbehovet, eller är det
inte en kostnadseffektiv lösning eftersom man då måste påla upp källaren.
Detta är en fråga som kan vara värd att begrunda i finans- och näringsutskottet.
Följande punkt 43.91, vi storsatsar på integration. Att satsa på inkludering
av nya ålänningar är i princip en ytterst vettig satsning. Vi måste dock vara
noga med att följa upp nyttan av dessa investerade pengar.
43.95 Personalarbete och arbetsmiljö. Vi inom moderaterna välkomnar
satsningen på en gemensam värdegrund för medarbetarskap och ledarskap
inom landskapsregeringen.
Sammanfattningsvis en bra budget till denna del, med många offensiva och
välgenomtänkta satsningar. Tack för er uppmärksamhet.
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Ltl Carita Nylund

Herr talman! I budgetdebatten blir det av förklarliga skäl mycket fokus på inbesparingar, vad vi kommer att vara tvungna att låta bli att göra och vilken
service vi inte kommer att kunna ge på grund av de inbesparingar som är
oundvikliga. Så här på slutrakan av remissdebatten skulle jag vilja svänga på
det och titta på vad vi faktiskt kan och ska göra.
Kansliavdelningen har enligt budgetförslaget, gjort inbesparingar på 6,6
procent och precis som de andra enheterna har även de fått vända på varje
sten och leta inbesparingsalternativ. Trots det finns det en del rolig läsning i
form av satsningar som görs och som ligger mitt hjärta nära. Jag ska här
nämna några av dem.
För samhällsservicereformen finns ett anslag på 100 000 euro, för de arbetsgrupper som ska jobba med bl.a. planering, information och samordning.
De obundna vill inte stänga några dörrar när det gäller samhällsservicereformen ännu. Vi vill få fram ett bra underlag till det beslut som så småningom
ska leda fram till en reform. Vi vill att ledningsgruppen tar fram ett väl underbyggt, optimalt förslag som vi kan ta ställning till på ett ansvarsfullt sätt.
Fokus ska ligga på att bibehålla närdemokratin och erbjuda en likvärdig,
rättssäker och god servicenivå i en effektiv och kompetent organisationsform.
Det måste vara målet och om det nås genom sammanslagning till x antal
kommuner, genom gränsöverskridande samarbete, morötter eller piskor, är
just vad den här gruppen ska reda ut för oss.
Herr talman! Det görs satsningar inom polisen. Den nya polislagen är på
kommande, en utbyggnad av lokalerna, samordning av alarmcentralen för
räddningsverket och polisen, en egen åländsk profil för polismyndigheten
står på agendan. Det ser vi fram emot!
Även inom integrationen görs satsningar på sammanlagt 800 000. Man
gör bl.a. satsningar på informationsverksamhet och understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom barnomsorg och skola. Även våra
allra minsta nya medborgare har rätt till en bra integration och då är språket
en viktig nyckel.
Så till TV-licensen. En arbetsgrupp ska jobba för att ersätta TV-licensen
med en skattebaserad avgift. I dagens mediebaserade samhälle suddas gränsen mellan TV-apparater, datorer och telefoner ut. Ett hem kan ha flera apparater för att motta TV-program, utan att de för den delen är regelrätta TVapparater. Det föreslagna systemet är ett välkommet och mer rättvist system
än nuvarande.
Så till jämställdhetsarbetet. Det ramprogram för jämställdhetsarbete som
antagits för 2012-2015 ska följas upp av ett expertråd, som även ska utveckla
jämställdhetspolitiken i landskapet. Det tycker vi i den obundna gruppen att
är väldigt viktigt.
Ett laddat, men ack så viktigt ämne till sist, nämligen frågan om sexuellt
våld och våld i nära relationer. Vi vet, baserat på undersökningen ”Hälsa i
skolan” 2011, att 40 procent, jag säger det igen, 40 procent, av de unga kvinnorna i Ålands yrkesgymnasium har utsatts för sexuella handlingar, allt från
skamliga förslag till regelrätta övergrepp. Det är allvarliga och alarmerande
uppgifter som ska tas på mycket stort allvar. Projektet ”Fair sex”, med målsättningen att bl.a. förebygga sexuellt våld i skolan, fortsätter under 2013 och
tanken är att integrera skolorna i högre grad och att detta på sikt ska bli en
del av skolornas ordinarie verksamhet. Jag kan inte nog betona vikten av
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detta projekt. Unga kvinnors fysiska, psykiska och sociala hälsa ligger mig
mycket varmt om hjärtat.
Det gör också frågan om våld i nära relationer. Det är visserligen ett problem som ska betraktas som ett samhällsproblem, men ofrånkomligt är fortfarande den allra största delen drabbade kvinnor. Utan att förringa de utsatta
männens upplevelser vill jag understryka vikten av de utsatta kvinnornas behov av ett kvinnofridscentrum. Det är också målet för den kommitté som redan tillsatts och som även ska utarbeta en övergripande strategi för arbetet
mot detta.
Herr talman! Jag har i mitt anförande medvetet fokuserat på de satsningar
man gör inom kansliavdelningen. Jag tycker det kan vara viktigt att inte bara
förlora sig i nedskärningar och indragningar, utan se att det finns ljusglimtar
även i budgetmörkret.
Det är och har varit mycket prat om kossor här i salen idag och andra dagar och jag vill därför avsluta med ett citat av en känd sådan, nämligen
Mamma mu, som säger: ”Se inte bara på vad jag inte har gjort, se på vad jag
har gjort istället”. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Bravo! Det var ett jättebra anförande, mycket intressant
att också lyfta fram det som är positivt och det som vi satsar på. Det var
mycket bra. Det var också särskilt bra att ltl Carita Nylund faktiskt berörde samhällsservicereformen i obunden samlings gruppanförande och
visade på att de har ett öppet sinne för de olika möjligheterna till strukturer framåt. Tack för det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Jag vill börja med en liten reflexion kring samhällsservicereformen. Vi vet att vi har kommuner som mer eller mindre håller på att gå under. Vi vet också att det är de här kommunerna som framöver ska stå för
samhällsservicen som det ser ut idag. Det har landskapsregeringen slagit fast,
när man inte vill överföra några behörigheter från kommunerna till landskapsregeringen. Samtidigt vet vi att efterfrågan på samhällsservice ständigt
kommer att öka i takt med en åldrande befolkning. Till på köpet har vi fått
höra av landskapsregeringens partier att kommunerna sannerligen ska vara
med och finansiera omställningsbudgeten, eller dokumentet som vi diskuterar idag. Detta är utgångsläget för den reform som har så många namn. Ett
namn i liberalernas motionssamling är kanske det mesta att vänta, samhällsservicestrukturreformen, förkortat SSSR, som kan kopplas till ett gammalt
stort land i öster. Det är talande för hela det här. Det är ett fyndigt namn som
man har satt på den motionen.
Som om vi inte har utmaningar tillräckligt när vi går in och diskuterar en
sådan här reform vet vi att regeringspartierna hade diametralt olika åsikter
inför valet i den här frågan. Centern har bekräftat att man liksom inför valet
vill bevara de små kommunerna, obunden samling har i offentligheten sagt
att man backar i frågan om att föra över de tunga sociala områdena till landskapsnivå, moderaterna och socialdemokraterna har i dagens debatt diskuterat kring en kommun. Moderaterna har inte tagit klart ställning i frågan, men
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man för åtminstone ett sådant resonemang och man får en sådan känsla att
moderaterna är betydligt mer positiva till eventuella kommunsammanslagningar.
Det är egentligen inte det här som är intressant, utan det intressanta skulle
vara att veta vad landskapsregeringen kommer till om man försöker ena sig
om en riktning. Vi vet att samhällsservicereformen är het gröt och just nu så
är det katten som springer runt om och man vill utreda och utreda, men man
kommer inte framåt. Det är omöjligt för en stackars oppositionspolitiker som
jag och för den åländska befolkningen att veta vart landskapsregeringen vill
komma. Det är beslutet som vi alla väntar på och det som måste komma förrän vi kan genomföra de förändringar som faktiskt är nödvändiga. Min uppmaning till landskapsregeringen är att komma till det resultatet så fort som
möjligt.
Initiativet kring arbetsgrupper är bra, då fokuserar man på rätt saker som
man tar upp, specifika områden och försöker förhoppningsvis enas kring
riktningen av dessa. Det är ett bra sätt att gå vidare på, applåd till det arbetssättet, men det får inte ta för länge. Man måste också hela tiden ha diskussionen vart vill vi, kan vi enas kring kommunstruktur, kan vi enas kring de
stora övergripande frågorna. Det är resultatet av den diskussionen som är väsentlig om vi kommer vidare eller inte. Jag tror att alternativet att vi bara diskuterar och diskuterar och utreder och utreder är betydligt värre än om man
bestämmer sig för någonting och kommer vidare. Vi vet att vi har kommuner
som håller på att gå under och att efterfrågan på samhällsservicen ökar hela
tiden. Någonting måste hända, sedan kan vi strida om hur, när och var förändringarna ska ske, men vi måste komma framåt. Ta den striden, jag uppmanar regeringspartierna till det.
Vad gäller minister och omstruktureringen till det som man kallar regeringskansli så blir jag lite orolig över vilka signaler det sänder ut till folket,
den debatt som vi har haft idag. Kansliministern sade nyligen att kansliministern sköter lagberedningen, men i det regeringsprogram som vi fick presenterat för oss står det klart och tydligt att lagberedningen ligger under
lantrådet. Vem är det egentligen som har ansvaret för lagberedningen, det
skulle vara intressant att veta. Det är intressant att veta om lagtinget inte har
fått information om att en sådan förändring har skett.
Det som man förde över från kansliministerposten i samband med den nya
regeringen när den bildades, var bl.a. elenergi, bostads, radio och TVfrågorna, centrala självstyrelsepolitiska frågor och jämställdhet. Man undrar
faktiskt vad det var som blev kvar och man undrar om det faktiskt behövs en
hel ministerpost till detta. Jag vill inte detaljstyra regeringen på det sättet när
vi skriver vår motion om att ta bort en ministerpost, det är upp till regeringen
att sköta arbetsfördelningen, men vi ställer oss frågan om det verkligen behövs sju ministrar för att sköta arbetet, speciellt som man dessutom har fört
över det mesta från en ministerpost i samband med ombildandet av regeringen. Därför har vi föreslagit att man ska ta bort en ministerpost för att tydligt
visa och gå i bräschen för den egna förvaltningen. Här kan vi spara pengar, vi
kan också dra vårt strå till stacken. Vi kan arbeta effektivare, vi kan göra
samma arbete lika bra, fast med mindre resurser. Det är någonting som är
viktigt att man kan visa att man också i toppen kan dra in om man vill att de i
botten ska vara med och jobba i samma riktning. Tack!
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Ltl Mika Nordberg, replik

Herr talman! Obunden samlings lagtingsgrupp förundrar sig verkligen
över vad ltl Axel Jonsson menar när han säger att de obundna backar. I
obunden samlings lagtingsgrupps anförande sades det uttryckligen att
de obundna inte vill stänga några dörrar när det gäller samhällsservicereformen ännu. Vi vill få fram ett bra underlag till det beslut som så
småningom ska leda fram till en reform. Samtidigt vill jag understryka
att vi från obunden lagtingsgrupp stöder vår kansliminister Gun-Mari
Lindholm fullt ut i hennes fortsatta arbete med samhällsstrukturreformen, så jag förstår inte riktigt hur ltl Jonsson tänker.
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Nå, min tanke härrör sig från det att obunden samling
klart och tydligt i en debatt kring samma ämne för någon vecka sedan
sade att man inte nödvändigtvis vill ha den här riktningen, som man
lanserade inför valet, att man skulle slå ihop specialomsorgen och missbrukarvården och föra in det under landskapets behörighet. Det här
hade man med i sitt valprogram, det är bara för ledamot Nordberg att gå
tillbaka och läsa ifall han har glömt vad som står där. Nu har man sagt
att man inte vill ha den här lösningen längre i och med att man stöder
den skrivning som finns i regeringsprogrammet, att inga behörigheter
ska föras över från kommunerna till landskapsregeringen. Det var man
klar och tydlig med, så man har backat på den punkten för att hitta
enighet i frågan. Så förvånad behöver man inte vara från obunden samlings håll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det är mycket tomt prat med ledamot Jonsson. Det här
med att härska och splittra känns lite patetiskt i den här frågan. Det
finns två nivåer på det här arbetet, den ena är det vi håller på med nu
och det är inte att utreda och utreda och utreda utan vi sitter i arbetsgrupper och kommer att komma med konkreta förslag senast i april
2013. Det är en snabb tidtabell. Ledamot Axel Jonsson var överhuvudtaget inte med i den diskussionen. Där hade Ålands framtid stora möjligheter att påverka det arbetet. Det handlar alltså om att försöka hitta
samarbetsformer mellan kommunerna. Själva strukturreformen kommer att avgöras först efter valet av rent demokratiska skäl. Medborgarna
ska få ta ställning till hur de vill att kommunstrukturen ska se ut. Att det
ska vara så svårt att förstå övergår mitt förstånd. Jag tycker att ledamot
Jonsson ändå verkar vara en intelligent person.
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Ja, nu blir jag verkligen förundrad. Nyligen fick jag höra
att man ska ta fram ett förslag till kommunstruktur från landskapsregeringens sida under den här mandatperioden och nu ska det plötsligt avgöras efter nästa val. Det här övergår mitt förstånd. Nu är förvirringen
total, om jag var förvirrad tidigare så är det värre nu. Vad gäller arbetsgrupperna sade jag klart och tydligt att det är bra, men ser vi på vad som
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har hänt har det gått ett år av utredningar och man har fått till en arbetsgrupp. Man har inte kommit framåt och man har inte enats om någon riktning. Det är riktningen jag söker, jag vill ha regeringens position, jag vill ha regeringens vision om vart man vill komma. Den saknar
jag och jag väntar på den nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kommer att begära ett anförande. Det var mycket osakligheter, kanske det beror på okunskap, men jag kommer att försöka förtydliga det framöver. För att nå resultat så måste man ibland, ledamot
Axel Jonsson, vara öppen, man måste kunna lyssna och också ibland
omvärdera. För att nå resultat, för att göra framsteg i det här arbetet har
vi från obunden samlings sida också omvärderat vissa saker, men jag
har inte däremot hört varken före, under eller efter både valet och debatten eller den debatt som var en trappa ner för en vecka sedan, vad
Ålands framtid vill i den här frågan. Det skulle vara intressant att veta
om Ålands framtid är med i det här framtidsarbetet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Talman! Jag tycker att det är helt okey att man omvärderar, men då ska
man också förklara varför man gör det. Jag har inte hört någon förklaring på varför man omvärderar att föra över missbrukarvården och specialomsorgen och andra områden till landskapsnivå. Ingen förklaring
har vi fått på det. Det kan mycket väl hända att vi i Ålands framtid kan
ha omvärderat vår ståndpunkt, men vi vill åtminstone ha en förklaring
till varför man har valt den här vägen. Det är helt okey att omvärdera.
När det gäller Ålands framtids inställning och hållning i den här frågan har vi varit tydliga och sagt att värdkommunmodellen är den modell
som vi tror på. Vi tror också att man måste gå in till kommunerna och se
över de områden som är betungande ekonomiskt och titta på kostnadstak och möjligheter att finansiera de här kommunernas svåra ekonomiska situation. Det är det som behövs akut och det är det som vi måste
ta sikte på att lösa i första hand. Det är ekonomin som ska sättas i fokus.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Fyra budgetmotioner och två anföranden, jag kör på fyra budgetmotioner och ser hur långt tiden räcker. Lite gas och lite broms och lite utveckling som förslag för kansliavdelningen. Den första budgetmotionen
handlar om flyktingmottagning och behovet av att vi har en policy för flyktingmottagning i landskapet. Åland bör ta humanitärt ansvar och ta emot
både flyktingar och asylsökanden. Lagstiftningen om flyktingar hör till rikets
behörighet, men det hindrar inte landskapet att ha en egen policy för flyktingmottagning. I policyn kan det exempelvis ingå planer på i vilken utsträckning flyktingar ska tas emot och vilket stöd landskapet kan erbjuda de
mottagande kommunerna. Policyn bör utarbetas i samarbete med kommunerna.
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Den andra motionen berör möjligheter till övergångsarbete. Här hade ltl
Beijar ett mycket bra anförande om Pelaren. Pelaren är ett av 500 klubbhus
inom den världsomfattande rörelsen Fountain House och det är en verksamhet vars mål är att hjälpa personer med psykiska funktionshinder, att gå från
att vara patient till att bli en person. Fountain House bildades redan på 1940talet. Patienter med psykisk sjukdom förenade sig på Rockland State Hospital
i New York för att se om de kunde hjälpa varandra att bli utskrivna och att
därefter skaffa arbete. Den globala målsättningen är att bryta anonymitet,
isolering och arbetslöshet.
En viktig del i Fountain House-verksamheten är övergångsarbetena. Ett
övergångsarbete är ett tidsbegränsat arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Arbetsplatsen tillhör klubbhuset, men lånas ut till medlemmarna som vill
pröva sin arbetsförmåga. Medlemmarna betalas enligt löneavtal, dock minst
minimilön. Övergångsarbete är på deltid och tidsbegränsat, 10-20 timmar i
veckan och 6-9 månader. För urval och träning av medlemmarna till övergångsarbete ansvarar klubbhuset, inte arbetsgivaren. Huset garanterar också
att det alltid finns någon på plats vid t.ex. sjukdom, antingen en annan medlem eller en av handledarna i huset.
Det finns absolut utrymme för övergångsarbete inom förvaltningen. Det
finns allehanda uppgifter. En egen erfarenhet därifrån hade jag när jag sökte
dagsverke till ett av mina barn. Då fanns det uppgifter på kansliavdelningen
och jordbruksbyrån, man hade en arbetstopp, man behövde göra utskick, det
behövdes flyttas saker inom en viss tidsrymd. Jag tror absolut att det skulle
finnas möjlighet till ett sådant här övergångsarbete inom landskapsförvaltningen. Liberalerna anser att ett försök att tillhandahålla ett övergångsarbete
för psykiskt funktionshindrade ska inledas under året inom förvaltningen.
Ja, så en annan motion som handlar om att spara pengar. Landskapsregeringen och lagtinget deltar i olika externa samarbeten där vi har prioriterat
det europeiska, östersjöparlamentariska och nordiska. Viktiga och rätta prioriteringar. Syftet är att utbyta erfarenhet med andra regioner samt öka landskapets möjligheter att påverka. Målsättningen för landskapsregeringen och
lagtinget måste vara att enbart delta i sådana samarbeten som medför nytta
för landskapet i form av större inflytande eller som bibel för att öka landskapets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.
För att kunna dra nytta av B7-samarbete krävs förutom medlemsavgiften
att resurser i form av arbetstid läggs ner på deltagande i olika projekt och resor. En utvärdering som gjordes tidigare visade att nyttan av samarbetet för
landskapet inte har stått i proportion till de arbetsinsatser som krävs. Man
har bestämt att Åland ska vara ordförande för B7 2013 och igår så hade man
en annons om en deltidsanställning för att fixa B7-ordförandeskapet. B7samarbetet är ett samarbete på kommunal nivå och naturlig samarbetspartner vore då de åländska kommunerna och inte självstyrelsen. Jag vill understryka att från liberalernas sida vill vi slå vakt om samarbetet, att utbyta erfarenheter, men vi behöver prioritera. Vi har få tjänstemän och de här resurserna kanske kunde vara till nytta för att fortsätta experttjänsten i kommissionen. Ett behov av prioritering.
En sista motion, ett fält som landskapsregeringen totalt har glömt bort är
när det gäller energi- och klimatarbetet. Vi pratar upprepade gånger i lagtinget om att vi borde bränna vårt avfall. Det vi saknar på Åland är faktiskt en
sektorövergripande biogasstrategi. I det framtida energipusslet utgör biogas
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en mycket viktig del. Biogas produceras genom rötning av avfall och det intar
en särställning. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet och därmed ge
samma unika miljönytta i växtnäringsåterföring och minskad klimatpåverkan. Även rötning av gödsel och vall ger stor klimat- och miljönytta. Här har
vi någonting för våra 1 000 kossor. Vi behöver ta till vara gödseln från dessa
kossor också.
Åland har ett alldeles lysande exempel i ÅCAs biogasanläggning. Det är ett
exempel som behöver följas av flera. Rötning av avfallsprodukter som innebär att kretsloppet kan slutas ger unika samhälleliga mervärden. Den allra
största samhällsnyttan är kopplad till avlopps- och avfallsströmmar och det
har landskapsregeringen helt och hållet glömt bort. Man pratar om bioenergi
från pellets, skogs- och jordbruksprodukter, man pratar om sol, vind och vågor, men har glömt avlopps- och avfallsströmmarna. Det ställer dock krav på
samordning mellan kommunala avlopps- och avfallsplaner samt energiplanering. Liberalerna vill att en åländsk sektorövergripande biogasstrategi utarbetas. Tack!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det blev många frågor här så jag ber att få återkomma. Jag har
ändå begärt ordet så jag kommer då att förklara och berätta om de frågor som ställdes angående motionernas innehåll. Jag återkommer till
dem under mitt anförande. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag delar ltl Katrin Sjögrens tankar om hur otrolig potentialen i biogas på Åland är. ÅTC håller som bäst på att göra en utredning
på vilket substrat som finns tillgängligt, man tittar på djurkadaver,
kogödsel, organiskt avfall från olika håll och kanter på hela Åland. Det
var ÅTC som tog initiativet och byggde det första vindkraftverket här på
Åland när politiker en gång i tiden ville satsa på det. På liknande sätt
kommer ÅTC att visa vägen framåt, hur man tillsammans kan använda
den otroliga mängd energi som finns i biogasen för att också kunna
skapa ett kluster runt det här, som privata företagare kan visa intresse
för sedan. Det är på gång, faktiskt riktigt ordentligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var synd att landskapsregeringens tankar om energi inte
står här. Det nämns inte överhuvudtaget något om avfalls- eller avloppsströmmarna. Som sagt var, ska vi ha 1 000 kor till behöver vi nog fundera på vad vi gör med avfallet som blir. Vi behöver ha en sektorövergripande biogasstrategi och lämna snacket om avfallsförbränning och sådana saker. Titta framåt, det finns en stor potential i hela biogasenergin.
Tack!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Jag tänkte ta lite kring polisverksamheten. Inledningsvis är det
språkfrågan som man har lyft fram och som är speciell i den här budgetframställningen. Där vill jag framhålla, som jag har gjort tidigare när det gäller polisen och språk, att det centrala och viktigaste för att vi ska ha en fungerande
polis här på Åland är att man ser till att man får dokument och register på
svenska. Det blir ett allt större problem att få tillgång till landsomfattande register på svenska språket. Samma sak när det gäller utbildningen att man inte
nöjer sig med svenska utbildningen, man har lite andra metoder och annan
utbildningsform i Sverige. Jag har själv gått narkotikautbildningen i Sverige
och vet att det kan ge en hel del problem om man inte har en ordentlig
grundutbildning. Ska man vara på underbefälsnivå behöver man ha den
finska befälsutbildningen. Man måste driva frågorna hela tiden, för driver vi
dem inte härifrån så får vi problem.
Det här med båten kommer det signaler från vissa inom polisen att man
precis har tackat nej till den. Man har överhuvudtaget inte behov av båten
som man har på trafikavdelningen utan man har tillgång till andra båtar om
man behöver ha. Ska det belastas deras budget känns det inte okey. Om trafikavdelningen behöver ha sin båt ska de naturligtvis få den.
När det gäller utbyggnaden av polishuset måste jag medge att jag själv började titta lite på det här. Hur mycket kan man bygga på det gamla befintliga
polishuset, hur mycket utrymme kan man få fram där. Enligt de gamla planerna som fanns kommer man ganska långt redan med gamla polishuset. En
period tänkte jag åt det hållet, men sedan tittade jag närmare på det och insåg
att det kostar mycket att bygga på gamla hus, det ska vara pålningar och
framför allt så blir det en byggarbetsplats. Nu har vi sett hur det har gått till
här när man bygger om, så det tror jag inte att är något att rekommendera.
Alla nya lokaler ska, om det är möjligt, läggas i den nya tillbyggnaden.
När man bygger från landskapets och kommunernas sida borde man ha
någon form av stresstest av projekteringskostnaderna. Vis av erfarenheten
när vi byggde ett daghem i Godby bl.a. så såg man att när entreprenörerna
såg på det kunde de inte få ner kostnaderna om de inte fick göra andra
materialval, andra konstruktionslösningar och så vidare, som var betydligt
billigare. Vi kom åtskilligt ner i kostnaden när byggherren själv fick välja
material. Det är något som vi måste titta på.
Det finns en hel del kritik kring byggandet av kanslihuset som har varit
ganska kostnadsdrygt i onödan. Om kritiken är berättigad vågar jag inte uttala mig om. Polisens profil ventileras ofta här i lagtinget, till stor förtvivlan
för poliserna. Där får man kanske göra som man har gjort med fiskodlingen.
För att komma framåt och nå ett lyckat resultat så har man i samförstånd
med fiskodlarna själva tittat på hur vi ska komma framåt och hur vi ska få
lyckade resultat. Vi behöver ha representanter från polisen med för att diskutera polisens profil. Då tror jag att det kan bli ganska lyckat.
När man ser på texten, som jag själv har kunnat påverka är det lite så att
man rodnar att man inte reagerade tidigare. Vi kanske behöver ha lite tydligare skrivningar vad polisen ska syssla med, här står det absolut ingenting.
Polisen ska trygga lagstadgad rätt och samhällsordning, upprätthålla allmän
ordning och säkerhet, förebygga brott, utreda brott, öka trygghet i samhället.
Kärnverksamheten ska prioriteras, den allmänna ordningssäkerheten ska
man ingripa mot, man ska sköta trafikövervakningen, återställa ordning i
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områden där det är oreda, man ska gripa gärningsman på bra gärning, man
ska inleda åtgärder på brottsplatsen och man ska upprätthålla en god service,
rätt handläggning, hög tillgänglighet, vidsträckt samarbete med övriga myndigheter. Det här är en ganska onödig text, men som sagt jag hade möjlighet
att påverka den, men jag reagerade inte på den. I fortsättningen borde man
kanske ha lite mer vad man ska jobba med, ungdomsverksamhet det inledande året, våld mot kvinnor eller någonting så att också allmänheten, polisen och vi i lagtinget får en möjlighet att titta närmare på det här, vad är det
på gång.
Vi ska också veta att det är en enorm omorganisation som man har gjort
med polisen. Det kommer en ny polislag och man har lagt om hela förvaltningen. Det kommer ett nytt reglemente för poliserna som förändrar ganska
mycket.
När det gäller byggnadsbyrån är det bra att man ska titta på energikostnaderna. Vis av erfarenheten av kostnaderna med att bygga folkhögskolan, när
man började kartlägga dem, det är centralt och viktigt att man ser vart kostnaderna går. När det börjar bli 100 000 i uppvärmningskostnader osv. för en
sådan verksamhet känns det inte bra. Möjligheterna att se exakt vart pengarna rinner iväg är bra, man är på spåret här och det är en bra prioritering.
Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack talman! Ledamot Mattsson tar upp båten som poliserna skulle
samnyttja med trafikavdelningen. Jag har den uppfattningen att om poliserna ska ha en båt så vill de ha en ordentlig polisbåt i så fall. Samarbetet med gränsbevakningen fungerar väl tillfredsställande så i så fall får
man inhandla en båt till trafikavdelningen. Hur mycket nyttjas den?
Landskapsregeringen äger många båtar som är utmärkta arbetsbåtar så
då är det väl bättre att göra som vi skrev i motionen fastän den riktar sig
till en annan avdelning, ta bort den.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det här är kanske någonting för finans- och näringsutskottet att titta lite närmare på. Det var en person som flaggade för det här
till mig, som gjorde att jag tog kontakt med en inom polisen och han var
mycket osäker. Nu har jag inte pratat med alla styrande där, men i alla
fall kan det vara bra att man kikar över det, vill polisen ha detta? Däremot kanske trafikavdelningen verkligen har behov av den och att det
finns skäl till det, så då ska man naturligtvis skaffa den, man ska inte
stoppa det på grund av det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar polisbåten har vi sett i den här budgeten att vi
inte har det ekonomiska utrymmet, men om lagtinget hittar de pengarna
så gärna köper polisen säkert in en patrullbåt. Det här är inte att jämföra
med en patrullbåt utan det här är en möjlighet för polisen att istället för
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att ta färjan eller sjöbevakningen för att komma ut till någon skärgårdskommun, att kunna ta den här båten istället.
Vad beträffar arbetet med att skapa en åländsk profil hos polisen så
den diskussionen har jag haft med ledningsgruppen inom polisen, med
polismästaren och tanken är att de ska vara delaktiga i det här arbetet
och också de ledamöter som i den här salen har haft många synpunkter
om uniformering, bilarnas utseende osv. De ska också vara med i arbetet
för att nå ett bra resultat tillsammans.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Man förutsätter att de som har fört en debatt här i salen kommer att vara med och kunna påverka, men kanske också att man
lyssnar på poliserna på fältet. Man har den uppfattningen att man inte
har tagit till sig den diskussionen, vad man har sagt ute på fältet. Då pratar jag om polisen som jobbar ute på fältet, som dagligen måste gå i uniform, som alltid bär uniformen, får utbilda sig i uniformen, så att man
inte bara tar befälet utan att man tar det lite bredare och lyssnar in på
vad de har att säga. Det tror jag att man kan göra, men jag vill ha tankarna framförda. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ibland önskar man att man inte hade så bra minne för ibland
blir man så jättefrustrerad. Mitt i prick, ltl Åke Mattsson! Polisen hade
helt andra skrivningar förut, det var tema om barn- och ungdomar,
skolpolis, besök på daghem, trafikundervisningar, narkotikaövervakande, störande verksamhet, inte för att tala om ungdomsfylleri. Det här
säger ingenting, det som står här nu. Det reagerade jag på när jag läste
igenom verksamheten. Himmel, förut fick man veta mycket. Nu är det
väldigt mycket som man bara accepterar rakt av, som jag uppfattar det,
rena rama försämringar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Jag får också ta till mig kritiken för det här, men det
kan som sagt vara den nya styrningen som kommer. Det kommer en ny
polisstyrelse och det kommer att bli förändring och i och med det så kan
det ha betydelse varför man inte har gått in för bättre skrivningar. Naturligtvis är det ett viktigt påtalande i alla fall, man kanske ska ha det
med i fortsättningen i budgeten i alla fall så att man har lite mer tydligare inriktningsmål på vad polisen ska syssla med.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå upp mera i budgetdebatten, men
blev frestad när det blev lite debatt om kommunerna. Då var jag tvungen att
säga några ord om dagsläget och var jag står i den här frågan. Det som lite retar mig är när man pratar om kompetensen. Det är ungefär som om det på
landsbygden och i små kommunerna inte skulle finnas någon kompetens alls
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och därför måste man ha stora kommuner och att det är i stora kommuner
som kompetensen finns. Jag upplever nog faktiskt att landsbygdsborna är
precis lika kloka som andra människor. Jag tror inte att man för den skull
måste vidta åtgärder.
Enligt min mening är det tre områden som är oerhört viktiga för att bibehålla i en kommun, åldringsvården, grundskolan och barndagvården. Där
finns det faktiskt full kompetens idag i kommunerna. I jättesmå kommuner
där det är få elever, kanske de inte har möjlighet att ha inom hela området. I
de allra flesta finns det precis den kompetens som behövs för att bedriva de
tre områdena. Speciellt inom åldringsvården som kan vara ganska svår, men
nu får vi en geriatrisk avdelning som ÅHS tar över och där kommer man att
ta över det som man delvis har haft hand om förut på institutionerna, sjuka
och åldringar. Geriatri är sjukvård som är specialiserad på åldrandet.
Det har varit lite problematiskt för kommunerna, men nu är den reformen
gjord och där ska ÅHS ta över. Hur exakt blir det? Jag tror att det blir så att
åldringarna kommer att få det mycket bättre i och med att forskningen är
ganska intensiv på det området. De som anses vara gamla och skröpliga idag
har kanske en sjukdom som är botbar eller kan lindras mycket mer på en geriatrisk avdelning än vad man kan göra på en institution. I och med det har
man klarerat den kunskapsluckan på mindre kommuner.
Sedan som jag själv har sagt och som jag stöder håller man på och tittar på
de tre grupperna som naturligtvis är sådana områden som man bör sammanföra mer. Det är som jag har sagt barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg
och handikappomsorg. Där är det säkert så att det är bra om det kommer under färre hattar, inte på grund av kompetensen utan mera på grund av finansieringen, att man har en mera solidarisk finansiering. Om en som behöver
extra vård och skydd flyttar från Saltvik till Geta kanske Geta får problem
ekonomiskt. Därför borde det vara en mera solidarisk finansiering per invånare eller något sådant. Då löser man det, men kompetensen finns nog ute i
stad och bygd.
Tekniska sektorn är också ett område som det är bra att man tittar på. Man
är riktigt förväntansfull på att det ska bli det som man antagligen siktar in sig
på. Det är det här med konkurrens, ge vägunderhållet och gatuunderhållet
konkurrens. Då tjänar man garanterat pengar.
Sedan det som någon har nämnt, avlopp och vatten. Där finns det säkert
samordningsfördelar. Vi vet att det redan idag pumpas avloppsvatten från
norra Åland till Mariehamn, där båda tjänar på det. Egentligen är det tre som
tjänar på det, staden, landsbygdskommunerna och miljön. Det är en bra grej
som jag hoppas att utvecklas vidare. Vattenskyddet kanske är det som just nu
är mest akut och det måste komma till ett allåländskt vattenskydd för dricksvattnet. Det börjar bli akut med våra insjöar. Varenda åländsk insjö har idag
algblomning och kanske av den giftiga sorten. Där kan det vara svårt att idka
ren kommunalpolitik. Där måste det bli något större. Det är också bra.
Digitala agendan har diskuterats förut och där är vi helt överens om att det
måste göras. Sedan har vi diskuterat det här med om det ska vara kommunförbund eller köptjänster, det får man se. Kommunförbundet är inte kört,
men då måste man göra om kommunförbundet. Det får inte vara som i
Ålands kommunförbund att det är 35 i förbundsfullmäktige och tio i styrelsen
som administrerar en anställd. Det är orimligt. Istället måste man göra om
kommunförbunden så att de blir smidiga och effektfulla och de som sitter där
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ska ha ett mandat. Sköter man sig inte så ska man bytas ut. Det måste ske på
ett sådant sätt som i en styrelse i ett bolag, dock med det att man måste förena sina åsikter, alltså kommunerna.
Till sist som sagt, vill jag nämna några ord om samarbetet. Jag har själv
personligen varit med om några samarbetsformer som har gått både dåligt
och illa. Jag kan nämna det här med avloppet till Mariehamn. Det var ett sådant projekt som gick jättebra, mycket tack vare Mariehamns stads välvilja
till samarbete och kommunerna som försökte. Där är Lemland, Jomala, Finström, Saltvik och Sund med och där vinner alla parter. Det borde utvecklas.
Nu kommer Hammarland också med om de inte har kommit redan.
Det finns en annan sak som man har misslyckats med och det var när vi för
vår del i Saltvik gick med i MISE. Idag sköter vi det själva. Tidigare kostade
det 130 000 euro för invånarna och nu kostar det 60 000. Varför gör det det?
Jo, för att man konkurrensutsatte allting på olika sätt så att man fick konkurrens. Det är nyckeln i det kommunala arbetet att man ska försöka konkurrensutsätta så att alla åländska små aktörer kan räkna på det i konkurrens
med varandra så att man inte gör stora bitar och så att det bara blir en aktör.
Det är mycket viktigt.
Till sist, herr talman, vill jag säga att jag och mitt parti är absolut för utveckling och inte konservativa som några vill påstå, men däremot vill vi förstås hålla kommunala fördelarna som finns och inte göra det här med tvång.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Diplomatiskt, men tydligt så förstår jag vad kollegan
Karlsson avser med den kritik han hörde talas om. För egen del sade jag
att de klassiska kommunala uppgifterna sköter kommunerna såväl små
som stora, det är ganska oproblematiskt i allmänhet, när man kommer
till specialkompetens inom pedagogiken kan det finnas vissa svårigheter, men det klarar man. Det som jag därefter pekade på var de nytillkomna områdena, där jag särskilt nämnde samarbetet mellan kommunerna som i konkurrensutsatta områden måste skötas genom offentlig
upphandling. Det är ingen hemlighet att den offentliga upphandlingen
är problematisk var än vi befinner oss på Åland. Jag har en känsla av att
i små kommuner kan det vara ett stort problem. I Mariehamn klarar vi
det något så när, men det är också problematiskt här. Vi har flyktingmottagning, i ett annat inlägg fick vi höra talas om kvinnojourverksamhet etc. De här nya kan enligt min mening vara problematiska.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jo, ledamot Jansson har helt rätt, speciellt upphandling av
tjänster är oerhört problematiska och kan vara svåra och är svåra att definiera. Vi vet att inte ens landskapsregeringen alla gånger har klarat av
det trots att de har 28 000 invånare bakom sig. Det håller jag med om
att det kan vara. Det finns ju både fördelar och nackdelar och sedan
måste man fundera på vad som överväger. Man insinuerar ändå lite att
man på landsbygden inte har den kompetens som andra kanske har. Det
tror jag nämligen inte på, men jag håller med om att det är problematiskt ibland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Carita Nylund, replik

Herr talman! Ledamot Karlsson nämnde kompetensen ute i kommunerna och jag vill tydliggöra, eftersom jag också i mitt anförande pratade
om en effektiv och kompetent organisationsform, att det från vår sida
inte handlar om att inte kompetensen finns ute i kommunerna utan hur
den används. Som det ser ut nu så sitter det ute i 16 kommuner socialsekreterare som ska vara experter på barnskydd, specialomsorg, handikappomsorg, missbrukarvård, familjeomsorg, äldreomsorg. Att kräva att
dessa personer ska vara experter på alla de här områdena är att kräva
lite väl mycket. Jag vet att en samordning där skulle man ha mycket att
tjäna på. Det handlar inte om att de inte är kompetenta idag, utan hur vi
utnyttjar den kompetens som de besitter. Tack!
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det här med kompetensen var inte någon kritik varken till
ledamot Jansson eller till ledamot Nylund, båda ledamöter är duktiga
och rekorderliga människor. Det var rent allmänt som det sägs ibland,
både här och på andra platser, så jag kände att jag måste få uttrycka min
frustration i den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag valde att begära ordet istället för att replikera, minuten går så
fort och vi upplever alla att debattstunsen, som kanske funnits förut, uteblir
nu när man bara har en replik. Man hinner just bara säga det så är det färdigt
och så är den debatten avslutad. Det kanske är skäl för lagtinget att på ny kula
fundera på det här upplägget.
Jag vänder mig till de anföranden som ledamot Axel Jonsson delvis hade
och också ledamot Katrin Sjögren. Jag börjar med de frågor som ledamot
Katrin Sjögren hade. Det var angående flyktingpolicyn inom landskapsregeringen där landskapsregeringen nu har påtagit sig den koordinerande rollen
ifråga om flyktingmottagandet. Det är så att sedan nittiotalet har Mariehamn
tagit emot kvotflyktingar. Någon ersättning för mottagandet av denna del av
Finlands kvotflyktingar har dock inte getts utan kostnaderna har burits av
Ålands landskapsregering. Nu har Mariehamn ånyo visat att man är intresserad. Man har från landskapsregeringen nu varit i kontakt med arbets- och näringsministeriets integrationsenhet för att diskutera det framtida flyktingmottagandet på Åland. Någon dialog har vi inte lyckats få till stånd även om
det är den här enheten som också har ansvar för flyktingmottagande på Åland
eftersom det är en finsk behörighet. Vi kommer att ha den koordinerande rollen på Åland och vi ser fram emot att även andra kommuner på Åland kommer att visa intresse för att ta emot flyktingar.
När det gäller frågan om B7 kan vi konstatera att i budgeten för innevarande år, den som skrevs under ledning av liberalerna där det var en liberal
kansliminister som också hanterade frågorna, har man inte visat att man
hade någon avsikt att avsluta det här samarbetet. När vi inledde vårt arbete i
landskapsregeringen för ganska snart ett år sedan så hade vi för avsikt att avsluta det här samarbetet, men eftersom ordförandeskapet var planerat att
Åland skulle inneha för 2013 så tyckte vi att det kändes väldigt ojust att av477

sluta det då, eftersom alla andra i samarbetet redan hade planerat att Åland
skulle vara ordförande. Däremot har vi väldigt nogsamt tryckt på och sagt att
ska vi vara med också för det kommande året ska man strukturera upp arbetet på ett lite annat sätt än vad man har gjort hittills. Att ha webmöten, det
går nästan en vecka för att åka på möten, att stränggera mötena och mera
konkretisera upplägget, att ha från lunch till lunch möten och göra det så intensivt och så effektivt som möjligt när man möts. Vi ska också göra det så
öppet och folkligt som möjligt under det här året som vi är ordförande och
sedan får vi ta ställning till om vi ska fortsätta eller avsluta det här. Det vet
också B7 samarbetsparterna om att vi för den här diskussionen inom landskapsregeringen.
Sedan till den fråga som ledamot Axel Jonsson uppehöll sig ganska länge
runt. Samhällsservicereformen. Själva upplägget verkar vara väldigt oklart
från Ålands framtids sida. Jag hänvisar till det anförande som jag höll igår
där jag tyckte att jag på ett tydligt sätt klargjorde för strukturen och det arbete dels som har gjorts och det arbete som man har lagt in i framtiden. Det
finns ett arbete på kort sikt med arbetsgrupper som kommer att vara färdiga
under våren nästa år och de på lång sikt med en ledningsgrupp som kommer
att ta fram en målbild. Där, hoppas jag, att också Ålands framtid med sina representanter i både näringsliv och kommuner också deltar i de bredgruppsmöten som vi kommer att ha för att tillsammans skapa den här målbilden.
Jag upplever det lite så att ledamot Axel Jonsson och Ålands framtid just
nu är ute mest för att bråka i den här frågan. Man vill inte vara konstruktiv
och man vill inte vara med på tåget. Jag upplever att debatten haltar och det
finns en diskrepans i innehållet i debatten. Det är klart om man är fyra partier att man har olika åsikter och det är ingen hemlighet, det har vi, det finns
det också mellan oppositionspartierna i många frågor, men man måste ändå,
när man inleder ett samarbete hitta någon slags gemensam nämnare för att
nå framåt och nå resultat om det är det man är besjälad av. Det är jag, jag är
besjälad av att nå resultat. Det hoppas jag att också Ålands framtid skulle
vara, men jag upplever inte att man är det riktigt just nu.
Jag hoppas också att man från Ålands framtid ska kunna börja konkretisera de frågeställningar som man säkert har inom partiet. Skulle man ha en
väg framåt skulle man också presentera den. Det man säger idag från Ålands
framtids sida är att man ska ha en värdkommunsmodell. Det är jättebra, det
är det som man antagligen kommer att påbörja med i de samarbeten man har
när det gäller barnskydd och alla de frågorna som vi redan har pratat om i
dag många gånger. Där är vi helt överens.
Jag tycker att det är onödigt att föra en debatt och uppleva att man bråkar
med varandra i de frågor som man är överens om bara för att man ska vara
oense. Låt oss vara ense om det vi är, men den stora målbilden om vi där är
oense ännu så låt oss diskutera det. Det kanske är så att när vi har diskuterat
färdigt så har vi hittat en gemensam väg där också. Det är det som är meningen med de här stora bredgruppsmötena som man har, att man ska hitta en
gemensam väg. Det är klart att vi i alla våra huvuden har en modell, en bild,
hur det ska vara, men om den överensstämmer med någon annans får vi väl
se efter dessa mötens slut. Jag hoppas att man ska ha ett öppet sinnelag i det
här arbetet, bara man inte låser fast sig för tidigt, för då når man inget resultat och det är åtminstone det jag är besjälad av. Tack!
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller B7 så var det förra kansliministern som gjorde
den här utvärderingen och vi tyckte rätt och slätt olika i förra landskapsregeringen. För liberalernas del var vi beredda att avsluta det, vi ville
göra den prioriteringen. Så låg det till.
När det gäller flyktingmottagningen så diskuterade vi det ganska
mycket när vi lade stadens budget. Det var en del pinsamma diskussioner när vi diskuterade det upprepade gånger. Det blev en lite vag skrivning för Mariehamns del, så snart det är möjligt, för man kunde konstatera att fanns det pengar eller fanns det inte pengar. Vi kunde också
konstatera att i vårt sociala skyddssystem så hade vi t.ex. högre ersättningsnivåer. Hur blir det då om man får pengar från riket och vi har en
högre ersättningsnivå? Det fanns saker att reda ut.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det står inte i budgeten för 2012 att centern och liberalerna var
oense, den informationen hade jag inte och det kan säkert vara värdefullt att veta. Vi har varit inne på samma spår, men vi tyckte att det var
ojust att avbryta det redan nu eftersom det var så långt planerat.
Vad beträffar flyktingpolitiken, det är Finland som har de pengarna,
Åland har inte de pengarna utan den diskussionen ska man ha. I den ska
vi vara aktiva ifrån landskapsregeringens sida och hjälpa till. Pengarna
är inte upptagna i vår budget för det är inte vår behörighet och då ska vi
inte heller betala för dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack fru talman! Besjälad är jag också av att nå resultat, givetvis är vi
det också inom Ålands framtid. Vi är framför allt besjälade av att nå resultat i den fråga som är den absolut mest akuta, hur ska vi lösa situationen för de små kommuner som idag har ekonomiska problem. Hur ska
vi lösa deras situation? Då kan vi inte låta det här vänta i fyra år, vi
måste fundera redan idag. Kökar har en skuldbörda som nästan är uppe
i 10 000 euro per invånare. Det kan inte vänta i fyra år, man kan inte
skjuta fram beslutet om hur vi ska gå vidare kring en sådan fråga utan vi
måste göra något redan nu. Därför har vi föreslagit att man ska titta på
kostnadstak för de områden, som är betungande ekonomiskt och som är
speciella, där de små kommunerna har svårigheter att hantera de här
frågorna. Där är vi mest av allt besjälade av att nå resultat. Det borde
man prioritera först. Idag glömmer man den debatten och man lägger
fram det istället och säger att jo, vi jobbar med det här, men man löser
inte kommunernas situation. Vi är för kostnadstak, vi tror på värdkommunmodellen och vi är också beredda att diskutera att man för över
vissa områden till landskapsbehörighet. Här har landskapsregeringen
stängt diskussionen fast man säger att man öppnar alla dörrar och ska
vara öppen för allt. Ja, man undrar.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Jag skulle vilja säga såsom vårt lilla barnbarn brukar säga.
Bra, brukar hon säga när det är någonting som är bra. Bra, ledamot Axel
Jonsson, att vi är överens om det. Det är jättebra. Vem väntar fyra år?
Landskapsregeringen gör det inte. Vi har ett arbete som kommer att
vara färdigt att implementera redan nästa år. Vi kommer att skapa en
målbild såvida ni vill vara med eller inte, så kommer det att vara under
nästa år. Vi vill inte ha kortsiktiga nödlösningar utan hållbara på lång
sikt. Det finns pengar för samarbete också i budgeten. Den som vill har
också den möjligheten. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag har satt mitt namn på ett papper där det står budgetmotion
nr 18/2012-2013. Den handlar om Eckeröhallen. Jag är av den åsikten att fastigheter som årligen belastar budgeten i negativ riktning, det här är ca minus
45 000 per år, de ska vi sälja och avyttra. I och med att hallen byggdes gjorde
landskapet sin insats och nu finns den där den är, vi har haft den ett antal år.
Den har varit uthyrd till ett bolag som sköter driften. Lokaliseringsfördelarna
tillfaller den ort där den finns och då tycker jag att det är på plats att vi säljer
hallen. Därför har jag föreslagit att landskapsregeringen ska befullmäktigas
att sälja Eckeröhallen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har noterat att flera av liberalernas motioner är gamla
obunden samlings motioner. Jag tackar för det. De gick inte igenom då,
men kanske vi kan enas nu om det är lättare så. Vi har nämligen samma
syn även om vi sitter i majoritet eller opposition, så kanske vi lyckas. När
det gäller Eckeröhallen var det en av de fastigheter som vi först tittade
på från landskapsregeringens sida, om det var möjligt att sälja den. Vi
har skannat in alla som är tänkbara att avyttra. Den här är också en sådan. Nu är det så att Eckeröhallen har ett avtal med hyresgäster som
inte har löpt ut och som kommer att ta ett par år ännu, men så fort det
är möjligt så står den också i tur.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Det var ju bra att höra. Jag kände till att obunden samling har lämnat in en sådan motion tidigare och när nu kansliministern
lovar att titta på den här saken så önskar jag lycka till att hitta en enighet
inom regeringen. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Förutom Eckeröhallen har vi motionerat om att travbanan kunde
säljas. Vi har förstått att landskapsregeringen möjligen har börjat agera i den
riktningen själva. Det vet vi inte säkert, det är någonting som vi kanske tror
att vi vet. Om det är på det sättet så kan vi dra tillbaka motionen om det
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kommer att verkställas ändå. Det är bra att man jobbar i den riktningen i så
fall.
Till budgetmotion nr 29 Räntestöd för bostadsrätter. Den skulle jag vilja
säga lite mer om. Vi står inför en situation, uppenbarligen, där byggsektorn
kan få problem. Vi kunde tidigare under debatten konstatera att vicelantrådet
sade att landskapsregeringen skulle vilja ha ett samhällskontrakt med kommunerna för att via det kunna åstadkomma ett kontinuerligt byggande under
lågkonjunkturer. Det är helt riktigt, det är jättebra att landskapsregeringen
agerar i en riktning där man säkerställer sig om att inte arbetslöshet uppstår i
byggsektorn. Då blir det samtidigt lite märkligt att landskapsregeringen väljer
att neka bostadsrättsföreningen räntestöd för att bygga ett 11 miljoner euros
projekt i Mariehamn, där byggstart kunde ske nästa sommar eller just därefter. Om de värsta farhågorna går i uppfyllelse kan det hända att det är just
under nästa år som byggsektorn blir utan jobb. Det finns klara tendenser att
det går i den riktningen.
Det finns också en principiell diskussion i det här, men det kan hända att
jag återkommer till det för jag har ställt en skriftlig fråga om det och den frågan kommer säkert upp i lagtinget nästa vecka. Konjunkturpolitiskt sett när
det gäller byggsektorn är det ett konstigt agerande. Jag vill att finans- och näringsutskottet tittar på det här, gör en bedömning av de konjunkturbedömningar som landskapsregeringen gör gällande byggsektorn och sedan förhoppningsvis agerar i den riktning som vi föreslår. Vi vill ju att bostadsrätter
fortfarande ska vara ett sätt att bygga bostäder här på Åland och vi vill att bostadsrätter ska kunna få den finansiering för sitt byggande som de har fått tidigare.
Ännu vill jag säga det att ett räntestöd för att åstadkomma ett 11 miljoner
euros byggprojekt med över 40 lägenheter är ett synnerligen, synnerligen billigt sätt för landskapsregeringen att åstadkomma just detta. Marknadsräntan
är väldigt låg för tillfället och jag har den uppfattningen att detta år så utfaller
det inget räntestöd överhuvudtaget eftersom bostadsrättsföreningen har
byggt tidigare med motsvande finansiering. Alla bedömare tror att ränteläget
2013 kommer att vara sådant att det kanske inte utfaller något stöd överhuvudtaget. Att då säga nej till detta är något vågat i detta konjunkturläge. Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Ledamot Mats Perämaa refererar till bostadsrättsföreningens ansökan, den som lämnades in och har processats av den politiska
landskapsregeringen. Jag stöder ledamotens tankegångar kring det viktiga i att det finns bostäder att tillgå, men samtidigt finns det ett styrdokument som väger tyngre i samband med beslutet. Det var den gula
boken. I den gula boken fanns inte möjlighet att på ett korrekt sätt, det
som lagtinget så många gånger har efterfrågat, det fanns inte en budgetfullmakt för ett projekt i den här storleksordningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det torde i så fall gälla lånemängden totalt sett. Det fanns
ingen fullmakt att ge räntestöd för en så stor lånemängd. Okey, det kan
säkerligen vara på det sättet, men den situationen och den budgeten lades för ett år sedan och då kunde man inte ha kunskap om alla projekt
som planerades.
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Jag noterar att infrastrukturministern inte med ett ord nämnde det
som egentligen är huvudfrågan här, att vi står inför ett konjunkturläge
där byggsektorn riskerar att allvarligt hamna i kris. Det kan hända att
människor blir uppsagda på grund av detta och att då välja att inte ge ett
räntestöd som förmodligen inte utfaller överhuvudtaget till betalning,
att säga nej till ett 11 miljoners bostadsprojekt i Mariehamn, det ter sig
vågat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag lovar att bli väldigt kort den här gången. För övrigt meddelar
den obundna lagtingsgruppen att deras taltid övergick till mig i näringsdebatten. Jag vill ta upp motionen som ledamot Katrin Sjögren nämnde om, om
biogas. Jag kände att jag inte hann med allt jag ville säga på den minuten.
Förutom ÅCA finns det också en biogasanläggning för Chips, som har varit i
bruk mycket längre och som också minskar behovet av olja med 600-800 liter per år ungefär. Det är väldigt positivt. Det finns också en biogasanläggning på Lotsbroverket.
ÅTC har inom projektet Clean Tech, inom den smalare och vassare linjen,
satt igång en utredning för att titta på substraten som finns på Åland och att
vi gör en heltäckande analys så att vi inte gör dumma investeringar på många
olika ställen utan att vi fokuserar dem på det mest optimala. Som vi vet så
förutom kogödsel och djurkadaver och andra organiska material finns det
som ledamot Sjögren sade, både alger och andra modeller, energigrödor som
kan förgasas till energi. ÅTC drog igång vindprojektet för ett drygt decennium
sedan och visade vägen att det går att tänka i nya banor. Även om biotekniken
inte är något nytt på Åland behövs det någon som tar tag i facklan och kanske
visar vägen. Projekten i sig är ganska stora och det är svårt för en enskild företagare eller entreprenör att ta den helhetsbilden som behövs för att samla
det organiska avfallet.
Som jag ser det finns det inte längre sopor på Åland utan det finns bara
olika nivåer av energi och råmaterial som ska tas tillvara. Man eftersträvar en
åländsk klusterlösning med tanke på energi, miljö och näringsliv och om det
här blir verklighet så tittar man också på logistiklösningar, ska det finnas en,
två eller tre anläggningar. Hur de ska drivas, på vilket sätt.
Om allting går som det ska så kommer det att finnas ungefär 1 000 kor
inom Haga-nejden, inom ett antal kilometrar. Det skulle vara ett ypperligt
område att kanske börja med den första anläggningen och titta på den. Det är
helt klart att det inte är ÅTC som ska vara ägare och drivare av den här biogasanläggningen, utan man ska vara ägare och drivare för projektet så att det
kommer igång förhoppningsvis.
Som sagt så tittar man på det här som bäst och inom en snar framtid hoppas jag att jag kan komma med lite mera konkreta resultat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Två huvud och en tanke, det är precis vad det handlar om med
stora investeringar. Det handlar också om planering av varor i hela infrastruktursystemet. Det skulle vara fantastiskt för Ålands del att uppgradera biogasen. Det skulle också vara stallkraft när det gäller vind482

kraft, när det inte blåser så kan man ha hjälp av biogasen. Det skulle
också kunna vara ett komplement till elbilar, vi skulle kunna få gas
också till bilar.
Det är en viss del som man absolut inte får glömma och därför skriver
liberalerna det här med sektorövergripande biogasstrategi. Det är kommunerna. De har sina avfallsplaner och sina avloppsplaner och där
borde man också fokusera i det här. Det är ett extremt viktigt projekt för
Ålands del och man behöver titta på det ur ett brett perspektiv.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Vi är helt eniga, ledamot Katrin Sjögren och jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag vill inte förlänga diskussionen, men eftersom varken ordförande eller viceordförande i finans- och näringsutskottet är på plats, så tar jag
mig friheten att tacka lagtinget för färdkosten till finans- och näringsutskottet
och vi kommer att göra vårt yttersta för att vi ska få julledighet.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Man börjar bli torr i halsen efter tre dagar. I måndags sade jag
för den liberala gruppens del att vi ser med synnerligen allvar på den situationen att vi har ett budgetmoment i den röda boken som innebär att fyra miljoner euro ska tas av kommunerna som en avgift och det blir det också samtidigt en inkomst i lagtingets budget. Vi aviserade då att ifall vi inte har en lagstiftning förelagd för lagtinget under remissen kommer vi att föreslå bordläggning av ärendet. Det här med den grunden att vi ser det som väldigt viktigt att vi åstadkommer en situation där budgetlagar ska behandlas på det sätt
det behövs. Eftersom budgetlagarna är kopplade till budgeten ska de frågorna
behandlas samtidigt. Om vi ska göra åtgärder när vi antingen ger någon
pengar eller tar pengar av någon och där grunden ska vara lag, vilket vi eftersträvar i de flesta fall, ska man kunna se hur lagen utformas också.
Vi vet att det här inte heller har fungerat helt till fullo, historiskt sett. 2009
hände det som så att en budgetlag presenterades för lagtinget efter att remissen var avslutad. Nå väl, efter det så har det skett att lagtinget har behandlat
en finansförvaltningslag och en lagtingsordning där man i lagtingsordningens
paragrafer sagt om motiveringar, som ska finnas med i gällande budgetavslag.
Lagtinget har tagit flera steg i att vi ska bli bättre på att hålla ordning och
reda på finanserna framöver. Budgetlagar är ett ganska nytt instrument, de
var nya 2009 och de är relativt nya ännu, men för att lagtinget ska hinna behandla budgeten före jul så kommer vi inte att föreslå bordläggning här idag.
Vi har ändå det önskemålet och jag hoppas att de personer som sitter i lagtingets finans- och näringsutskott hör vad vi säger nu, att vi vill att budgetmomentet inte ska behandlas i finans- och näringsutskottet innan vi har fått
lagstiftningen till oss så att vi kan den behandla den frågan parallellt.
Vi kommer också att förmodligen under nästa vecka lämna ett förslag till
en lagmotion till lagtinget där vi vill ändra lagtingsordningen så att framöver
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ska budgetlagar levereras till lagtinget senast så att de finns tillhanda under
budgetremissen. Tack!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker att vi från regeringspartierna har orsak att tacka
för den här inställningen från liberalernas sida. Det är konstruktivt. Alldeles särskilt lätt är det för mig att tacka eftersom jag också har kravet
på ännu en budgetlag från landskapsregeringen gällande högkostnadsskyddet vid ÅHS. Jag väntar också på att den ska komma snart.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kunde ha gått så att det sistnämnda hade kunnat få liberalerna att ompröva sitt ställningstagande här tidigare, men vi låter
det inte ske. Vi önskar att landskapsregeringen också i skyndsam ordning lämnar också den lagen till lagtinget för behandling. Aviseringen
om en lagmotion som ska reglera den här frågan framöver står vi fast vid
och vi hoppas att vi får stöd av lagtinget så att det här ska kunna skötas
på ett bra sätt framöver. De här sakerna berör enskilda människor i sista
ändan både att finansiera kommunal verksamhet och också frågan om
högkostnadsskyddet vid ÅHS.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Tack ledamot Perämaa och liberalerna som har kommit
fram till den här slutsatsen att man inte avser att bordlägga och förlänga
den här debatten. Jag håller med om grundprincipen, det ska jag ärligt
säga. Det borde ha varit färdigt och legat på bordet tillsammans så att vi
skulle ha haft en helhetsbild. Nu har verkligheten varit sådan att det inte
har varit möjligt att hinna få fram det här projektet eftersom det tog så
lång tid att komma fram till vilken modell vi skulle välja. Statusen är den
att vi i morgon i landskapsregeringen kommer att behandla ett förslag
som jag hoppas och har som målsättning, att under nästa vecka ska
kunna ligga på lagtingets bord så att det kan behandlas parallellt med
budgeten i finans- och näringsutskottet. När man slutligen tar beslut
både i utskottet och här i lagtinget ska det kunna ske parallellt men dock
som separata ärenden förstås.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag tyckte det fanns en annan talare före mig på listan så därför
hängde jag inte riktigt med. Jag vill säga två saker. Jag vill tacka för en konstruktiv debatt. Det visar att alla lagtingspartier och ledamöter verkligen värnar om vårt samhälle och vi inser också i huvudsak den situation som vi befinner oss i. Därför har jag en någorlunda gemensam situationsanalys. Sedan
kan vi naturligtvis ha olika förslag till åtgärder på hur vi ska komma vidare.
Sådan är politiken. Debatten har bäddat för en bra behandling i utskottet och
också gett oss i landskapsregeringen styrka att gå vidare.
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Mycket av debatten har handlat om samhällsservicereformen. Jag har blivit skriven som tillhörande järngänget i det sammanhanget. Det vill jag gärna
göra, för det är väldigt viktigt för mig att samhället utvecklas och att vi går
framåt. Vi har stora utmaningar framför oss.
Jag vill, fru talman, avsluta debatten för min del med att berätta en historia
som åtminstone har varit tankeväckande för mig, en verklig historia de facto.
När jag började i landskapsregeringen 1991 var jag utbildningsansvarig, som
det hette på den tiden. Redan då såg vi att det fanns stora möjligheter till rationaliseringar och utveckling, speciellt inom utbildningssystemet. Vi tillsatte
en kommitté som hette Utbildning 2000. Efter ett gediget arbete under ett
års tid ungefär, så kom den kommittén fram till att det naturligtvis skulle
vara bäst om vi kunde samordna alla utbildningar på gymnasialstadienivå
under en myndighet. Vi skulle vinna ekonomiskt, kvalitetsmässigt osv. Vi var
alla i sort sett rörande eniga om detta politiskt i kommittén. Vad hände sedan? Jo, naturligtvis vaknade alla som hade sina särintressen runt omkring.
Efter några veckor, månader slutade det med att alla rektorer stod och stoppade Utbildning 2000 och mig i en stor korg uppe på handelsläroverket. Jag
klarade inte av att driva det vidare, jag fick för mycket motstånd så det blev
egentligen ingenting, men det blev ett samarbete så det blev ett steg framåt.
Sedan började det här drivas igen på 2000-talet och vi var nästan i mål
under den sista perioden när jag var lantråd och nuvarande lantrådet var utbildningsansvarig. Där fegade vi ur igen, bland annat mitt eget parti, jag ska
inte skylla på andra. Vi orkade inte få det i mål. Sedan lyckades vi få det i mål
under förra perioden och nu håller vi på och implementerar egentligen exakt
det som var förslaget i Utbildning 2000 för nästan exakt 20 år sedan. Nu är
det samma personer, som stoppade mig och Utbildning 2000 i papperskorgen, som sitter här i ledningen för det här projektet. Jag brukar ibland tänka
att var skulle vi ha varit på Åland med utbildningsnivån, kvaliteten och möjligheten för våra ungdomar om vi hade haft kraft och förstånd att gå vidare
1993, för 20 år sedan. Jag tror att vi hade kommit väldigt mycket längre. Vi
skulle ha varit en föregångare i Norden på det här området.
Jag brukar också, hemska tanke, tänka på hur mycket pengar vi skulle ha
sparat varje år under 20 år och vad skulle vi ha kunnat göra för de pengarna
för vår gemensamma nytta här på Åland. Det här vill jag göra som ett litet inspel så ni kanske förstår varför jag tillhör det s.k. järngänget. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Historieskrivning är svårt, jag var med i den kommittén och
drev den här enhetstanken väldigt starkt och mitt parti var med mig hela
vägen. Det var ett parti som var emot vårt betänkande och det partiet
sitter här. Struktur 2000 kom så var mitt parti för samma reform, ett
parti var emot, det sitter här. Nu har det gått i hamn och det är att konstatera att det inte är lätt att genomföra ganska självklara reformer, men
det är en bra parallell för man kan se att det inte är så lätt att vara för,
det är betydligt lättare att vara mot. När vi satt i den ursprungliga kommittén har jag också ett minne av att de obundna var representerade. De
var först emot, men sedan ändrade de uppfattning och var med. Strukturerna är ganska tydliga. När liberalerna går emot och trycket är för
hårt så segar resten av det borgerliga blocket.
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag vill inte fördela någon skuld i det här sammanhanget.
Om det är någon som har skuld är det kanske jag själv. Den lärdom jag
har lärt mig, jag har varit med och fegat ur två gånger själv, men jag tänker inte fega ur en tredje gång för det har det åländska samhället inte
råd med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vicelantrådets betraktelse gav upphov till en sådan här reflexion, den kan tas hur som helst. Jag brukar tänka på det ibland, den
är rent politiskt och fälldes av sir Winston Churchill: ”I politiken är det
på det sättet att skillnader på det som är möjligt och på det som är
omöjligt är den att det omöjliga tar lite längre tid att förverkliga.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag satt själv med i landskapsregeringen när Struktur07 var
på gång. Jag var en av ledamöterna som var för Struktur07, med tanke
på skriverierna som har varit den senaste tiden. Jag är föregångare för
reformer och är fortfarande det, bara mer förnuftig.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är bra att ledamot Karlsson och jag, han som gruppledare och jag som finansminister, representerar det största partiet och
samlar ledarutvecklingen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 26.11.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Det här lagförslaget handlar om att skydda naturvärdena i var
och ett av de 87 Natura 2000-områdena som finns på Åland, helt i enlighet
med artikel 6 i EU:s habitatdirektiv.
Orsaken till att regeringen har fört fram en ny 24b § i vår naturvårdslag är
på grund av att Åland enbart delvis har implementerat artikel 6 i vår naturvårdslag. Det rättar vi nu till. Det är inte dramatiska förändringar som kommer att ske. Under de mer än tio år som Åland har varit med i Natura 2000nätverket har inte en enda plan eller projekt stoppats på grund av att de
skulle ha förstört naturvärdena i ett Natura 2000-område. Inte känner tjänstemännen på miljöbyrån heller till fall där det är aktuellt med planer och projekt i anslutning till Natura 2000-områden och där det pågår diskussioner.
Där det finns särskilt skyddsvärda biotoper eller arter i våra Natura 2000områden så har man oftast gjort området tillräckligt stort för att arten eller
biotopen inte ska skadas av mänsklig påverkan i de områden som angränsar
till Natura 2000-området.
Man kan tänka sig att det i något fall skulle kunna handla om skogsavverkning. Men om skogsägaren, som äger grannfastigheten, blir tvungen att avstå
från att hugga ner skog så kommer landskapsregeringen emot med ersättning.
Stora planer och projekt, som t.ex. en kortrutt, skulle kunna vara möjliga
att genomföra eftersom det är ett så viktigt projekt och av väsentligt allmänintresse. Däremot måste regeringen i så fall kompensera det förstörda Natura
2000-området genom att inrätta ett nytt motsvarande område med liknande
biotop eller med likadana arter. Kommissionens utlåtande måste också i så
fall inhämtas.
Om man tittar på kartan över åländska Natura 2000-områden så ser vi att
där kortrutten är planerad så finns det inte några notifierade områden just i
den delen av skärgården.
Jag hoppas att ltl Danne Sundman är nöjd med den informationen om de
åländska Natura 2000-områdena som han nu erhållit. För er som vill veta
mer om var områdena finns så kan ni söka upp dem på miljöbyråns hemsida
under naturvård, där finns en klickbar karta som visar var alla områden ligger på Åland. Däremot borde vi skriva ut mer information på hemsidan, vilken biotop eller art det är frågan om att skydda och varför just detta område
är ett Natura 2000-område. Detta är en sak jag gärna skulle vilja se att vi kan
förbättra under de kommande åren, och det är också något som vi skulle
kunna göra med hjälp av medel från EU:s Life fond.
Beträffande den reservation som kommit från ledamöterna Anders Eriksson och Torsten Sundblom så vill jag bara säga att det är inte möjligt att utföra en rimlighetsbedömning av storleken på de marker som angränsar till ett
Natura 2000-område och som eventuell skulle drabbas av begränsningar i
nyttjanderätten. Det är inte på något sätt förbjudet att ha verksamhet i anslutning till Natura 2000-områden. Det får man ha. Det är bara när genomförandet av en plan eller ett projekt skulle hota att i betydlig utsträckning försämra ett områdes naturvärden, då måste man i varje enskilt fall göra en separat bedömning. Om det visar sig att fastighetsägaren åsamkas en olägenhet
som inte är ringa kommer landskapsregeringen att betala ut full ersättning
för detta.
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Att som i reservationen fordra att regeringen i detta skede skulle gå in i alla
87 Natura 2000-områden och sedan fundera på vad alla markägare som har
ägor i anslutning till dessa områden skulle kunna tänkas bygga eller planera,
det skulle vara ett stort slöseri med byråns resurser.
Vi måste komma ihåg att det finns många fler internationella förpliktelser
som vi ska ta hänsyn till förutom Natura 2000. Vi har habitatdirektivet, fågeldirektivet, rådets förordning om skydd av vilda växter och djur genom reglering av handeln med dem och direktivet om miljöansvar för att förebygga
och avhjälpa miljöskador. Sedan finns ett tiotal andra internationella avtal
som ska beaktas, såsom Bernkonventionen och konventionen om biologisk
mångfald. Dessutom har vi en egen naturvårdslag och en naturvårdsförordning som ska följas.
Det är också viktigt att vi tar hand om den åländska naturen och miljön.
Jag är mycket glad över det stöd som finns i regeringen och hos moderaterna, obundna, socialdemokraterna och centern för det här lagförslaget. Det
visar att denna regering tar miljöfrågorna på allvar, inte bara i ord utan också
i handling.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen nämner att landskapsregeringen
går in och ersätter markägare i de fall de begränsas av deras möjligheter
att använda marken. Men vad händer om en markägare planerar ett
vindkraftverk och landskapsregeringen anser att det stör ett Natura
2000-område? Hur kompenserar man den förlusten och den möjligheten att använda markområdet för markägaren i det här fallet? Hur långt
är landskapsregeringen beredd att gå in och ersätta och hur räknar man
fram dessa ersättningar? Vad händer om man inte kommer överens?
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Utgångspunkten måste ju vara att man kommer överens. En
satsning på vindkraft är en så pass stor satsning som gynnar hela det
åländska samhället. Vi talar om betydande investeringar och behov av
planering. Vi borde komma till att vi kan planera Åland utgående från
var vi ska anläggningar såsom vindkraftverk och i följande skede får
man diskutera ersättning. Någon sådan fråga har inte kommit upp på
vårt bord ännu där det skulle vara frågan om att en enskild markägare
har blivit nekad till att lägga upp en vindkraftpark.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nej, minister Aaltonen ingen fråga har kommit upp
ännu, men vi pratar om framtiden. Vi pratar inte om det som har varit.
Vad är möjligheten i framtiden att utnyttja de resurser som vi har, vind
och sol? Man måste ha det klart för sig så att man inte blir begränsad
den dag man står där och har ett projekt där man har finansiär till ett eller flera vindkraftverk. Projektet kan gränsa till ett Natura 2000-område
och landskapet anser att detta kommer att hämma Natura 2000område. Hur ersätter man? Vad gör man sedan när man inte kommer
överens? Jag tror att landskapsregeringen inte riktigt har tänkt igenom
det här helt och hållet.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Vi måste ha som utgångspunkt att vindkraften är en framtidssatsning.
För att vi ska kunna möjliggöra det här så behövs det planering, sektorplanering. Var ska vi ha vindkraftsanläggningar i framtiden? Jag tror
knappast att det bara är Natura 2000-områden som kan hindra, det kan
också finnas andra markägare som inte vill ha det här.
Nu är det i alla fall positiva vindar för vindkraften på Åland och vi ska
hoppas att den kan utvecklas. De satsningar som finns med i planeringen så här långt innehåller inte Natura 2000-områden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Fru talman! Tack för det klargörandet. Jag vill be ytterligare om ett förtydligande av minister. Är det tänkbart att detta på något sätt skulle
äventyra traditionellt utnyttjande av naturen såsom jakt, fiske och liknande?
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det var en bra fråga. Nej, det begränsar inte jakt och
fiske. Om det är en speciell biotop, speciell art eller något liknande som
berörs så kan man fortsätta med den verksamhet som man alltid har
gjort på det här området.
På flera aktuella områden kan det bli fråga om att kunna fortsätta
med jakt och fiske. Dessa synpunkter har även någon kommun haft i
remissvaren, de har funderat om de kan fortsätta med jakt och fiske och
då är svaret ja.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Under remissen hade jag vissa farhågor angående vilka konsekvenser det här lagförslaget hade. En av de farhågorna var på vilka områden
de här skulle gälla. Till den delen kan jag väl erkänna att efter att jag har satt
mig i detta noggrant så har de farhågorna kommit på skam, vilket var någonting som jag reserverade mig att kunde ske, som tur var. Det var tur att jag reserverade mig och det var tur att mina farhågor kom på skam.
Paragrafen 24b, som lagtinget nu föreslås att ska antas, ska läsas mot dels
24a i befintlig lag, lagboken 2012 och dels mot 21 § i naturvårdslagen, där det
står så här i första momentet: ”Landskapsregeringen ska upprätta en förteckning över sådana områden som bör fredas för att uppfylla landskapets
internationella förpliktelser inom naturvården. Förteckningen ska ange ändamålet med fredningen av varje enskilt område”. Vad är det? Det är det
som man kallar Natura 2000- programmet. Det finns en nådig lunta, bara
detta som jag har med här i talarstolen utgör 2/3 sedan finns det ytterligare
en tredje version. Det huvudsakliga materialet är från augusti 1998 där man
räknar upp ett antal områden. Detta har kompletterats år 2000 och sedan har
det gjorts enstaka kompletteringar efter det bl.a. om Båtskären i Lemland.
Det här gäller alltså de områdena och inget annat. Det stillar min oro betyd-
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ligt eftersom det här är områden som vi alla är helt överens om att ska skyddas.
Då är det intressant med tanke på de andra kritiska rösterna. I landskapsregeringens plenum, när detta beslut togs, fanns både nuvarande lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Anders Englund närvarande och dåvarande
lantråd var Roger Jansson. De har varit med och tagit beslut om den första
bas uppsättningen, del ett, i Natura 2000-programmet. Detta om vilka områden som det gäller.
Jag tycker att det skulle ha varit enkelt för utskottet att beskriva det här.
Utskottet har ju använt sig av korta formuläret. Jag tycker det är lite olyckligt
när det under remissdebatt fanns finns en så pass utbredd oro i lagtinget, då
bör man ta sig an det och försöka beskriva det här. Att gjuta olja på vågorna
är väl utskottets uppgift och att komma med fakta som stillar lagtingsledamöternas oro. Nu har jag stillat min oro på egen hand. Det kan man ju också
göra. Jag tror att jag har fått ta del av samma uppgifter som utskottet har fått
i hörande.
Om man utgår ifrån reservanternas skrivelse att man ska göra en rimlighetsbedömning innan begränsningar och inskränkningar genomförs. Men inskränkningarna genomförs inte innan man gör något konkret. Om man är
granne till ett Natura 2000-område och man har en konkret plan eller ett
konkret projekt som man söker tillstånd för, det är först då som man kan göra
den här rimlighetsbedömningen. Då först kan man se vad konsekvenserna är
och om det här projektet alls inverkar på Natura 2000-området. En vanlig inverkan är t.ex. att det rubbar vattenbalansen, antingen kommer det mera vatten eller mindre vatten och växterna som finns där kanske är känsliga för
detta. Först när man vet projektets detaljer kan man säga om det här alls inverkar.
Vindkraftsverk har nämnts här och det är något som i så fall påverka fågellivet, det kan inte påverka vattenbalansen osv. Då finns den möjligheten att
man ändrar projektet så att det passar in så att inte vattenbalansen ändras,
eller så flyttar man lite på anläggningarna i samråd med miljöbyrån så kan
man anlägga projektet trots att projektet ursprungligen hade påverkat.
Den här paragrafen kan ses som en uppluckring, den ger möjligheter att
ändå förverkliga vissa projekt som är jätteviktiga. I habitatdirektivet finns
också möjligheten att man kan exploatera sådana här områden bara man ser
till att freda ett annat liknande område som har samma naturvärde, som
kompensation. Det är också bra om något är tvunget att göra.
Om jag bemöter reservanterna så vad man i så fall ska göra, om man vill
utreda omfattningen på områdena, så det är att föreslå en återremiss till utskottet så att utskottet får skriva samma sak som jag har gjort. För min del
behövs inte det. Jag har nu satt mig in i det här och är tillfreds med den information som jag fått. Man kan inte gå igenom alla de här områdena och listar alla tänkbara konsekvenser, som ministern också sade. Inlösningsskyldighet kan man ha först när markägaren har en konkret användning av sitt
markområde.
Många av de här områdena finns i skärgården och på sådana ställen där
det aldrig bli aktuellt med några projekt. Men det kan man förstås heller aldrig veta förrän det blir aktuellt och före planer och projekt uppstår.
Avslutningsvis, jag har också bekymrat mig för skogsbruket. När man gör
en skogsbruksplan och man upptäcker att man är granne med ett Natura
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2000-område så utreder man hur den här avverkningen påverkar Natura
2000-området. Om det påverkar kanske viss del av skogen måste lämnas
kvar och då blir markägaren berättigad till inlösningsersättning inom vissa
ramar eftersom det är ett hinder för skogsbruk. Den situationen uppstår för
det första när man har skogsbruksplan, när avverkning skulle ha skett och
när man inte kan avverka med hänvisning till detta. När det gäller skogsbruk,
vilket är det mest konkreta som man kommer att tänka på, så har också min
oro stillats. De flesta av dessa Natura 2000-områden har skogen som granne
och till den delen är det inte heller något problem. Tack.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Sundman hade synpunkter på utskottets arbete. Man
kan konstatera, precis som ledamoten sade, att det var korta formuläret,
utgående ifrån den diskussionen som vi hade.
När det sedan gäller presentationen så framgick det ändå av min presentation hur vi har behandlat det här ärendet. Men jag som ordförande
i social- och miljöutskottet ska ta till med den här diskussionen som ltl
Danne Sundman för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det framgår här i reservationen att vi inte var eniga.
En del synpunkter kom fram under höranden. Det skulle absolut ha varit nödvändigt att utskottet botaniserat lite djupare i det här. Den viljan
fanns tydligen inte och därför har vi en reservation.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag känner inte till utskottets arbete mera än det som har
sagts här under presentationen. Vad jag har förstått så har man åtminstone fått tillgång till det material som jag också fick tillgång till. På
basen av det kunde man ju ha stillat min oro i alla fall med några meningar. Jag noterade också vad utskottets ordförande sade i repliken att
det kommer att göras på ett annat sätt i framtiden. För reservanterna är
lösningen inte en sådan här skrivning, utan en lösning skulle vara att
begära ett nytt betänkande, men för min del behövs inte det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Ltl Sundman höll ett mycket intressant anförande under remissdebatten. Jag var inte själv närvarande då, jag hade ett annat förtroendeuppdrag. Jag har läst igenom remissen väldigt noggrant innan ärendet skulle till
social- och miljöutskottet och de som är intresserade kan ta del av vad ltl
Sundman sade då och vad han sade nu. Det var verkligen en U-sväng i ordets
rätta bemärkelse. Men det är ju inte förbjudet i lag att ändra sig.
Ltl Sundman sade bland annat så här; ”utskottet måste mycket noggrant
granska den här framställningen och försöka överblicka dess konsekvenser”. Han sade också så här; ”jag vill verkligen att utskottet noggrant försöker överblicka konsekvenserna av det här och framförallt ta reda på att vi
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nu går minimalt fram och bara godkänner det som vi absolut måste, för det
måste vi eftersom det är ett EU-direktiv”. Det här är mycket intressant och
det försökte jag få igång en diskussion om i utskottet. Vet vi verkligen att vi
inte lägger på en massa extra krav igen, som vi brukar göra? Den enda som
jag fick stöd av i det här det resonemanget var ltl Sundblom. Det var helt
omöjligt att få svar på de frågor som ltl Sundman tog upp i remissen och som
jag delar ganska långt. De svaren har vi tyvärr inte, vilket är ett bekymmer.
Vad är omfattningen av de här områdena som berörs? Vilka områden är
det som berörs? Hur stora är områdena sist och slutligen? Och vilka är inskränkningarna? Enligt mitt förmenande håller vi igen på att bygga upp en
”fornminneslagstiftning”, där markägarintressena blir det väldigt åsidosatta.
Jag vet inte varför utskottets majoritet inte ville utreda de här frågorna, det
är omöjligt för mig att svara på, och därför har vi det korta formuläret, vilket
är beklagligt.
Ja, vi har ett EU-direktiv i botten, det är helt sant. Det är ett EU-direktiv
som vi måste hantera. Vi behöver hantera det på ett så rimligt sätt som möjligt.
Fru talman! Jag vill passa på att avisera nu att jag i andra behandlingen
kommer att föreslå att det till betänkandets motivering fogas ett stycke av följande lydelse: ”Utskottet har funnit det svårt att utröna omfattningen på de
områden som berörs av framställningen och vilken omfattningen av de
eventuella inskränkningarna i äganderätten kunde vara. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen noggrant tillse att rimlighetsbedömning
görs innan begränsningar och inskränkningar med anledning av lagen genomförs”. Det är det förslag som jag kommer att lägga i detaljbehandlingen.
Men notera, minister Aaltonen med flera, inte behöver man springa iväg ut
nu och börja göra någon sorts granskning av alla 87 områden, utan man ska
tillse, när det dyker upp ärenden, att man faktiskt ser på det här på ett praktiskt sätt. Det är väldigt viktigt.
Minister Aaltonen sade i sitt anförande att det här inte leder till några
dramatiska förändringar. Problemet är att det vet vi ingenting om. Den här
framställningen ger inte några svar på frågor om hur pass dramatiska förändringarna blir. Blir förändringarna dramatiska eller odramatiska, det vet vi
inte.
Minister Aaltonen sade också att det inte har skett några inskränkningar
på 10 år. Hon sade vidare att skyddsområdena i Natura 2000-områdena är
tillräckligt stora redan nu. Vi har troligtvis arealmässigt en av Europas kanske
minsta Natura 2000-områden.
Den här lagstiftningen har ju kommit uteslutande för att skydda Natura
2000-områdena så att man ska kunna göra inskränkningar omkring Natura
2000-områdena. Det var ju en stor förvirring så sent som i remissen angående vilka områden som berörs. Flera av talarna trodde att det var enbart Natura 2000-områdena som berördes, men det har vi alla klarlagt vid det här
laget att så är det inte, utan det är områden invid Natura 2000-områden, just
för att måste kunna skydda Natura 2000-områden om det behövs. Men problemet är att ingen vet hur stora dessa omkringliggande skyddsområdena är
och ingen vet heller vilka eventuella begränsningar i äganderätten det kan
leda till, vilket är det allvarliga.
Minister Aaltonen säger att det inte går att göra någon sorts rimlighetsbedömning, det är ju faktiskt inte rimligt att resonera på det sättet.
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Jag kan försäkra att vi från Ålands Framtid tar miljöfrågorna på absolut
största allvar. Men alla mynt har två sidor, en framsida och en baksida, och vi
vet ingenting om vilka begränsningar den här lagframställningen medför. Det
är mycket olyckligt. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det stämmer mycket bra att jag var mycket orolig i remissen och jag bad utskottet noggrant granska det här för att försöka stilla
min oro. Det hade man inte gjort i utskottet varför jag bordlade det här
ärendet och gjorde jobbet själv. Jag satte mig in i det här ärendet, läste
på och skapade mig en bild över för det första vilka områden det handlar
om och vilka konsekvenser det kan innebära för de angränsande områdena. Man kan inte veta detta förrän man vet vilket projekt som planeras. Om det är en kemikaliefabrik där det finns en latent risk för ett stort
utsläpp då kanske det gäller alla områden. Om det är någonting helt
ofarligt så gäller det kanske inte alls. Om det är skogsbruk så gäller det
till en del osv. Man kan inte veta vilka eventuella risker det finns förrän
planen klarnar, då måste man göra den här rimlighetsbedömningen.
Man kan inte göra en rimlighetsbedömning före det. Jag är till den delen
helt tillfreds med det som jag nu har fått veta. Men jag skulle gärna ha
läst detta ur ett utskottsbetänkande, till den delen håller jag med reservanterna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Flera frågor som ltl Sundman ställde i remissen tycker jag var synnerligen relevanta. Det borde höra till god ton att man i ett utskott faktiskt besvarar de frågor som dyker upp i remissen. Men det blev inte så i det här
fallet. Även ltl Sundmans förklaring, som jag med stor spänning lyssnar
på, ger ju inte heller svar på de frågor han själv ställde. Den oro jag har
när det gäller inskränkningar i äganderätten kvarstår i högsta grad.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Var och en får titta på det här som jag har gjort, om man
vill. Jag tycker att ltl Anders Eriksson borde höra till de lite mer sakkunniga eftersom han var med när det är stora beslutet togs den 27 augusti
1998 i dåvarande landskapsstyrelsen. Det var ju basen till det här programmet och i förteckningen som anges i 21 § naturvårdslagen.
När det sedan gäller huruvida man implementerar direktivet, för
mycket eller för litet, så är jag också där tillfreds eftersom de här skrivningarna framgår ur direktivet och att också de sociala och ekonomiska
följderna ska beaktas.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Inte vet jag om det var dagens nyhet att jag var med och tog beslut om
Natura 2000-områdena. Jag var med och arbetade fram en ny vattenlag,
en helt ny MKB-lag och jag har jobbat mycket för miljöfrågorna så det är
inte några konstigheter med det.
Det är inte förbjudet i lag att ändra sig. Jag har accepterat att ltl
Sundman har ändrat sig. Men för mig kvarstår oklarheterna fortfarande,
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det är olyckligt och jag är rädd att vi kommer att bygga in en hel del
framtida konflikter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Jag yttrade mig tidigare i det här ärendet när det var på remiss.
Jag har inte på något sätt varit emot att inrätta Natura 2000-områden. Man
behöver se på det här med öppna ögon. Vi vet ju att tiderna förändras och
man får kanske en större insikt i de här frågorna.
Trots den här diskussionen som vi har haft här så har den här saken egentligen inte förts mycket framåt. Även om landskapsregeringen och ministern
är positiva till ersättning om det drabbar någon som är i omedelbar närhet till
Natura 2000-områden så är det ju ingen garanti på något sätt. Oberoende av
vad vi och landskapsregeringen säger i den är salen så vet vi ju att det här är
en levande lagstiftning i EU och ett direktiv som kan förändras. Vi har sett
vissa indikationer på att det finns sådana partier och medlemmar som vill
skärpa till Natura 2000-områdena och ännu mera skydda de arter som finns
här och då drabbar det ytterligare de angränsande områdena. Vill man ha ett
vindkraftverk nära ett Natura 2000-område så är det klart att det är vindupptagningsområde som går in på Natura 2000-område och då ställs frågan till
landskapsregeringen hur man kommer att tolka det här. Det är sådana här
saker som inte är klarlagda.
Jag håller nog fullständigt med reservanterna. Jag kommer att stöda den
här reservationen i andra behandlingen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Englund må göra vad han finner för gott enligt 11 § lagtingsordningen. Det är som ltl Englund säger att insikten och kunskapen
ökar med det här och det gör den. Detta medför också att man nuförtiden bättre vet vilka konsekvenserna är av ett projekt invid en känslig
mark. Man vet också hur man med ny teknik kan minska de här effekterna och tillåta mera närmare sådana här känsliga områden. De här två
kunskaperna tillsammans gör att man kan göra mera idag nära känslig
miljö och till och med i miljön, än vad man kunde göra tidigare.
När det gäller vindkraft så tror jag att man direkt kan avskriva det
som ett problem. Åland största vindkraftverk är placerad i ett Natura
2000-område. Det Natura 2000-området har kommit till efter vindkraften och det har man godkänt.
Men det finns andra saker, främst om man förändrar vattenbalansen
som nog det största problemet för det finns sådana växter som är beroende av en viss vattenbalans. Men det kan man också kompensera, med
ny kunskap så vet man att om man kompenserar det vattnet man hindrar eller hindrar det vattnet man ökar så fungerar det. Jag tror inte att
det här är något stort problem. Problemet ökar inte, problemet minskar
för markägaren eftersom man får ny kunskap hela tiden.
Ltl Anders Englund, replik

Det är klart att man kan se olika på det här. Om man står inför ett nekande ifrån landskapsregeringens sida vid någon satsning nära de här
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områdena så då är det ju negativt för den som vill göra de här satsningarna. Hittills tycker jag nog personligen att vi här på Åland har kunnat
sköta dessa Natura 2000-områden nästan bättre än vad man har gjort i
riket, enligt vad jag har tagit del av. Så långt är det bra. Men vi har inte
den här övergripande bestämmanderätten direkt här, utan det kommer
hit och ska godkännas eller inte. Vi vet att förutsättningarna kan ändra,
det kan skärpas till. Därför tycker jag att det är jättebra att man då har
en skrivning från lagtinget med här att man i god tid behöver titta på de
här frågorna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Den här reservationen spelar ingen roll eftersom det här
handlar om den här förteckningen som anges i 21 § naturvårdslagen och
den kompletteras enbart genom förordning, att landskapsregeringen i
plenum tar eventuella utökningar av det här. Ingen annan får besluta
om det. Det här gör man ju ändå, rimlighetsbedömningen görs när en
plan uppkommer. Den oro som ltl Englund har i det här fallet hade jag
också och när jag hade rett ut processen om hur detta går till så har den
oron stillats. Till den delen kan jag lugna ltl Englund, att så kommer det
inte att ske, inga utökningar till den delen utan att det är en majoritet i
landskapsregeringen som beslutar.
Ltl Anders Englund, replik

Fördelen med en sådan här diskussion är att det är jättebra att många
ledamöter får upp ögonen. Tidigare, när det här ärendet diskuterades
första gången, var det nästan inte någon som yttrade sig i de här frågorna, utan det for bara förbi. Nu har vi satt lite fokus på detta. Jag hoppas att landskapsregeringen också kan ta till sig det. Det här är ju ett dokument som har kommit hit till lagtinget och det tycks ju vara mera sådana frågor på gång som berör specifikt äganderätten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den här diskussionen känns ganska onödig om man tittar till
sak. Reservanterna kräver något som alla inser att en sådan fråga kan ingen
svara på idag. Samtidigt kan man konstatera att det som reservanterna är ute
efter kommer att bedömas i varje enskilt fall i framtiden. Det är nog mycket
att slå upp öppna dörrar.
Som jag har förstått beredningen så har regeringen beaktat synpunkter
särskilt från centerpartiet. Det är lite förvånande att ltl Anders Englund inte
har större inflytande i sitt parti i de här frågorna. Och andra sidan har vi vant
oss vid att i vissa situationer anser sig ltl Englund ha vissa privilegier fram om
andra när det gäller röstningar. Jag är besviken. Om vi ska hålla ihop så är
det nog kanske bäst att alla drar sitt strå till stacken, speciellt när det är en
fråga som är helt en nullitet. Man vill veta om någonting som ingen kan svara
på i det här skedet. Det är ju klart att man kan ställa frågor till regeringar i
absurdum om det ena och det andra. Vad man egentligen är ute efter är att på
något sätt trygga markägarnas intressen och att det ska finnas möjligheter till
fullgod ersättning. Vad man nu menar med fullgod ersättning? Det betyder
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väl att man ska ha ut så mycket pengar som möjligt ifall det skulle innebära
inskränkningar att utnyttja markområden runt Natura 2000-områden.
Vilken regering på Åland skulle välja att inte vara lyhörd mot markägarna?
Sådana regeringar finns inte i det här landskapet. Politiskt tycker jag att det
här är ganska bagatellartat, i sak har det ingen betydelse och mycket tid tar
det. Det är mycket skrik för lite ull.
Sedan, ltl Anders Eriksson, så är det inte frågan om 85 områden utan det
är 30 områden som fortfarande återstår att skyddas. Låt oss nu rösta om det
här och få det bort från bordet och syssla med någonting som är väsentligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att det är bra att varje ledamot själv får avgöra vad man tycker
att är väsentligt. Ltl Sundback går upp och säger att det här är en onödig
diskussion, det här är att slå in öppna dörrar och att vi ställer frågor som
det inte finns svar på. Det finns definitivt inte några svårigheter i världen att svara på de här frågorna om viljan finns. Till exempel hur stort
är avståndet ifrån ett Natura 2000-område och vilken typ av inskränkningar i äganderätten är det vi pratar om? Det är inga problem att ge
svar på de frågorna, om regeringen så vill.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, var och en bestämmer vad som är väsentligt och oväsentligt. Jag
tycker att den här diskussionen är fullkomligt oväsentlig. Diskussionen
har inte tillfört någonting i sak. Att bedöma vilka avstånden är och ersättningarna i varje enskilt fall är ju inte aktuellt före en sådan åtgärd
vidtas och då kommer ju landskapet att föra diskussioner och förhandlingar med markägarna.
Att det nu finns en bestämmelse i lagen om stöd för ersättning är ju
den stora framgången och att det här regleras i lag. Det minskar ju på
skräckbilden, om man vill måla fram en sådan, att vi skulle ha regeringar som oberoende av vad markägarna tycker kör på bara, men så har det
aldrig varit här i landskapet och inte kommer det heller att bli så vad
gäller den här lagstiftningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vänder mig emot att ltl Sundback tydligen ska ha monopol på att avgöra vad som är en fullständig onödig eller inte onödig diskussion. Jag
tycker att det här är ett väldigt väsentligt ämne. Det är oerhört viktigt att
vi inte igen, på det sättet som vi faktiskt håller på att göra med den här
framställningen, bygger in framtida konflikter av den art som vi har t.ex.
när det gäller fornminneslagstiftningen. Det är synnerligen olyckligt. Jag
respekterar ltl Sundback ser detta på ett annat sätt och definitivt uppfattar äganderätten på ett helt annorlunda sätt än vad jag gör. Men låt var
och en avgöra vad som nödvändig eller icke nödvändig diskussion.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror inte alls att vi har olika uppfattningar om äganderätten. Men
den här diskussionen kommer inte fram till någonting konkret, ingenting! Det väsentliga finns i själva bestämmelserna om ersättningsrätt
och hur själv avgränsning ska ske, vilket är det stora i den här frågan.
Sedan att man ska ha svar på vad det innebär i inskränkningar på
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vartenda ett område och hur mycket man ska få betalt, det fattar ju ett
barn att ingen kan ge svar på i det här skedet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
2

En oberoende landskapsrevision
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat lagförslaget om en ny oberoende revisionsmyndighet. Myndigheten är självständig i sin verksamhet men
administrativt underställd lagtinget och dess oberoende garanteras i lagtingsordningen. Lagtingets kontrollmakt stärks och genom den nya revisionen blir det en av lagtingets centrala uppgifter vid sidan av lagstiftning och
budgetmakten.
Utskottet konstaterar att man i omkringliggande länder har liknande oberoende revisionsmyndigheter och genom förslaget kommer de internationella
standarderna för nationell revision att bättre kunna uppfyllas.
Myndigheten, som kallas Landskapsrevisionen, blir yrkesmässig och ersätta landskapsrevisorerna. Samtidigt föreslås att landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå upphävs. Internrevisionen ersätts av extern
revision som utförs av den nya myndigheten. Ett utvecklat system för intern
styrning och kontroll genomförs inom landskapsförvaltningen. Det är ett projekt som är igångsatt och det är mycket viktigt att det s.k. sliskprojektet håller
styrfart.
Revisionen av EU-medel överförs till den nya myndigheten.
Enligt landskapsregeringen är kostnaderna för den nya myndigheten svåra
att bedöma. Målsättningen har varit att förslaget inte ska leda till ökade kostnader totalt.
Utskottet delar landskapsregeringens bedömning och målsättning samt
konstaterar att försiktighet bör iakttas vid dimensionering av den nya myndigheten.
Den nya myndigheten kommer att ledas av en landskapsrevisor som utnämns av lagtinget på motsvarande sätt som lagtingsdirektören. Eftersom
myndighetens oberoende betonas har Landskapsrevisorn en stark ställning i
fråga om styrningen av myndighetens verksamhet och inriktning. Mot bakgrund av detta anser utskottet att stor omsorg bör läggas vid rekryteringen av
landskapsrevisorn.
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Landskapsregeringen föreslår vidare att ansvaret för EU-revisionen ska
överföras från revisionsbyrån till den nya myndigheten. Enligt vad utskottet
fått erfara har landskapsregeringen fört informella diskussioner med kommissionen om saken och landskapsregeringen gör därför bedömningen att
överföringen inte torde medföra några problem ur EU:s synvinkel. Även i
Danmark sköts EU-revisionen av en fristående revisionsmyndighet.
Utskottet föreslår att landskapsregeringens samtliga lagförslag ska godkännas men med vissa mindre ändringar av lagtingsordningen samt i landskapslagen om Landskapsrevisionen. Bland annat föreslås att ledamotskap
eller tjänsteförhållande i lagtinget eller landskapsregeringen ska utgöra en
uppsägningsgrund för landskapsrevisorn. Övriga ändringar är närmast av
språklig eller teknisk natur.
Betänkande är ganska magert men utskottet har ägnat en hel del tankemöda åt 15 §, sökande av ändring.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kan bekräfta att när den nuvarande självstyrelselagen stiftades i början på 1990-talet så levde vi i den trygga ordnade
tillvaron där den offentliga makten var indelad i tre avdelningar; den
lagstiftande, den dömande och den förvaltande. Nu har många år förflutit och vi har glidit in i ett system där också den lagstiftande makten delvis ska utöva förvaltningsbefogenheter, därav problemen.
Jag ska i ett anförande ge min syn på det som utskottet har kommit
till. Jag kan bara bekräfta att resonemanget på den tiden var sådant, nu
har vi en annan ordning.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som sagt, vi har ägnat en hel del tankemöda åt det. Vi har fogat
oss i det att vi följer landskapsregeringens linje, trots att det inte är helt
glasklart i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är ett intressant betänkande som vi har framför oss.
Det har framförallt varit en intressant utskottsbehandling.
Jag har dock två frågeställningar som har intresserat mig särskilt under utskottsbehandlingen och som jag kommer att ta upp i mitt anförande. Det
första är hur lagtinget kan göra för att försäkra sig om att myndigheten ger
värde för pengarna. Det andra gäller vilka lagtingets möjligheter är att styra
myndighetens framtida storlek och resursbehov.
Jag tycker att de höranden vi haft i utskottet har varit givande och visat att
potentialen i denna förändring av revisionen är större än att fortsätta med
dagens system. Men däremot medför den också vissa risker som är centrala
att beakta vid den framtida utformningen av myndigheten för att denna omstrukturering faktiskt ska bli lyckad, och det är vi ju alla förmodligen måna
om.
Utskottet lyfter också fram dessa utmaningar i sitt betänkande: ”Utskottet
konstaterar att försiktighet bör iakttas vid dimensioneringen av den nya
myndigheten”. Vidare skriver man: ”Eftersom myndighetens oberoende be-
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tonas har landskapsrevisorn en stark ställning i fråga om styrningen om
myndighetens verksamhet och inriktning. Mot bakgrund av detta anser utskottet att stor omsorg bör läggas vid rekryteringen av landskapsrevisorn”.
Man lyfter alltså fram att försiktighet ska vidtas vid myndighetens framtida
dimensionering och att rekryteringen av landskapsrevisorn är oerhört central.
Till min första fråga: Hur ska vi se till att pengarna vi nu lyfter från landskapsrevisorerna, internrevisorerna och EU-revisionen till den nya myndigheten ger mera tillbaka för pengarna än tidigare, dvs. att reformen blir lyckad? Svaret är givetvis landskapsrevisorn och rekryteringen av honom eller
henne. Landskapsrevisorn anställs enligt förslaget sju år i taget. Landskapsrevisorn ges en oerhört central funktion i den nya myndigheten. Han ges inte
bara möjligheten att som chef leda arbetet utan har också full frihet att anställa personal och upphandla revisionsrapporter utifrån. Det är därför oerhört viktigt att denna rekrytering blir lyckad.
Därför föreslog jag inför mina kollegor i lag- och kulturutskottet att vi
borde rekommendera lagtinget att överväga att använda ett års prövotid för
den här tjänsten. Det kan man ju förstås vara kritisk till och mena att det här
äventyrar landskapsrevisorns oberoende, det som var syftet med hela lagen,
att använda prövotid. Absolut inte, säger jag då. Prövotid riskerar ju inte
landskapsrevisorns oberoende politiskt utan det gör honom beroende av att
göra ett bra jobb, vilket jag tycker att är viktigt.
Men om någon skulle föreslå att landskapsrevisorn inte får fortsätta efter
prövotiden av politiska orsaker så tror jag att det skulle bli en ganska animerad debatt här i salen och ute i våra medier. Den frågan reglerar ganska långt
sig själv, tror jag. Får vi däremot en landskapsrevisor som inte gör särskilt
mycket eller inte kommer med något produktivt under det första året så har
vi faktiskt möjligheten att utvärdera det och fundera på att hitta en annan
landskapsrevisor. Alternativet är att ha kvar landskapsrevisorn i ytterligare
sex år före man får chansen att byta ut personen. Det skrämmer mig och därför vill jag poängtera att prövotid bör övervägas av lagtinget. Jag föreslår inte
att man måste använda prövotid, utan bara att man ska fundera på det och
diskuterar det när man anställer landskapsrevisor. Det är ett ganska snällt
förslag vill jag ändå påstå. Därför är jag lite förvånad över att mina kollegor i
utskottet inte visade större förståelse för detta.
Vad säger tjänstemannalag om prövotid? 10 § säger: ”Den som valts till
tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är påkallat för
att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex
månader. Prövotiden får dock uppgå till högst ett år om tjänstens art eller
annan särskild orsak det kräver”. Jag har åtminstone svårt att hitta en tjänst
inom självstyrelseorganen där det skulle vara mera befogat att använda prövotid än en landskapsrevisor som är ska anställas på sju år. Jag tycker det är
en ganska lång tid ändå. Jag tycker det är befogat att man använder 10 § och
det tankesätt som den lyfte fram. Jag tror att det är därför som paragrafen är
skapad för att den ska användas och inte att vi ska rädda för den.
Summa summarum, min reservation bygger på att när vi anställer en landskapsrevisor så ska vi fundera på att använda prövotid. Det är inte att begära
för mycket av lagtinget att godkänna det förslag som ni ser i reservationen.
Därför kommer jag också att föra detta till omröstning.
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Angående Landskapsrevisonens storlek, och hur vi ska kunna kontrollera
att myndigheten inte sväller ut och blir en alldeles för stor myndighet i proportion till vad den ska göra, så vi vill garantera oss om att de pengar som avsätts för revisionen idag omfördelas till en ny myndighet som för samma
pengar kan göra ett lika bra jobb. Det är målsättningen bakom den här lagstiftningen. Vi har endast möjlighet att reglera myndighetens storlek i form
av budgeten. Hur mycket budgetmedel är vi beredda att lägga på Landskapsrevisionen? Jag vill ytterligare poängtera, liksom utskottet gör, att det är oerhört viktigt att vi iakttar försiktighet när vi budgeterar för den nya myndigheten. När vi sedan möts av spartider så är det inte lätt att dra in på en myndighets ansvar. Det visar sig ganska tydligt i debatten när vi föreslog i samband med budgeten att vi ville spara fem procent på olika verksamheter inom
landskapsregeringen. Det drabbar dem som är anställda. Det är givetvis svårt
att spara in sedan när man en gång har gett medel, fast det kan verka lätt när
man har ett teoretiskt papper framför sig.
Med dessa två poänger avslutar jag med att summera; överväg prövotid för
landskapsrevisorn och i framtiden ska vi iaktta största försiktighet när vi tilldelar budgetmedel för landskapsrevisionen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är väl en ganska självklarhet att man inte bara lägger till budgetmedel för att man vill ha större organisation. Det är behovet som måste styra. Vi var ganska eniga att det är upp till politikerna.
Jag tror inte heller att vi i lagtinget bara höjer upp summan för skojs
skull utan det finns säkert ett behov.
För övrigt så begärde jag replik angående ett års provtid. Ltl Jonsson
var inne på att landskapsrevisionen ska vara politiskt oberoende och det
stämmer. Men på vilka grunder ska ltl Jonsson sedan kunna avgöra om
den ledande revisorn ska fortsätta eller inte efter första året? Har revisorn hunnit komma igång med allting och finns det tillräckligt bra underlag för att avgöra detta?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag väljer att bara svara på den sista frågan; på vilka grunder ska man
eventuellt kunna byta ut landskapsrevisorn efter ett år. Jag tror att det
är lagtingets samlade bedömning av om vi har fått en duktig landskapsrevisor som vi är beredda att låta jobba vidare i sex år. Jag tror att detta
visar sig betydligt bättre efter ett år, när vi har fått de revisionsrapporter
som vi begär i samband med den nya lagstiftningen. Då kan vi se resultatet i praktiken också istället för att bedöma meriter på ett papper. Jag
tycker att det här är en viktig aspekt när vi faktiskt ska anställa en person under en sjuårsperiod.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Visst är det viktigt vem man väljer, det tror jag också
att man vet när man anställer personen. Jag är nog ganska övertygad om
att detta kommer att göras med stor omsorg. Jag har fullt förtroende för
att man anställer rätt person från början, så att man inte behöver fundera på om den här landskapsregeringen har gjort ett bra jobb eller inte.
Det beror också på hur revisionen och materialet ser ut, revisorn ska
våga vara oberoende från första början och inte känna att han har en-
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staka ledamöter som tittar över axeln. Revisorn ska ha fullt förtroende
från första början.
Ltl Axel Jonsson, replik

Som jag sade i mitt anförande, om någon här i salen föreslår att landskapsrevisorn inte ska anställas för ytterligare sex år av politiska orsaker
så är jag helt säker på att någon kommer att få det varmt om öronen
framöver. Därför ser jag inte det som ett problem att vi skulle riskera att
inte förlänga landskapsrevisorns tjänst p.g.a. politiska orsaker. Däremot
om man inte levererar ett bra jobb, det kommer tandlösa rapporter utan
substans trots att revisorn kanske gör det man ska enligt lagen men vi
upplever att vi inte får ut något av de pengar som vi ger till den här
myndigheten, då har vi möjlighet att byta ut personen. Det är det centrala och det är därför som vi borde fundera på att använda prövotid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

På centerns vägnar tycker vi att det är lite olyckligt att ltl Axel Jonsson
så starkt betonar behovet av prövotid i detta skede. Jag vill uppmärksammagöra ledamoten på att vi står inför en ganska unik rekrytering.
Näst efter lagtingsdirektören så kommer det en person till som är underkastad politisk prövning, vilket det faktiskt kommer att bli. Med
tanke på rekryteringen, att vi vill ha tag i de bästa krafter, så tycker jag
att det är onödigt att från utskottets sida så starkt markera att prövotid
ska gälla. De som söker den här tjänsten vill nog gärna tro att den ska
jobba i sju år, under de mycket speciella förhållanden som råder. Att vi
då skulle basunera ut att det är prövotid som gäller är för mig helt
främmande.
Bästa ledamoten, vi måste komma ihåg att även om vi i detta skede
inte skrev någonting om prövorätten så är det ingenting som förhindrar
att lagtinget i praktiken tillämpar ett sådant förfarande i fall det faktiskt
skulle saknas bra krafter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, mot den bakgrunden är det ju extra märkligt att man i utskottet motsatte sig att man för in en skrivning som säger att lagtinget bör överväga att använda prövotid. Jag vill poängtera att vi bör diskutera det
här, det är något som vi måste lyfta fram. Jag har lite svårt att förstå varför resten av utskottet valde att motsätta sig en sådan skrivning. Jag säger inte att vi kategoriskt måste använda prövotiden. Jag tycker att det
vore lämpligt och nödvändigt att vi diskuterar det här i lagtinget, för det
är ändå en oerhört central post som vi ska rekrytera.
Ltl Harry Jansson, replik

Samtidigt vill jag understryka att för centerns del har ltl Slotte och jag
resonerat som så att varför skulle vi begära prövotid i ett läge där vi faktiskt kommer att ha en mycket avancerad tillsättningsprocess? Först ska
kanslikommissionen bereda ärendet och sedan ska de komma till lagtinget med ett förslag till en kandidat för posten. Jag tror att det vore fel
signal att i detta skede säga att prövotid gäller oavsett och att det alltid
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ska övervägas. Vi vill ha de bästa krafterna. Det blir ett tufft uppdrag att
leda den nya organisationen och att bygga upp ett helt nytt system, ett
att oberoende system, för granskningen av de åländska räkenskaperna.
Därför tycker jag att det är ett olyckligt skäl som Ålands Framtid eftersöker.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag är ledsen över att behöva göra ltl Jansson olycklig. Jag tror ändå att
det är en så pass central post som vi har att göra med och därför kan det
vara bra att vi använder prövotiden. Jag kan ställa mig frågande till om
vi vill ha en person som inte är beredd att visa vad man går för under ett
år. Det här är en fråga som borde diskuteras i större utsträckning. När
kanslikommissionen fundera på det här ärendet så tycker att det är
någonting som man ska ha med i diskussionen. Jag ställer mig faktiskt
frågande till om detta är för mycket begärt?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Landskapslagen om en oberoende landskapsrevision har nu behandlats i Lag- och kulturutskottet. Vi moderater betraktar landskapslagen
som en välkommen modernisering av landskapets revision.
I lagförslaget säger landskapsregeringen att kostnaden för den nya myndigheten är svår att bedöma men målsättningen har varit att förslaget inte
ska leda till ökade kostnader totalt sett. Utskottet delar landskapsregeringens
bedömning och målsättning samt konstaterar att försiktighet bör iakttas vid
dimensioneringen av den nya myndigheten. Detta är bra.
Utskottet föreslår några förändringar, främst av språklig natur. Den största
förändringen jämfört med landskapsregeringens förslag – och som definitivt
inte är av språklig natur - finner vi 12 §: ”Förutom av de skäl som gäller uppsägning av lagtingets tjänstemän får landskapsrevisorn dock sägas upp om
något av villkoren som anges i 10 § 2 mom. inte längre uppfylls.”
På ren svenska innebär detta att landskapsrevisorn får sägas upp om
denne plötsligt blir försatts i konkurs, får sin handlingsbehörighet begränsad,
blir omyndigförklarad eller - ve och fasa - invald i lagtinget.
I ursprungsförslaget var detta enbart omständigheter som inte får finnas
vid utnämningen - du får inte vara omyndig, konkursförsatt eller lagtingsledamot. Men om det här skulle drabba dig medan du är landskapsrevisor så
kan det utgöra grund för uppsägning.
Avsikten med detta förslag är att en genuint oberoende landskapsrevisor
inte under några omständigheter samtidigt ska kunna vara ledamot i eller anställd vid landskapsregeringen eller lagtinget. Landskapsrevisorns huvuduppgift är ju att granska just dessa myndigheter.
Fru talman! Detta är ett lagförslag som utskottet idisslat mycket. Ungefär
när lagförslaget passerat våmmen, nätmagen och närmade sig bladmagen
kom vi in på § 15 om sökande av ändring. I enlighet med landskapsregeringens förslag skulle den nya myndighetens beslut kunna överklagas till högsta
förvaltningsdomstolen och det fanns en möjlighet att det skulle kunna överklagas till förvaltningsdomstolen.
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Oberoende av hur vi gör så kan vi inte lämna frågan obesvarad mot bakgrunden av 21 § i grundlagen. Jag förenar mig i landskapsregeringens resonemang, dvs. att i det mikrokosmos som självstyrelselagen idag utgör är det
skäligt att förutsätta att landskapsrevisionen jämställs med landskapsregeringen till den del det handlar om till vilken ett besvär ska riktas.
Landskapsrevisionen är såsom landskapsregeringen en separat myndighet
direkt underställd lagtinget och därmed unik i sitt slag.
Avslutningsvis stöder vi inte Ålands Framtids ändringsförslag, eftersom
denna möjlighet redan tydligt finns utskriven i tjänstemannalagen § 10. Om
kanslikommissionen anser att särskilda skäl föreligger så kan man ha ett års
prövotid. Jag ser ingen orsak till varför vi skulle begränsa kanslikommissionens prövningsrätt här. Tack för ordet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack för ett kort och kärnfullt anförande. Jag har en fråga, i slutkommentaren nämnde ltl Valve att kanslikommissionen kan titta på om det
finns särskilda skäl. Är inte då ltl Valve intresserad av att veta vad kanslikommissionen tycker i den här frågan? Kan vi inte ifrån lagtingets sida
begära att man diskuterar saken i kanslikommissionen och att de kommer med ett besked vad man tycker. Är det för mycket begärt?
Ltl Wille Valve, replik

Det resonemanget baserar sig närmast på att jag betraktar meningen
som överflödig, det står så redan i tjänstemannalagen. Varför skulle vi
då säga det?
Ltl Axel Jonsson, replik

Därför att vi tycker att det är en central fråga som vi gärna från lagtinget
skulle ha ett resonemang kring från kanslikommissionen.
Ltl Wille Valve, replik

För vår del räcker det med att det står att största möjliga vikt bör fästas
vid rekryteringen av landskapsrevisorn, såsom det står i betänkandet.
Då utgår vi ifrån att kanslikommissionen gör det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Redan år 2000 bildades Statens revisionsverk, den nuvarande riksrevisionen, i Finland. År 2009 fick Riksrevisionen i Sverige i uppdrag av landskapsregeringen att utreda hur man skulle organisera en oberoende revisionsmyndighet för landskapet. Den nya myndigheten skulle
granska den offentliga verksamheten och dess resultat samt ha en koppling
till det parlamentariska arbetet. Utredningen föreslog att en revisionsmyndighet bildas under lagtinget och att myndighetens självständighet under lagtinget och oberoende mot granskningsobjekten bör garanteras i lag. En oberoende landskapsrevision ska alltså ersätta de nuvarande, politiskt tillsatta
landskapsrevisorerna. Det gamla systemet och dess tjänster försvinner och en
ny tjänst som landskapsrevisor inrättas.
Vi har hört åsikter om tillsättande av den tjänsten. De obundna stöder utskottets förslag.

504

Lagförslaget har vi nu behandlat i lag- och kulturutskottet. Man kan konstatera att det nuvarande systemet inte når upp till de krav som ställs av det
internationella samarbetsorganet för nationella revisionsorgan. Med den nya
myndigheten når vi upp till den standarden, den standard som redan finns i
Finland och i våra närregioner.
Den nya lagen innebär alltså en helt ny myndighet under lagtinget, något
som är högst ovanligt och som har gett utskottet en hel del att tänka på. Vi
snöade in oss ibland på vissa paragrafer, kanske främst då § 15, sökande av
ändring.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt lagförslag att det i självstyrelselagen saknas en uttrycklig reglering av möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut, som ltl Jansson förklarade så var det inte aktuellt när 25 § i självstyrelselagen tillkom. Detta beror sannolikt just på att det här är ett så ovanligt
och unikt fall att det inte kunde förutses.
Vi har ansett att det är rätt att jämställa Landskapsrevisionen med landskapsregeringen i detta fall och därför bör eventuella besvär riktas till högsta
förvaltningsdomstolen. De obundna stöder den tanken.
Vad gäller prövotid och resursbehov, som har diskuterats här, så håller jag
fullständigt med föregående talare ltl Valve. För oss räcker den formulering
som utskottet nu har kommit fram till. Det är viktiga saker, det kan jag hålla
med ltl Jonsson om, men det är också ganska självklara saker som man
kanske inte behöver skriva ut mera än vad man har gjort i utskottet. Den
obundna gruppen omfattar det här förslaget. Tack.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Även om jag i vanliga fall inte brukar vilja prata om självklarheter så är ändå tillkomsten av en oberoende landskapsrevision i sig unik i lagtingets historia. Därför är det värt att även på centergruppens vägnar belysa
någonting av den diskussion som har förts i utskottet.
Jag tackar både ordförande och medlemmarna i utskottet för ett mycket
intressant samarbete runt lagförslaget.
I ljuset av vår diskussion, i ljuset av landskapsregeringens framställning så
är det svårt att idag riktigt förstå varför det har varit så svårt att nå fram till
dagens, för mig i alla fall, så självklara principiella avgränsningar när det gäller både myndighetens roll och oberoende etc. Ibland ska lagförslagen värka
fram innan de känns självklara.
Det känns bra att vi får en oberoende revision med för Åland anpassade resurser. Jag tillhör ju dem som höjde ögonbrynen rejält när vi för några år sedan tog del av den svenska riksrevisionens utredning som pekade på upp till
fem revisorer för att granska de åländska offentliga räkenskaperna. Särskilt i
ljuset av Mariehamns stad och på vilken nivå revisionen ligger i en mycket
stor kommun så undrar man om det verkligen krävs den typen av resurser.
Egentligen är ju landskapsförvaltningen enklare på många sätt jämfört med
den kommunala förvaltningen. Den avgränsning som nu finns, man säger att
man ska klara sig med två revisorer och köpa in tjänster enligt behov, känns
riktigt bra. Även kostnadsnivån på cirka 250 000 euro är rimlig med tanke på
de åländska offentliga finanserna.
När det specifikt gäller de frågeställningar som mina värderade utskottskollegor redan berört här så vill jag betona att för mig och centerpartiet är det
självklart att göra en analog tillämpning av lag och lagstiftningsnivå när det
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gällde besvärsinstans. Det är därmed högsta förvaltningsdomstolen som ska
vara den naturliga mottagaren av besvär när det gäller förvaltningsbeslut
inom lagtingets kansli. Det är lite som att öppna Pandoras ask när man släpper in besvärsrätt i ett politiskt organs underliggande verksamhet, men där är
vi tvungna att beakta utvecklingen av lagstiftningen på högre nivå.
När det gäller den omtalade prövorätten så vill jag bara upprepa, det jag
sade i replikskiftet tidigare med ltl Axel Jonsson, att det är olyckligt att
prövorätten på det här sättet får en så pass framträdande roll i diskussionen.
Man skulle kunna tänka sig att om vi i lagtinget skulle gå in för reservantens
förslag så finns det risk att kommande kanslikommission anser att detta med
prövotid måste föras in i kommande annons vid tjänstens tillsättande. Det
vore att onödigt försvåra rekryteringen.
Vi utgår ifrån att kommande lagting har en bra kanslikommission som
förmår vaska fram bästa möjliga kandidat för den här posten. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår inte riktigt ltl Harry Janssons resonemang när det gäller prövotid. Han säger att det är olyckligt och han har en rädsla för att det ska
försvåra rekryteringen. Jag har förstått att det är motiven till att han är
emot. Om det är någon duktig person som vill bli landskapsrevisor så
tror jag definitivt inte att man är orolig för en prövotid, då har man ju
bara möjlighet att visa den kompetens man har. Men om man däremot
är rädd för prövotiden så då kanske man inte söker.
Jag är också övertygad om att de som har anställt tidigare revisorer
under årens lopp har försökt använda så gott omdöme som möjligt, men
ändå har det inte blivit riktigt bra alla gånger. Speciellt nu, med tanke på
hur central den här funktionen är och hur lång tid man förbinder sig, så
är det ju oerhört viktigt att man har en prövotid, enligt mitt förmenande.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Anders Eriksson, det är väl så att vi ser olika på risken att
skrämma bort kompetenta krafter ifall vi då betonar prövotiden så
starkt. Om vi ska ha en person som är utanför offentlig sektor då tror jag
inte att man är villig att riskera en politisk hantering av ens egen position inom ett år, efter det att man har lämnat ett antagligen rätt så bra
jobb inom den privata sektorn.
Sedan har vi den praktiska sidan, att rent politiskt ens tänka sig att
man inom ett år skulle avsluta den här typen av tillsättning. Den nya
myndigheten skulle knappt ha kommit igång, knappt formulerat sina
första utredningar och så skulle man politiskt börja diskutera att det inte
ska bli förlängning och inte övergå i faktisk utnämning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi ser olika på det, som ltl Jansson säger. Så är det ibland i en demokrati
och det är ingenting konstigt med det. Men när ltl Jansson säger att om
man har en prövotid så kan det skrämma bort kompetenta krafter. Jag
tror faktiskt tvärtom; känner man att man är kompetent och att man
kan det här så skräms man inte av prövotiden. Men om man däremot
lite har på känn att man kanske inte är fullt så kompetent, som man vill
ange i sina ansökningshandlingar, då kan eventuellt prövotiden
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skrämma bort och då är det något som i så fall har varit till gagn, enligt
mitt förmenande.
Den här funktionen står ju och faller med landskapsrevisorn och det
är ju en synnerligen viktig rekrytering om man ska lyckas få detta på
rätt. Hamnar man snett så får man sitta snett i hela sju år. Det är orimligt. Vi från Ålands Framtid förstår inte hur man kan resonera när det
gäller detta?
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Bästa ltl Anders Eriksson, är det som så att lagtingets kanslikommission i samband med framtida rekryteringar tyvärr kommer
fram till att utbudet av kandidater är sådant att vi bör diskutera en prövotid tid för den som får tjänsten interimistiskt då uppstår den diskussionen. Detta lagting fråntar inte på något sätt framtida beslutsfattare
den möjligheten. I praktiken är det tjänstemannalagen som blir tillämplig. Det är onödigt att verkligen betona behovet av prövotid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tänkte beröra det här som jag också berörde i remissdebatten; det vill säga att man också måste lyfta upp båda sidor av myntet. Vi
har haft en annorlunda lösning med politiska landskapsrevisorer och politiskt
tillsatta landskapsrevisorer och särförhållanden som faktiskt har legitimerat
en annorlunda lösning.
Jag vill med detta ändå först klargöra väldigt tydligt att vi accepterar den
här lösningen som nu ligger och att det är någonting som vi bör följa med i
framtiden.
Vi har ju de här särförhållandena; som är vår statstillhörighet till Finland,
de språkliga och kulturella banden till Sverige och småskaligheten som finns
här. Samtidigt har vi processen kring lagstiftningen med Ålandsdelegationen,
högsta förvaltningsdomstolen, presidenten och EU-medlemskapet som är
speciellt för lilla Åland. Detta medför att vi har särförhållanden och en mycket, mycket bred verksamhet med få revisorer. Det här betyder att vi måste
vara på alerten också. Det här oberoendet väger självklart tungt, men vi behöver följa med. Det finns en risk för att en del viktiga frågor kan falla bort
från den årliga planeringen. Jag menar att vi tar ändå politiska beslut och de
revideras så det finns skäl att man kan införa politiska önskemål. Det kan
särskilt gälla självstyrelsepolitiska frågor och externpolitiska frågor osv. som
kanske en revisor inte omedelbart uppmärksammar.
Jag vill ändå tala om att den här biten med att där man säger ifrån landskapsregeringen att det finns en möjlighet för lagtingets ledamöter och utskott att lämna in politiska önskemål, att vi använder oss av det verktyget
framöver, att vi är på alerten och följer med det här.
Den andra delen som jag lyfte upp i remissdebatten var att jag hade en viss
oro för att en stor del av revisorernas arbete gick tidigare mycket till EUrevision trots att EU-medlen i landskapets budget utgör en mycket liten andel
i relation till det övriga. Jag ser att de här två sakerna, som jag lyfter upp, så
har utskottet åtminstone inte riktigt berört i sitt betänkande. Jag kan tänka
mig att EU-revisionen finns i 2 kap. 11 § där det står att revisorn kan sluta av507

tal och i 13 § står det att man kan anlita utomstående revisorer. Om man anlitar utomstående revisorer t.ex. just för EU revisionen då isolerar man den biten så att man får en del revisionsresurser till att faktiskt sköta de andra viktiga frågorna för oss.
Detta var lite kort det som jag ville ta upp. Jag tycker att det här förslaget
är okej men vi bör följa med det. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det är en stor och betydande reform. Vi rör ju vid parlamentets tredje klassiska uppgift, att kontrollera den offentliga maktutövningen. Man kan t.ex. konstatera att det som har skett först i Finland och därefter
i Sverige har bland annat lett till att en av Sveriges första riksrevisorer i det
här nya systemet bor i Mariehamn. Jag kan ju förstå att utskottet inte desto
mera berörde det förhållandet under behandlingen, därför att det föreslås ju
ännu ingen revisionsnämnd i det här systemet vars uppgift skulle vara att
följa med och trimma verksamheten, förfarandena och systemen i stil med
det som kollegan Petri Carlsson här nämnde. Jag är helt inne på samma linje.
Det här är ingenting statiskt, det här är början till något nytt och det blir precis så bra eller så dåligt som vi och de gör det och vill göra det.
Reformen nådde inte den här gången fram till ett sådant uppföljningsorgan eller att ge landskapsrevisorn den parlamentariska ställning här i lagtinget som finns i andra förhållanden. Vi kanske kommer dit en dag. Jag ser
ju så tydligt framför mig situationer där frågor i förbindelse med landskapsrevisionen antagligen enbart kan besvaras av revisorn själv. Då måste ju en
sådan person ha rätt att uttala sig i plenum, annars blir det med all respekt
”tövligt”. Jag inser att det här är ett ärende för framtiden.
Det var lätt att följa med kollegan Axel Jonssons resonemang och logiken i
det. Jag tänkte sedan vidare att det som han egentligen uttalade sig om var ju
ett långt inlägg till förmån för prestationsavlöningssystem även i landskapsförvaltningen och lagtingsförvaltning. Det är ett gammalt, gammalt projekt
som jag har förstått att somnat bort, lagts ned eller vad har hänt? Om prestationsavlöning lämpar sig någonstans så är det ju i ett revisionssystem. Så är
det inte nu och jag vet inte alls var den reformen är, om den överhuvudtaget
har något liv längre? Därför föreställer jag mig att den nya landskapsrevisorns kanske första och viktigaste uppgift i det här sammanhanget blir att ta
tag i prestationsavlöningssystemet och därmed bidra till en reform som i våra
förhållanden är helt nödvändig, som jag ser det.
På det hela taget, fru talman, har utskottet gjort ett bra jobb. I utskottet sitter kunniga personer och betänkandet är redigt och klart.
Flera talare har pekat på lagförslagets 15 §, rätten att söka ändring. Vi får
förstås räkna med att laggranskningen kommer att fördjupa sig i den här frågan av formella skäl, av behörighetsskäl, enligt självstyrelselagens 25-26 §§.
Man kan nog också, om man vill, anföra rena rättsskyddsintressen i ämnet.
Det är ju inte av en slump att vår rättsordning, åtminstone sedan 1734, har
haft tre nivåer i domsmaktens utövning, av det enkla skälet att tre ser mer än
en. Tre instanser har möjlighet att gå in i ett ärende bredare än vad en har.
Sedan är det ett mänskligt att göra misstag. Det är också helt mänskligt att
ändra sig. Juridiskt, statsförfattningsrättsligt är en besvärsnivå inte bra. Vi
har det i landskapsförvaltningen i de ärenden där landskapsregeringen utövar
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beslutsmakt av traditionella skäl och av den orsaken att man utgår ifrån att
en regering är så säker att det ska räcka med en instans.
När ärenden rör enskilda, vilken de gör i de fall där landskapsrevisorns beslutar är överklagbara, så är det ett rent filosofiskt till nytta med flera än en
instans som prövar besvär. Det går tillbaka till den gamla sanningen om att
de högsta rättsinsatserna, domstolarna, i vårt fall högsta domstolen och
högsta förvaltningsdomstolen, inte alls behöver ha rätt i sina avgöranden.
Ingen kan garantera att det som de avgör är rätt, men det som de avgör är
slutligt. Det är skillnaden mellan en mellan instans och den högsta instansen.
Om man vill ha ett slutligt avgörande så ska man följa resonemanget i betänkande under 15 § och det gör jag. Det är så pass intressant juridik att jag inte
kan låta bli att sälla mig till en anhängare av den här typen av resonemang,
men på väldigt formella grunder. Båda följer av självstyrelselagen, dvs. det är
tänkt att i självstyrelsesystemet finns det en förvaltande instans, landskapsregeringen, och myndigheter under den. Men, såsom nu lagen skrevs för 20
år sedan så gäller det landskapets allmänna förvaltning. Jag tror att man på
goda grunder kan hävda att vi inte alls har att göra med en allmän förvaltning. Här har vi att göra med ett parlaments förvaltning, en förvaltning innanför parlamentet. Jag förenar mig med resonemanget. Det blir mycket intressant att se vad högsta domstolen säger. Högsta domstolen kommer sannolikt att hålla sig strikt till den formella delen även med tanke på grundlagens 21 § eller också det att enskilda människors behov av rättsskydd, flera än
en instans, är i allmänhet till godo.
Ser vi det som en självstyrelsepolitisk fråga så är det en instans, ser vi det
från Veras och från min horisont så är det bra med flera instanser.
Vilka typer av beslut kan vi förvänta att blir föremål för överklagande enligt 15 §? Sannolikt ganska vardagliga ärenden, utnämningsbeslut om de
överhuvudtaget är överklagbara vilket de enligt huvudregeln inte är, och säkerligen vissa personaladministrativa saker och sådant, det är den ena gruppen. Den andra gruppen är upphandlingar och de kan vara nog så jobbiga.
Om det då är bra med en eller flera instanser i förbindelse med upphandlingar kan man ju diskutera. Där har vi ett special domstolssystem i vår rättsordning.
Det här är enkla och svåra frågor på samma gång. Jag menar att utskottet
har träffat rätt. Det ska bli mycket intressant att se hur det här följs upp just i
ljuset av att vi här inte har att göra med en allmän förvaltning.
Jag är också övertygad om att erfarenheten kommer att visa att prestationslönesystem behövs. Det kommer att behövas någon form av uppföljning,
en breddad dialog om utvecklande av landskapsrevisionen, om det sedan är
en nämnd eller något annat får vi se. Det finns djup kunskap att tillgå på
Åland.
Jag kan föreställa mig inom en ganska snar framtid att vi här i salen hoppas på att revisorn ska få uttala sig. Det blir inte nu, men jag tror att det blir i
framtiden. Tack så mycket.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Värderade kollegan Gunnar Jansson, jag hoppas också
att högsta domstolen kommer fram till att högsta förvaltningsdomstolen
är rätt instans. Det är ju uttryckligen med tanke på tidsaspekten, den tid
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man förlorar när man via lägre instans för ett komplicerat ärende vidare
inom rättssystemet.
När det gäller frågan om lön så får vi väl svaret här i en angränsande
lagframställning som handlar om lagtingets kansli. Avtalslön införs som
en modell för lagtingets personal inklusive Landskapsrevisionen.
Frågan om landskapsrevisorns rätt att yttra sig inför lagtinget är en
mycket intressant tanke. Synd att den inte har varit på bordet tidigare i
diskussionerna, för det skulle ha varit värt att fundera på. Men man kan
ju lösa det praktiskt genom att landskapsrevisorn inbjuder till ett öppet
hörande där resultatet av granskningen presenteras, med tanke på att vi
har försökt inskränka dem som har rätt att yttra sig här.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller den kommande revisorns rätt att uttala sig i
plenum så är det intressant att kollegan åtminstone känner en viss sympati för det här sättet att tänka. Jag ser en framtid där det är rätt nödvändigt.
Vad sedan gäller rätten att överklaga så ska man naturligtvis se det i
ljuset av självstyrelsens struktur och status. Men om vi ser det i ljuset av
den som har behov av att söka ändring så är det oftast en vanlig person
Man brukar anse att den personen har rätt att själv välja; är man nöjd
med avgörande i första instansen eller vill man gå vidare? Det ska inte
någon annan säga, det ska jag göra som träffas av beslutet. Detta var
bara ett resonemang om en eller flera besvärsnivåer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Jag tackar ltl Jansson för en väldigt intressant anförande. Vad gäller den
första delen av anförandet så kretsade det mycket kring resonemanget
om graden av politisk kontroll. Utskottets slutsats var att den initiativrätt som landskapsregeringen föreslog är till fyllest. Men det är ett
ärende för framtiden, som ltl Jansson också nämnde.
Jag blev mycket glad av att höra resonemanget kring 15 §. Jag tycker
att ltl Jansson träffade fullkomlig rätt, som jag uppfattade det. Politiskt
kan det vara bättre med två instanser, med juridiskt finns det ingen annan möjlighet än en instans. Det ska bli oerhört intressant att se hur
detta börjar fungera. Vad gäller vilka ärenden som kan överklagas, upphandlingar och utnämningar är i praktiken uteslutna, så har vi tagit väldigt allvarligt på den här uppgiften med tanke på de tidningsrubriker
som revisionen skapat tidigare. Det var en av orsakerna till att vi har
”nördat” in oss ordentligt på 15 §.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Angående 15 § så ska det naturligtvis bli intressant att
se hur den frågan avgörs. Den hänför sig huvudsakligen till processrätten. Där kommer vi möjligen också att få svar på en annan klassiker,
dvs. är det i landskapslagstiftningen möjligt att ge möjlighet till flera
överklaganden än vad självstyrelselagen formellt begränsar det till? Det
är delvis en annan fråga.
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Wille Valve, replik

Ja.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Så som redan har konstaterats så är en av lagtingets främsta
uppgifter att kontrollera den verkställande makten och hela den apparaten
som den verkställande makten har till sitt förfogande. För det ändamålet har
vi alltså utsett våra egna granskare, landskapsrevisorerna, såsom förtroendemän och kvinnor.
Jag håller med om att det här är en stor reform när vi tar bort den delen av
granskningsorganisationen och ersätter det med en myndighetsfunktion,
tjänstemän ska agera i rollen och vara våra granskare gentemot den verkställande makten. Myndigheten ges av olika skäl en väldigt fristående ställning
ifrån oss, trots att den blir en del av lagtingsorganisationen.
Ltl Petri Carlsson tog i sitt anförande upp att vi i beredningen av den här
framställningen har haft uppfattningen att det vore värdefullt om lagtinget,
som politisk organisation, åtminstone kunde delta i planeringen av revisionen. Så att de områden som vi är intresserade av att granskas så skulle vi säkerställa oss om att blir granskade så fort som möjligt för det året, t.ex. inom
områden där det har hänt någonting särskilt som Skarvenaffären och annat.
Därför har vi talat för att man skulle ha någon form av revisionsnämnd som
inte skulle ha en beslutsmakt över den här årsplanen utan möjlighet att påverka myndigheten så att verkligen det som vi som lagting och överste
granskare önskar att ska kontrolleras.
Men, som ltl Petri Carlsson sade, vi nöjer oss med den här organisationen
nu och så får vi se vad framtiden har i sitt sköte när det gäller utvecklingen av
det.
Jag begärde särskilt ordet för att framföra min tacksamhet till social- och
miljöutskottet för att ha gett lagtinget rätt att utse revisor enligt 10 § i lagframställningen. Landskapsrevisorn utses av lagtinget efter att kanslikommissionen har lediganslagit tjänsten och avgett utlåtande om de sökande. Jag
har genom åren suttit med länge i lagtinget och åtskilliga perioder i kanslikommissionen. Vi får hoppas att vi i framtiden också får en bra kanslikommission. Alla lagting har varit bra och kanslikommissionen har varit en spegel
av hur bra lagtinget har varit. Vem kan bedöma om vi har ett bra lagting och
därmed en bra kanslikommission?
Kollegan Gunnar Jansson brukar säga att väljarna har alltid rätt. Ja, åtminstone när gäller frågan om att välja församlingar, i det här fallet att välja
lagting. Alla lagting är bra ur väljarnas synpunkter för det har man kommit
fram till. Därmed är också alla kanslikommissioner bra och därmed har vi ett
bra lagting som väljer landskapsrevisorer.
Utskottet skriver; ”stor omsorg bör läggas vid rekryteringen av landskapsrevisorn.” Vad skulle alternativet vara då? Att man ger liten omsorg?
Dessutom kommer det ett förslag från ett oppositionsparti på ett tillägg till
den här texten som naturligtvis är att slå in öppna dörrar.
När vi här i den här salen ska välja den här myndigheten och dess chef så
är det klart att vi lägger stor omsorg i detta och att vi överväger alla förutsätt-
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ningar som kan finnas för den personen som ska väljas att klara av det här
uppdraget på ett rimligt sätt. Folket kan inte ha fel, brukar kollegan Jansson
säga, men det kan nog hända ibland att folket har fel, men i den här frågan
borde folket inte ha fel och därför behöver vi inte uppmana folkets representanter till något särskilt agerande. Det tror jag att vi är vuxna till att hantera
själva.
Avslutningsvis, fru talman, den här lagframställningen kommer, när den är
tagen, att resultera i en ändring av lagtingets arbetsordning. Eventuellt kan
det också bli frågan om ändringar i lagtingsordningen, det beror på hur långt
vi vill gå. När det gäller 7 §, myndighetens rapportering, så är det något som
vi måste reglera i våra dokument hur det ska gå till. Frågan om landskapsrevisorns talerätt här i lagtinget, när revisionsberättelsen presenteras, är en
fråga som vi får återkomma till i det sammanhanget. Det är mycket möjligt
att vi går in för det. Om vi vill reglera annat har vi också den möjligheten att
göra det i arbetsordningen.
I riksdagen i Helsingfors har justitieombudsmannen och justitiekanslern
rätt att uttala sig när berättelsen ifrån dessa myndigheter debatteras i riksdagen. Får vi nu en underlydande myndighet på det här sättet så delar jag ltl
Gunnar Janssons uppfattning om att vi bör gå in för att den personen har talerätt här. Det behövs inte göras några särskilda andra arrangemang. Det går
bra att vi skriver in det i lagtingets arbetsordning. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag håller med vicetalmannen utom på två punkter. Det ena är att det
här betänkandet kommer från lag- och kulturutskottet. Det var en liten
felsägning där och social- och miljöutskottet lyftes till höjder som de inte
i det här ärendet förtjänar.
Det andra var i slutet på anförande, att ge rätten att uttala sig är ett
nytt inslag i lagtingsarbete. Min principiella inställning är att lagtinget
kan påföras nya uppgifter eller fråntas uppgifter bara genom lagtingsordningen, inte i arbetsordningen, därför att lagtingsordningen har en
betydligt högre status.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag delar naturligtvis också den uppfattningen. Därför
nämnde jag att det kanske fodras ändringar i lagtingsordningen också
just med tanke på det. Det finns redan i vår förvaltning skisser på förändringar i arbetsordningen men vi bör även ta upp den här frågan om
talerätten i det sammanhanget vilket jag och flera andra också har anfört i tidigare sammanhang.
Jag hoppas att vi i något annat anförande någon annan gång från
denna talarstol också får berömma social- och miljöutskottet för den här
typen av skrivningar. När det gäller det beröm som nu tillkom lag- och
kulturutskottet så får man väl ta det för vad det är när man ger ett sådant här uppdrag till plenum och till kanslikommissionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Motiveringarna föreläggs i samband med ärendets andra behandling.
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Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Landskapsrevisionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om upphävande av landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapets
finansförvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om valfinansiering för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs slutligen förslaget till landskapslagen om ändring av 16 § landskapslagen om
landskapet Ålands pensionsfond för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Ltl Gunnar Jansson

Talman! Jag vill för ordningens och rättsäkerhetens skull säga att första lagförslaget bör behandlas i kvalificerad ordning. Nu var det ett enhälligt beslut,
men det bör också framgå av behandlingen att beslut har fattats enligt den
ordning som 35 § lagtingsordningen säger. Det räcker inte med ett vanligt beslut för lagtingsordningen.
Talmannen
Det kommer att noteras i samband med ärendets andra behandling. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
3

Skyddsjakt
Landskapsregeringen svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2012-2013)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Carina Aaltonen.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att förebygga
angrepp av lo mot tamdjur?
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till ltl Sundblom för att jag får möjlighet svara på frågan om lodjuret.
Miljöbyrån har under hösten ägnat en hel del arbete åt att svara på skrivelser som just rör lodjuret. Jag vill i det här sammanhanget passa på att ge en
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mer detaljerad beskrivning av dels i lodjuret som sådant och vilka åtgärder
som regeringen både har och ämnar vidta.
De första rapporterna som tydde på att lodjuret kunde ha återkommit till
landskapet kom på 1990-talet. Egentligen var ingen förvånad, den åländska
rådjursstammen hade sedan den återintroduceras på 60-talet ökat på ett nästan explosionsartat sätt och det fanns gott om mat av det slag som lodjur
gärna tar i första hand. Eftersom den finska lodjursstammen också hade brett
ut sig och tagit sig västerut så fanns det goda jaktmarker utan andra konkurrerande rovdjur här på den åländska sidan. En invandring av lodjur från öster
var då således ett faktum.
Finns det då förutsättningar för lon att etablera sig permanent på Åland?
Ja, det är ju en enstöring som bara förekommer i grupp när det är fråga om
en hona med ungar eller en kort tid under parning. I övrigt vill lodjuret ha ett
ganska stort revir eller hemområde. Man har gjort undersökningar på att
storleken på reviren är mellan 150-1500 kvadratmeter när det gäller hanar
och lite mindre, ungefär 100-800 kvadratmeter, när det gäller honor. Med
tanke på att Ålands landareal är ungefär 1500 kilometer så finns det utrymme
för en grupp om ett tiotal lodjur här på Åland. Här finns gott om föda, rådjur.
Det är också intressant i det här sammanhanget att säga att lodjuret inte
bara tar rådjur utan också dödar andra rovdjur som räv, mårdhund, mink och
skogsmård. De gör ju nytta på det viset också.
Den rättsliga ställningen för lodjuret är sådan att den inte har någon fastställd jakttid och är därför fridlyst i landskapet. Från EU-perspektiv ingår lodjuret i habitatdirektivet, dels i bilaga 2 som en djurart av gemenskapsintresse vars bevarande kräver att särskilda bevarande områden utses.
Här har Finland ett speciellt undantag som förhandlades fram inför anslutningen till EU. Men där är det lite oklart om Åland berörs. Dessutom ingår lodjuret i bilaga 4, djur och växtarter som kräver strikt skydd.
Lodjuret ingår också i CITES-konventionen, i Bernkonventionen och i den
finska röda listan har lon klassats som VU, sårbar art.
Från åtminstone habitatdirektivet kan undantag från fridlysning göras om
särskilda problem uppstår med vissa individer av arten. Det finns också möjlighet att bevilja jakttillstånd under strikt kontrollerade former bl.a. för att
undvika allvarliga skador på boskap eller annan egendom. Enligt habitatdirektivets artikel 16 får sådan jakt dock inte försvåra upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos lostammen, vilket bland annat kräver ingående
kunskaper i lodjursstammens storlek, sammansättning och utveckling.
Hur många lodjur finns det på Åland idag? Vi vet att det i Finland finns
ungefär 2300-2600 individer. När den första inventeringen gjordes av lodjur
på Åland år 2009 blev resultat fem djur; två i Brändö, ett i Vårdö, ett på Eckerö samt ett i Geta. Den senaste inventeringen utfördes i februari i år, vid det
tillfället registrerades åtta djur. Det finns anledning att fortsätta inventera lodjursstammen. Vi hoppas på en snörik vinter så att inventeringen kan genomföras under nästa år. Det är viktigt att vi får en statistik på lodjursstammen.
Hur har då lodjuret betett sig? Det har ju varit en del incidenter senaste år.
Under den gångna säsongen har två fårbesättningar utsatts för angrepp, troligtvis av lo. Här finns det möjlighet för djurägare att få ersättning från budgetmoment 45.52.60 under miljöbyrån, ifall skadorna är förorsakade av ett av
fridlyst djur och i de fall förebyggande åtgärder vidtagits.
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Hur ska vi göra för att lära oss att leva med lodjuret? En sak är säker, lodjuren lär knappast lämna Åland i första taget. Dels måste det åländska samhället anpassa sig till den nya artens existens. Som husdjursägare måste man
anpassa sig till de nya omständigheterna på samma sätt som man anpassar
sig mot andra förändringar i naturen. Dels måste man också vidta förebyggande åtgärder eftersom lodjuret lätt skaffar sig vanor som t.ex. att ta mat där
den är lättåtkomlig och där det går att jaga ostört.
Men också från landskapsregeringen måste vi anpassa oss till de förändrade förhållandena. Vi behöver utbilda personer som på ett tillförlitligt sätt
kan besikta husdjur som rivits. Det kan bäst göras av någon veterinär vid
ÅMHM som får den här utbildningen. Vi måste också vara tydliga med information om skadeförebyggande åtgärder och ett klart regelverk för ersättande av uppkomna skador måste utarbetas. På miljöbyrån kommer det att
tillsättas en arbetsgrupp som ska ta fram ett sådant regelverk.
Våra kunskaper om lodjurets förekomst på Åland är ännu mycket bristfälliga. Behovet av grundligare inventeringsunderlag är stort.
Regelrätt jakt är i dagsläget inget realistiskt alternativ eftersom lodjuret
omfattas av ett rigoröst internationellt skyddsregelverk. Att till exempel definiera ”en gynnsam bevarandestatus” är inte lätt med det kunskapsunderlaget
som vi har idag. Först måste vi få en säkrare bild av storleken och sammansättningen av vår lodjursstam.
Det går dock inte att utesluta att någon speciell individ kan bli ett riktigt
”problemdjur” och då kan skyddsjakt vara en sista utväg att försöka komma
tillrätta med den individen.
Det var mitt svar på den här frågan.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det varit väldigt långt svar. Jag kan konstatera av svaret att
lodjuren går för tamboskapen, vilket kanske är lite olyckligt.
Åtminstone kommer det en hel del rapporter till min kännedom. Stammens storlek, enligt vad ministern säger, så tvivlar jag lite på. I synnerhet i de
mindre skärgårdssamhällena där folk bor nära varandra så är det inte lyckat
att lodjuren springer mellan husen ibland. Till och med närmare än 200 meter från min bostad har lodjuret övernattat. Lodjuren finns i skärgården och
som vi har läst i tidningen har det förekommit rivningar i Sund.
Kommer man att utarbeta en förvaltningsplan? Kommer man då att skapa
ett regelverk för att en skyddsjakt ska kunna förekomma när det blir bekymmer med att lodjur kommer in i byarna? För lodjuren kommer in i byarna
med jämna mellanrum, så är det bara.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Jag tror inte man kan förhindra djur att komma in i byarna. Däremot så måste vi se till att kunna skydda husdjuren på ett sådant sätt som är
bra. Då det står utom all tvivel att ett visst lodjur har specialiserat sig på att
angripa husdjur kan landskapsregeringen ge tillstånd till skyddsjakt. Det är
klart att vi ska kunna göra det.
När det sedan gäller frågan om en förvaltningsplan för lodjuret på Åland så
behöver vi ha mer information. De behöver samlas in fakta.
Jag står inte här och säger hur många lodjur det finns på Åland. Den inventering som gjordes i februari 2012 visar att det finns åtta lodjur på fasta
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Åland. På grund av dåligt isläge så inventerade man inte på Brändö, Kumlinge och Vårdö. Man fann ett lodjur i Föglö. Vi ska fortsätta med inventeringen för att eventuellt kunna ta fram en förvaltningsplan för lodjuret på
Åland. När vi sedan ska rapportera till EU så är det också viktigt att vi har bra
statistik och fakta om hur lodjursstammen på Åland ser ut.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag kan då konstatera att landskapsregeringen vill vänta
och se. Ska vi då göra om samma misstag som har gjorts med andra arter, att
vi låter dem växa sig för starka? Det har vi gjort tidigare. Måste det hända
någonting innan landskapsregeringen vaknar? I Finland har det faktiskt hänt
att lodjuret också har rivit människan och till och med på en gårdsplan.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Man kan inte bara säga att landskapsregeringen väntar och ser.
Beträffande skyddsjakt på lodjur så omges det här vilda kattdjuret av ett
mycket rigoröst internationellt skyddsregelverk. Vi har helt enkelt inte möjligheter att tillåta allmän jakt på lodjur. Det som vi däremot kan göra är att
tillåta skyddsjakt i de fall då det står utom all tvivel att ett visst lodjur har
specialiserat sig på att angripa husdjur. Det är de redskap som vi har idag.
Dessutom måste man på Åland lära sig att leva med att vi kanske kommer
att ha en lodjursstam på 8-12 djur här framöver. Det är ungefär så stora revir
som den åländska landarealen räcker till.
Jag tror inte att man som åländsk medborgare behöver vara speciellt rädd
att röra sig ute på gårdsplanen och tro att man ska bli anfallen. Lodjuret är ett
väldigt skyggt djur som gärna söker sig långt bort från människan. Det är
snarare en lyckträff om man skulle få se ett lodjur vistas i naturen än tvärtom.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
5

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.12.2012.
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Minskning av överföringarna till kommunerna
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 28.11.2012.
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Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.12.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 28.11.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i CALREs plenarmöte och lagtingsledamoten Brage Eklund anhåller om ledighet
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Den här framställningen nr 6/2012-2013 innehåller egentligen
två delar som sammantaget blir 4 miljoner euro i minskningar av överföringar till kommunerna.
Det ena är 3 miljoner euro som härrör sig från det faktum att den geriatriska kliniken blir en riktig geriatrisk klinik nu från och med 1 januari 2013
och ska fungera enligt det regelsystemet. Hittills har kommunerna haft sina
klienter där och så har man betalat en avgift för det. Detta har varit 3 miljoner per år. I och med det nya regelsystemet kommer det att upphöra och för
de patienter och klienter som finns där så behöver kommunerna inte betala.
Detta medför en minskad inkomst på cirka 3 miljoner euro för ÅHS och därmed landskapsbudgeten.
I samband med att den lagen togs så skrev man i motiveringarna så här:
"När verksamheten vid långvårdsenheten till fullo utvecklas till en geriatrisk klinik inom den specialiserade sjukvården från och med år 2013 ökar
ÅHS kostnader med cirka 3 miljoner euro. Den utvecklingen förutsätter förändringar i landskapsandelarna till kommunerna”. Detta togs den 30 september 2011.
Den andra delen i det här paketet är 1 miljon euro. Det är helt enkelt en
minskad överföring från landskapet till kommunerna.
Om vi stannar kvar vid dessa 3 miljoner så har vi under hösten fört väldigt
många och långa diskussioner både inom landskapsregeringen och mellan
landskapet och Ålands kommunförbund om hur man kunde beakta det här
på ett så rättvist som möjligt i samband med landskapsandelarna.
Vi kunde konstatera, efter att vi hade fört dessa diskussioner, att det var
svårt att hitta ett förslag där man hittade den totala konsensusen när man
gick in i de enskilda landskapsandelarna, även om viljan nog var god från alla
deltagande parter. Vi sade från vår sida att vi inte hade någon prestige i detta,
hittar kommunerna en gemensam lösning så är vi med största sannolikhet
beredda att ta den.
Det visade sig svårt. Till slut måste vi ändå komma fram till någon form av
beslut. Vi konstaterade att vi helt enkelt delar det här med den åländska befolkningen, då blev det en summa på 141 euro ungefär. Det är det belopp som
vi justerar landskapsandelarna till kommunerna med. Då blir det rättvist om
man ser det ur ett medborgarperspektiv.
Vi har sagt att det här nu är en nödvändighet för att klara av ekonomin, för
ÅHS och för landskapsbudgeten. Jag vet att det finns en diskussion om det
här är rättvist eller inte rättvist gentemot kommunerna. I och med att kommunerna till stor del har tagit hem sina klienter från Gullåsen så innebär det
att man får den kostnaden på kommunerna istället. Ja, så är det. Men det
finns inte någon svart eller vit bild i det här sammanhanget.
Det här är helt enkelt en politisk överenskommelse som man gjorde i samband med den nya ÅHS-lagen. När Gullåsen blir en geriatrisk klinik från den
1 januari 2013 så ska det inkomstbortfallet som det innebär för ÅHS kompen-
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seras via landskapsandelarna, vilket vi förverkligar i samband med den här
framställningen. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det känns ofrånkomligt lite svagt att landskapsregeringen
i en så här pass stor förändring, som det innebär för kommunerna, mest
hänvisar till att lagtinget i samband med ÅHS-lagen gjorde de skrivningarna i lagen. Landskapsregeringen säger nu att man gör så här för
att lagtinget då sade så. Den här frågan diskuterades, men det var inte
huvudfrågan just då. Texterna antyder också att man borde utvärdera
landskapsandelssystemet innan man gör förändringar. Man behöver
framförallt prata med kommunerna om vad det innebär för kommunerna i sig. Lite mera kunde man kräva av en landskapsregering. Vicelantrådet, finansministern sade här att för att klara av ÅHS ekonomi så
måste man göra det här. Men det är ju inte så att landskapsregeringen
föreslår att ÅHS ska få mera pengar i utgiftsramarna för nästa år, utan
det ska hållas ganska strikt. I verkligheten går de här pengarna till att
lappa andra underskott som finns i landskapets verksamhet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ltl Perämaa har rätt i att jag nämnde ÅHS och därmed landskapsbudgeten. Det är helt klart att det är den stora budgeten som det handlar om,
allting ingår i samma.
När det gäller utvärderingen, ja, landskapsandelarna ska utvärderas
under det kommande året. Olika förändringar kommer säkert att ske.
Det hade inte funnits möjligheter att göra förändringar inför det här
budgetåret, då följde vi beslutet av den regering som jag tror att ltl
Perämaa satt i.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Även om jag kanske kunde tycka att det är sympatiskt att
den nya landskapsregeringen gör exakt som den förra landskapsregeringen diskuterade, men ett visst utrymme för att ta egna initiativ måste
ju finnas också i den här regeringen.
Vi har den uppfattningen att ÅHS kan gå mot ett underskott för detta
år 2012 med uppemot 4 miljoner euro i verksamheten, som delvis ska
lappas med tidigare överskott. Det här som föreslås nu hjälper inte ÅHS
på något sätt. Det lappar vissa hål i landskapets budget för övrigt. Jag
tror att det är viktigt att man i utskottet klarerar att de här pengarna inte
hjälper ÅHS och det hjälper inte de klienter som kommer att behöva
söka sig till ÅHS för att för vård. Vi har ett jättestort problem. Troligtvis
går vi mot nedskärningar inom den verksamheten för att kunna hålla
den ram som landskapsregeringen föreslår.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Perämaa har helt rätt i det. Han indikerar problemet
med ÅHS budget, det är riktigt. Däremot har ltl Perämaa fel i att det här
inte hjälper. Naturligtvis, eftersom vi totalt sett har ett underskott i
landskapets budget för 2012. Vi har också ett planerat underskott för
2013 och underskottet skulle bli 3-4 miljoner större om vi inte skulle
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göra den här åtgärden, vilket i sin tur skulle sätta ännu hårdare tryck på
ÅHS. Nog hjälper det här vården på Åland, absolut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Tack vicelantrådet för presentationen. Vicelantrådet
säger att det inte var någon prestige i de här förhandlingarna. Vi är
några i salen som har varit med om förhandlingarna. Jag kan hålla med
om att det inte finns någon prestige i detta när det läggs fram att 4 miljoner ska bort. Kommunförbundet får göra vad de vill innanför den ramen. Givetvis finns det inte någon prestige där, det kan jag helt hålla
med om.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag tackar för det. Jag vill också en eloge till ltl Asumaa för att han
gjorde en gedigen insats för att försöka hitta en gemensam lösning i det
här svåra jobbet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Jag och många andra från kommunförbundets sida har säkert försökt
göra en gedigen insats med tanke på kommunerna. Vi hade faktiskt fyra
så kallade överläggningar, med det var något annat än överläggningar.
Vid den fjärde överläggningen kom vi fram med ett förslag från kommunförbundets sida angående hur vi såg på det och det accepterades.
Men sedan den 17 oktober blev vi snabbinkallade till en ny överläggning
på initiativ av landskapet. Landskapet lade fram den här fördelningen
per invånare och där hade kommunförbundet inte alls någon roll. Det
var inte ens kommunförbundets förslag i den sista överläggningen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Där har jag en annan minnesbild. Jag uppfattade att det
här var det som vi kunde åstadkomma tillsammans. Det fanns inte heller något annat förslag som det fanns en konsensus hos kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag återkommer om de större sakerna. Det var en liten detalj som jag vill klarlägga i 10a §. Det står så här: ”Från de landskapsandelar som kommunen beviljas ska en justeringsavgift dras av.” I min
värld i den här typen av lagstiftning är en avgift något som man får för
den avgiften. Vad kommer kommunerna riktigt att få för den här avgiften? Det som man kallade för ÅHS-avgift tidigare var ju en ersättning
för den geriatriska vården som enligt behörighetsfördelningen hör till
kommunerna och då betalade man en avgift. Men jag tycker att justeringsavgift är ett väldigt märkligt begrepp. Vad får kommunerna riktigt
för den här avgiften, annat än mera kostnader på halsen?
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Vi hade en hel del funderingar kring hur man skulle uttrycka sig. Nu valde vi justeringsavgift. Ltl Eriksson frågade vad man får
för det. I ärlighetens namn, inte får man någonting. Det är en justering
mellan landskapet och kommunerna i de ekonomiska förhållandena.
Man kan diskutera ordet avgift. Ordet belopp skulle kanske ha varit
bättre, vilket vi använder i några andra sammanhang. Jag har absolut
ingenting emot om man i utskottsarbetet justerar det, för det kanske beskriver situationen ännu bättre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är egentligen en liten sak, som jag sade i min första replik. Jag
tänkte tipsa om att det korrekta begreppet kanske skulle ha varit justeringsbelopp. Om man i lagstiftningen skriver att man ska erlägga en avgift så borde man få något för den avgift som man erlägger. Jag blev lite
förvånad när jag tittade på det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna stöder inte ett sådant här förfaringssätt som man
kan kalla för kreativ bokföring eller principlös lagstiftning om man är
snäll. Det här är ett system som går helt utanför landskapsandelssystemet. I alla dokument som finns och i gula boken, som gäller ännu till
den 31.12 2012, så står det just om detta med förändringar i landskapsandelssystemet. Det är en sak som sittande landskapsregeringen tydligen inte tänker fullfölja.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Den sittande landskapsregeringen tänker fullfölja det. Översynen av
landskapsandelarna sker 2013. Det har också att göra med de resurser
som finns inom ÅSUB. Översynen måste göras på ett objektivt och korrekt sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag har haft svårigheter att förstå den här framställningen. Med all respekt, så blev det inte klarare nu heller. Statsrättsligt definierar man på grundlagsnivå, lika som på självstyrelselagsnivå, skatter
och avgifter. Det är en mycket tydlig begränsning som gäller för dem i
ljuset av egendomsskyddet som finns i samma grundlag. Om det här är
en justeringsavgift så måste de krav uppfyllas som gäller för avgifter. Jag
har inte ur framställningen lyckas, i stil med kollegan Anders Eriksson,
utläsa vad detta är en avgift för, tyvärr.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg här, om det är så att
man hakar upp sig på ordet avgift så kan man i utskottet väl byta ordet
till belopp. Det kanske till och med skulle vara en fördel tycker jag. An-
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gående ordet avgift så finns det också lite olika skolor eftersom vi också
har diskuterat det här med juristerna i huset. Redan nu i lagstiftningen
finns begreppet skogsvårdsavgift som man inte får någon direkt specificerad service för. Den här frågan är inte alldeles svart eller vit. Men om
man vill göra en förbättring så tycker jag att det är upp till utskottet att
göra det. Det är också bra om man kan föra en diskussion kring de här
sakerna i betänkandet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag hade gärna sett att lagförslagets motivering skulle ha
innehållit den här typen av tankar som nu presenteras här, så är det
dock inte. En tilläggsuppgift faller därmed på utskottet. Ändå fortsätter
svårigheterna, det beror säkert på mig. Jag förstod att motivet för att införa denna sak är inkomstbortfall. I slutet av presentationen nämnde
vicelantrådet att på grund av detta inkomstbortfall så måste man handla
på ett visst sätt. Det förhållandet att inkomsterna minskar kan inte vara
tillräcklig grund för att bryta mot de regler som gäller för hur man sköter ett demokratiskt samhälle. Jag tror inte att det räcker med att bara
dribbla med termer; belopp eller avgift. Vi måste hålla oss till grundlagen och självstyrelselagen även i denna fråga.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! De inkomster som faller bort från ÅHS och därmed från
landskapsbudgeten grundar sig på att man på Gullåsen har utfört sådana uppgifter som egentligen ligger på de kommunala ansvarsområdena. Kommunerna har istället betalat till ÅHS för dessa uppgifter. Nu
blir det en renodling från den 1 januari 2013, kommunerna sköter de här
uppgifterna helt och hållet själva. Den geriatriska kliniken sköter de
uppgifter som ligger på landskapets ansvar. På det sättet blir saker och
ting rätt från och med 2013. Det bästa skulle naturligtvis ha varit om
man hade rett upp det här i samband med den framställning som kom
till lagtinget och antogs den 30 september 2011. Då skulle den här diskussionen inte ha behövts. Nu är diskussionen lite svår därför att det
finns ingenting svart eller vitt i detta. Från den kommunala sidan ser
man detta som en belastning och från landskapets sida så är det här en
naturlig uppföljning av den lagstiftningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! En principiell svaghet som vi ser i den här framställningen är
just detta att man inför en avgift, vilket redan har debatterats här i föregående repliker.
Jag har en direkt fråga till finansministern: Hur många gånger har
landskapsregeringen tänkt att kommunerna ska betala den här avgiften
för landskapet? När man läser den här framställningen så står det att
det här är en årligen återkommande avgift som belastar kommunerna.
Ska man år efter år betala samma avgift?
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Svaret är nej. Det här är en temporär lösning för nästa år.
Meningen är att vi ska göra en översyn av landskapsandelssystemet under nästa år. Sedan kommer hela projektet med samhällsservicereformen. Det är väldigt många saker som kommer att påverka det här. I det
här systemet kommer det att finnas en rörlighet som vi tyvärr får lära
oss att leva med några år, tills vi har hittat en fastare form igen. Det är
inte bestämt att det här ska vara många år framåt, utan nu tar vi beslut
för nästa år.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Enligt lagparagrafen så är det här en avgift som årligen också
ska indexjusteras och om därmed också finnas kvar i relationerna mellan landskapet och kommunerna. Kommunerna ska flera år framåt betala en avgift, så står det i framställningen.
När man läser i framställningen att man inte tänker gå in i landskapsandelarna, före man har samhällsreformen på plats, då blir man riktigt
rädd. För vi vet att det kommer att ta många år innan vi har samhällsservicereformen på plats. Tänker faktiskt inte landskapsregeringen gå in
och titta över landskapsandelarna före hela det stora projektet är i
hamn?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det ska ske en översyn av landskapsandelssystemet under
nästa år. Vad detta leder till kan inte jag stå här och förutsäga för det beror naturligtvis på vad den översynen visar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Liberalerna omfattar inte det här lagförslaget, vilket man säkert redan har kunnat ana sig till efter de replikskiften som har förekommit.
Från liberalernas sida får landskapsregeringen underkänt på flera punkter
när det gäller den här framställningen. Beredningen av lagframställningen är
inte godkänd. Kommunerna har inte getts möjligheter att reagera på förslaget. Underkänt blir det för tidpunkten när lagen kommer till lagtinget, förutom den aspekten att det är en budgetlag som vi förstås skulle ha önskat att vi
hade haft långt tidigare på lagtingets bord, så har heller inte kommunerna
haft någon möjlighet att anpassa sig till förändringarna som föreslås.
Vi underkänner landskapsregeringen för att de frångår principerna för hur
landskapsandelarna fördelas bland annat regionalpolitiska principer. Ska
ändringar göras bör det ske genom att landskapsandelarna regleras.
Vi godkänner inte heller landskapsregeringens utgångspunkt att kommunerna skulle slippa Gullåsenavgifterna och att 3 miljoner är ett nollsummespel mellan kommuner och landskap. Kommunerna har kvar största delen av
sina kostnader och ska dessutom betala avgifter till landskapet.
Vi godkänner inte landskapsregeringens förslag eftersom de inte tar ett
helhetsgrepp om den samlade offentliga ekonomin, en helhet där landskap
och kommuner är kommunicerande kärl och där vi har ett gemensamt ansvar
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för människornas service. Landskapsregeringen tänker i termer vi och de och
det allt överskuggande är att vår budget är i balans.
Vi godkänner inte heller det nya systemet med att påföra avgifter. Den
principiella ändringen ifrågasätter vi, vilket ltl Gunnar Jansson att närmare
beskriva.
Relationerna mellan landskap och kommuner är stadgat i lag. Landskapsandelssystemet är transparent och ger kommunerna möjlighet till långsiktig
planering. När förändringar genomförs så att kommunerna får mindre inkomster via minskade landskapsandelar bör det skötas på ett sätt som ger
kommunerna möjligheter att anpassa sig till den krympande kostymen. Desssutom bör kommunerna vara delaktiga och ges möjlighet att yttra sig om förändringar i de ekonomiska transaktionerna. Större förändringar bör genomföras över en längre tidsrymd.
Det som nu håller på att hända är att kommunerna fem före årsskiftet får
veta att de ekonomiska ramarna som kommunen bygger sin budget inom har
minskat i betydande omfattning. Kommunerna har ingen möjlighet till långsiktig planering och anpassning.
I kommunerna antas ramar för de olika förvaltningsenheterna någon gång
på våren. Senast då bör kommunerna ha sina uppgifter från landskapsregeringen för att ge dem som jobbar med kommunens budget rimliga möjligheter till anpassning. Just nu pågår i många av de åländska kommunerna
brandkårsutryckningar för att parera följderna av minskade ramar. Jag känner till det väl från min egen kommun till exempel. Servicen till människorna
beskärs ytterligare och det blir svårt att få ihop debet och kredit.
Som jag redan tidigare sade så sköts de ekonomiska transaktionerna mellan landskapet och kommunerna genom landskapsandelarna. Det som landskapsregeringen nu föreslår är att vi ska förbigå det system som är känt för
alla och som ger kommunerna möjlighet att ha viss framförhållning.
Det som landskapsregeringen föreslår är att vi ska frångå de noggrant genomtänkta fördelningsprinciperna som har en regionalpolitisk effekt. Mindre
och svaga kommuner gynnas på större kommuners bekostnad eftersom de
större kommunerna förväntas bära större del av utgifterna själva. I själva
verket slår regeringen sönder det komplicerade systemet när de inför en ny
beräkningsgrund, en avgift som baseras på invånarantal. Det förvånar mig
särskilt mycket att centern stöder det här, att de står för en politik som innebär kännbara nackdelar för glesbygd och mindre kommuner.
Landskapsregeringen hävdar att avgifterna till kommunerna är ett nollsummespel. Kommunerna slipper Gullåsenavgifterna och ska därför ersätta
landskapet. Vi köper inte de argumenten, vilket vi flera gånger har påpekat
under budgetremissen. Landskapet har under ett antal år piskat på kommunerna att de ska ta hand om äldreomsorgen som är social verksamhet. Under
många år fick ÅHS bära en del av kommunernas skyldigheter genom att
äldreomsorgen inte var tillräckligt utbyggd i kommunerna. Därför infördes
också höga avgifter för att kommunerna skulle se vinsten i att sköta äldreomsorgen själva. Till största delen var detta en lyckad politik. Kommunerna
har byggt upp sin äldreomsorg, själva eller tillsammans med andra t.ex. i
form av De Gamlas Hem.
Det finns en klar gränsdragning idag mellan sjukvård och socialvård, vilket
också klargjordes i ÅHS-lagen. Landskapet sköter sjukvården och kommunerna socialvården. Parterna ska betala för sin del själva. Geriatriken hör till
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sjukvården och därmed faller ansvaret och kostnaderna på landskapet. Ändå
ska kommunerna betala avgifter till landskapet. Är det ett rättvist resonemang? Nej, det tycker inte liberalerna.
Man kan ytterligare argumentera, när man läser budgeten så framgår att
inkomstramen för ÅHS sjunker med 3 miljoner. Men om man följer landskapsregeringen resonemanget så har Gullåsen kvar kommunernas patienter
eftersom kommunerna ska betala det en gång till. Nu hamnar dessa 3 miljoner i finansministerns allmänna budgetficka, de går inte till Gullåsen. Men
Gullåsen ska fortsätta att sköta sin verksamhet. Vi hävdar att den verksamheten rimligen också bör kunna dras ner, eftersom kommunerna har byggt
sin socialvård hemma.
Landskapets budget och kommunernas budgetar är olika delar av samma
offentliga ekonomi. För att uppnå målet en hållbar offentlig ekonomi måste
landskapsregeringen lämna spåret vi och de och ”vår budget i balans”. Den
offentliga sektorn ska tillsammans sköta sina åtaganden som vi tyckt att är så
viktiga så att vi har slagit fast dem i lag. Människor ska känna trygghet var än
man bor på Åland. Och kommunerna som ålagts att sköta det mesta av servicen måste ha ekonomiskt utrymme att handha uppgifterna. Landskapsregeringen har det övergripande ansvaret att se till helheten.
Med den här budgetlagen, som kommer i sista minuten till lagtinget, visar
landskapsregeringen att man inte tar på sig det helhetsansvaret. Kommunerna får bära för stor del av bördan utan att ha en rimlig chans att bereda sig på
förändringar som följer av lagen, utan att på något sätt vara delaktiga i förändringsarbetet men med fortsatt krav på sig att sköta all lagstadgad verksamhet. I sista ändan är det människorna ute i kommunerna som kommer i
kläm och som drabbas av det här. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson säger att liberalerna inte acceptera att 3 miljoner euro ska vara ett nollsummespel. Då blir jag lite förvånad när jag läser att dåvarande lantråd Viveka Eriksson bara för ett
och halvt år sedan lade fram framställning nr 28, nya landskapslagen
om Ålands hälso- och sjukvård, där det står: ”När verksamheten vid
långvårdsenheten till fullo utvecklas till en geriatrisk klinik inom den
specialiserade sjukvården från och med år 2013 ökar ÅHS kostnader
med cirka 3 miljoner euro. Den utvecklingen förutsätter förändringar i
landskapsandelarna till kommunerna.” Jag tolkar att det är 3 miljoner
euro och ett nollsummespel som den förra regeringen också var ute efter. Har man förändrat sig helt under ett och ett halvt år?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vtm Viveka Eriksson lade också den gula budgetboken, som
gäller för året, till lagtinget. Där skrev vi att under året kommer man att
gå igenom landskapsandelarna. Man skulle titta på regleringen mellan
kommunerna och landskapet, alldeles särskilt mot bakgrund av de sociala uppbyggnaderna som man har gjort i kommunerna.
Från liberalernas sida har utgångspunkten hela tiden varit att man
går in och tittar på systemet, men inte gör brandkårsutryckningar i sista
minuten som drabbar kommunerna oskäligt hårt.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag antar att man nu pratar om den ekonomiska utredningen vad gäller äldreomsorgen. Det var en framsynt regering när
lantrådet Roger Nordlund och minister Harriet Lindeman tog ett beslut,
2007 i slutet av förra mandatperioden, att man skulle göra en ekonomisk utredning av kommunernas äldreomsorg. Det här följde inte nästa
regering, med lantråd Eriksson i spetsen, upp. Varför säger man nu i
den gula boken att nästa regering ska göra det?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tycker att ltl Petri Carlsson behöver försvara sin politik. Jag
tycker inte att det är försvarbart att man i en budgetlag, strax innan årsskiftet, tar bort 4 miljoner från kommunerna. Det är inte försvarbar politik. Det är inte på det sättet som liberalerna skulle jobba. Vi tycker att
man ska göra förändringar i regleringen mellan landskapet och kommunerna på ett långsiktigt sätt så att kommunerna är delaktiga och att de
har möjlighet att agera och reagera på förändringar. Det utrymmet har
man inte nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det här känns på något vis som en liten sorglig diskussion. Det som nu sker med Gullåsenavgiften är en följd av den ÅHSlagstiftning som jag tror att vi var ganska överens om 2011. Jag har
kämpat i många år för att vi ska skilja åt hälso- och sjukvård och social
omsorg. Det är roligt att höra att vtm Viveka Eriksson också tycker så.
Vad gäller Gullåsen så är det inte en fråga om kommunicerande kärl
utan det är två helt separata uppgifter. Geriatriska kliniken sysslar nu
uteslutande med geriatrisk behandling av äldre. Vården har blivit mycket, mycket mera specialiserad. Kommunerna har det sociala ansvaret för
boendet. Många äldre betalar nu själva en stor del av sitt boende och det
föll tidigare till och med på ÅHS. Det är nog en riktig utveckling.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är definitivt en riktig utveckling. Från liberalerna har vi
också jobbat i den riktningen. Det har också varit landskapets åsikt under ganska många år. Man ville uppmuntra kommunerna, både med
morot och piska, att bygga upp sina äldreomsorgsboenden så att man
inte skulle hålla de äldre personerna som är i behov av socialvård inom
sjukvården. Det här är en framgångsrik politik som nu har burit frukt.
Nu kan kommunerna sköta äldreomsorgen hemma. Då gör man en helt
följdriktig, naturlig uppdelning i sjukvård och socialvård, vilket gjordes i
ÅHS-lagen.
Angående de 3 miljonerna, det är en jättestor diskussion, det som bedömdes som 3 miljoner för några år sedan så stämmer ju inte nu. Inte är
det 3 miljoner transaktioner de senaste åren.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag undrar om inte liberalerna måste titta lite i gula boken.
I budgeten för ÅHS för 2012 finns det upptaget över 3 miljoner i kommunala Gullåsenavgifter. Det är uppenbart att det är en fel budgetering
och det är en av de största orsakerna till att ÅHS 2012 går med ett betydande underskott.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Exakt, det är inte 3 miljoner som kommunerna ska betala eller
har betalat. Ändå säger man från landskapsregeringens sida att 3 miljoner är ett nollsummespel. Men de här pengarna har man inte betalat
från kommunerna till Gullåsen, så det kan inte vara nollsummespel.
Däremot så bekymrar jag mig väldigt mycket för vad som händer inom
ÅHS och Gullåsen därför att man har 3 miljoner mindre för hela ÅHSkakan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag tycker att det är tråkigt att vtm Eriksson pratar om vi och de. Landskapet och landskapsregeringen har ett helhetsansvar både för landskapet, kommunerna och för alla 28 000 människor som bor här på
Åland.
Några fakta kan vara bra att känna till i den här diskussionen. Landskapets budget för 2013 visar ett underskott på ungefär 13 miljoner om
man tar bort utjämningsfonden. Minus 13 miljoner!
Jag vet att det finns väldigt varierande skillnader mellan kommunerna. Vi har de kommuner som har det väldigt svårt och vi har de kommuner som har det bättre. Men sammantaget så visar kommunsektorn på
plus 2 miljoner. Man har en ökning av skatteintäkterna med 4 miljoner.
Nog tycker väl ändå vtm Eriksson att det är viktigt att vi kan ge våra
äldre en god äldreomsorg men också att vi kan ge ålänningarna en bra
vård och utbildning så att vi faktiskt har ett helhetstänkande i vårt samhälle?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I en helhetstänkande där det finns 17 olika parter, 16 kommunerna och landskapet, alla ska vara involverade i arbetet och delaktiga
när man gör förändringar. När man genomför en åtgärd så behöver man
också i ett helhetstänkande ta hänsyn till vilka konsekvenser det får.
Landskapsregeringen har nu har inte gett kommunerna den här tiden
och möjligheten att anpassa sig till eventuella förändringar i landskapsandelssystemet. Det är därför som vi hävdar att man ska följa de system
som vi redan har byggt upp; landskapsandelarna. Gå in i det systemet,
titta på hur fördelningen har fungerat sedan det nya systemet tillkom
och se hur man ska reglera det så att det blir ännu bättre.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag tycker att vtm Eriksson underskattar kommunerna
och kommunernas förmåga att göra egna bedömningar. Alla har varit
medvetna om att dessa 3 miljoner som regeringen Eriksson slog fast att
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skulle justeras i samband med landskapsandelarna från och med 2013.
Sedan är det marginellt, några euro hit eller dit beroende på vilket system man har valt. Men dessa 3 miljoner har varit kända för alla parter,
landskapet och de 16 kommunerna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! De här 3 miljonerna är inte och kan aldrig ha varit skrivna i
sten, det var en uppskattning. I ÅHS-lagen sade vi inte att man skulle
bort 4 miljoner från kommunerna på ett bräde, under en budget. Vi sade
att man skulle gå in i landskapsandelssystemet och titta över det. I vissa
fall så har de sociala kostnaderna i kommunerna stigit, man har också
fått mera pålagor på sig. Man måste ju titta på helheten. Igen vicelantrådet, helheten, inte vi och de.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Bästa vtm Eriksson, landskapet är vi alla, kommunerna är vi alla, medborgarna är vi allihop. Jag förstår inte det här sättet
att försöka skapa ett motsatsförhållande. Vi sitter alla i samma båt, en
båt som är på väg in i ett guppigt hav och där vi har stor utmaningar. En
krympande kaka ska räcka till ack så mycket.
På centergruppens vägnar tycker jag att landskapsregeringen har hittat på en elegant lösning för att lösa en mycket komplicerad situation.
Via kommunförbundets förhandlingar kunde man inte hitta en väg till
den krympta kommunkakan. Därför var landskapsregeringen tvingad
att hitta på ett instrument. Det är svårt att förstå kritiken att detta skulle
skapa bekymmer med tanke på landskapsandelssystemet som sådant.
Det här är ett sätt att lösa mycket svår situation.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Man går ju inte in i landskapsandelssystemet. Man inför ett
nytt system där man räknar enligt befolkningsmängd. Med det här förslaget frångår man det regionalpolitiska systemet som finns i landskapsandelarna. Det är svårt att förstå att centern omfattar det.
Kommunförbundets förhandlingar med landskapsregeringen gick till
på det sättet att landskapsregeringen meddelade att 4 miljoner ska tas
bort från den kommunala kakan. Varsågod kommunförbundet, försök
hitta hur man ska dela detta mellan kommunerna. Det säger sig självt
att det är en väldigt svår uppgift för ett kommunförbund. Självklart är
det landskapsregeringen som har det regionalpolitiska ansvaret för att
se till att man jämnar upp mellan starka och svaga regioner. Det är en
regionalpolitisk åtgärd, det är inte kommunförbundets uppgift.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag får tacka vicetalmannen, för här kom svaret att det är landskapsregeringens uppgift att lösa en svår situation. Och det är detta som landskapet har gjort.
Jag måste säga på centerns vägnar, det faktum att man nu har tvingats ta till en extraordinär åtgärd genom att skapa en tillfällig lagstiftning
är väl ingenting som i sig underminerar det faktum att landskapsande528

larna har ett ytterst starkt regionalpolitiskt inslag. Där är hela utgångspunkten. Jag tycker inte att man behöver vara så upprörd.
Att begära att landskapsregeringen på någon månad skulle sätta sig
ner och analysera och sedan utforma ett nytt system för landskapsandelarnas fördelning är väl ändå lite väl mycket begärt? Vi vet ju alla vilket
enormt arbete det krävdes för att få paketet i hamn 2007-2008.
Jag tycker att det är synd att liberalerna är inne på lånevägen. Man
vill inte ha en budget i balans. Man kritiserar varje åtgärd till besparing.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! För kommunernas del som har det lagstadgade ansvaret att
sköta väldigt mycket av servicen till medborgarna så är det minsann inte
enkelt när man några månader före årsskiftet får veta att en stor summa
av landskapsandelarna faller bort. Jag kan bara tala för min kommun.
Där sitter vi och försöker hitta sätt för hur man ska skära ner på den sociala sektorn. Det är inte lätt för allting är lagstadgat. Jag tycker att centerns ordförande, om någon, som också talar för att vi ska hålla kvar den
kommunala strukturen, också ska se till att man ger utrymme för kommunerna att sköta sina åtaganden.
En reglering av landskapsandelarna är helt och hållet liberalerna med
på, men då ska kommunerna ha en förutsebarhet, att de kan se vad som
komma skall och att de är delaktiga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vtm Eriksson sparar minsann inte på krutet. Det är alldeles förfärligt det som landskapsregeringen kommer med. Man vet inte
riktigt vilka superlativ man ska dra fram för att beskriva den här åtgärden som dessutom benämns på fel sätt. Det är till och med olagligt.
Vi måste alla komma ihåg att det här är ingenting som vi skulle vilja
göra. Den här framställningen skulle vi också alla vilja kasta i papperskorgen, om det inte vore för de ekonomiska realiteterna i landskapet.
Angående uppdelningen i vi och de, som lemlänning är jag givetvis
förfärad över att vi hamnar på en pålaga på ungefär 200 000 euro. Men
i Lemland ser vi det som att vi hjälper landskapet. Landskapet har hjälpt
oss med landskapsandelar i alla år, nu kan vi hjälpa landskapet. Vi har
råd och de allra flesta kommuner har råd. Det görs per capita, alltså
varje person bidrar med lika mycket. Det är det mest rättvisa systemet.
Jag förstår inte hur man kan vara så här populistisk som ledamot av
Ålands lagting och dessutom vicetalman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Liberalerna försvaras kommunernas fortsatta möjlighet att
kunna sköta de åtaganden som man är ålagda i lag. Det är kommunerna
som får stå för den största delen av samhällsservicen och det har vi stiftat lagar om här i lagtinget. Då måste vi allihop se till att det finns ett
ekonomiskt utrymme så att man faktiskt också klarar det, så att man
inte börja gå på knäna och att man inte måste gå in och skära på ett
orimligt sätt. Kommunerna måste också ha en möjlighet att kunna an-
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passa sig till ändrade förhållanden. Det har man inte med det här sättet
att lagstifta.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst skulle man önska att det här kunde göras flera år på
förhand, föregås av diskussioner och att man skulle få vara med i processen osv. Men det är bråttom. Varför är det bråttom? Ja, för att vi under den förra perioden hade en regering som var väldigt senfärdig med
att göra inbesparingar. Så nu har det blivit ännu mera brått. Nu är fickorna på utsidan. Får vi inte budgeten i balans före nästa år då måste vi
gå till någon annan och låna pengar och då är vi alla i samma kö. Landskapet, kommunerna och alla ålänningar skuldsätter sig för att vi inte
har haft förmågan att få vår budget i balans. Jag frågar mig; var är de alternativa inbesparingarna från liberalerna? Av finansmotionerna som
jag har här kan man inte se några inbesparingar. Enda resultatet blir,
som sades i en tidigare replikrunda, att vi skuldsätter oss. Är det detta
som vi ska göra? Är det så som vi ska behandla vår ekonomi? Är det det
Åland som vi vill ge åt våra ungdomar? Nej, vi måste ta ansvar för ekonomin. Det här är ett sätt som ändå är någorlunda balanserat och har
föregåtts av rätt så mycket diskussioner med tanke på vilken brådska det
är.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Liberalerna fortsätter att försvarar kommunernas möjligheter
att stå upp och serva medborgarna. Vi vill inte göra inbesparingar på ett
sådant sätt att vi skickar över underskottet från landskapets budget till
kommunernas budget, det är ingen helhetspolitik.
Däremot är vi beredda att under en längre tid se över landskapsandelarna, se på vilket sätt man reglerar upp dem och ändrar på dem. Det är
ett sätt där kommunerna är delaktiga och där man också har en möjlighet att förutse vad som komma skall. Men det här abrupt, det medför att
kommunerna gör en massa brandkårsutryckningar. Det är inte bra politik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen i ärendet nr 2 avbryts kort för ett anmälningsärende.
Meddelande
Herr landshövding

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens president framställning om godkännande av förslaget till lag om
sättande kraft av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.
Talmannen
Ärendet kommer att behandlas i vederbörlig ordning. Diskussion i ärendet nr 2 fortsätter.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Först en liten reflektion av det föregående anförandet av
vtm Eriksson. Hon nämnde uttrycket brandkårsutryckningar. Som jag upple-
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ver det så har kommunerna nu ett bra tag vetat om att landskapets ekonomi
är ansträngd och att landskapsandelarna kommer att minska. Även i samband med ÅHS lagen så diskuterar man att landskapsandelarna skulle minskas.
Herr talman! Lagen om minskning av överföringar i kommunerna så väcker debatt ute i kommunerna. Men med att jobba som landskapsregeringen nu
gör med att få en budget i balans så behöver man se över vad man kan göra
för att sänka kostnaderna.
Att man skulle göra Gullåsen till ett en geriatrisk klinik och att kommunerna skulle behöva att själva ta ett större ansvar med att ta hem äldre tidigare,
ja redan i rehabiliteringsstadiet efter olycksfall har man vetat länge. Jag tror
det var 2006 som det blev klart.
Så att det där försvinner 3 miljoner från landskapsandelarna är nog ingen
överraskning för mig. Det har man ju förstått att något sådant kommer att
hända. Så att det sparas in där är nog ingen överraskning.
Men däremot så blev jag förvånad över den nu föreslagna justeringsavgiften som ska spara in ytterligare en miljon. Och nu förstår jag också mer liberalernas diskussioner om avgift i budgetdebatten som jag då inte riktigt
hängde med.
Nu har ju det här kommit fram i en förhandling med Ålands kommunförbund, eller så har det inte diskuterats om den i kommunförbundet säger
vissa. Det får landskapsregeringen, som har varit med och förhandlat, och
kommunförbundet säga vem som har sagt vad.
I budgetdebatten så nämnde jag att landskapsandelsystemet bör ses över
och det tycker jag fortfarande. Jag tycker att jag hör av vicelantrådets att man
har planer på det år 2013, vilket jag tackar för.
I lagförslaget nämns det att man väntar på den kommande kommunreformen. Men det är bra om man också före börjar utvärdera landskapsandelssystemet. Jag förstå landskapsregeringens tanke att man också vill veta lite vad
som händer med kommunreformen, eftersom det också då måste göras något
med landskapsandelarna. Men nu gör man det på fel sätt tycker jag, ett enkelt
men felaktigt sätt, det är min personliga åsikt.
Herr talman! Landskapsandelarna bör nog ses över och jag undrar om det
faktiskt är värt att vänta på den här reformen? Nu lägger man in den här justeringsavgiften, jag tror att man istället behöver fundera på vilka konsekvenser det får när man lägger in den här justeringsavgiften.
Likaså så har jag lite väntat på att det skulle göras en utvärdering av det
nuvarande landskapsandelssystemet. Som vi nu haft sen 2008. Då var syftet
att man tog bort investeringsstödet, förutom i skärgården om jag minns rätt.
Däremot skulle kommunerna spara mer i ladorna för att sedan kunna stå för
sina egna kostnader i samband med investeringar. Då tog vi också bl.a. bort
bl.a. 12 § understöd enligt prövning och ändrade den till 12a§ särskilt understöd. Samtidigt så höjde man landskapsandelarna nästan till 100 procent för
barnskydd, missbrukarvård och specialomsorg. Tanken var god men det jag
skulle vilja veta är om det har fungerat och har det hjälpt kommunerna som
syftet var?
Jag tror det har hjälpt en del, men man borde även haft handikappservicen
med där, för även där kan ibland slå lite oskäligt hårt mot framförallt de
mindre kommunerna vilket också detta lagförslag kan gör nu.
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Herr talman! Man säger att kommunerna vill vara självständiga och bestämma själv. Samtidigt så hör man hur kommunerna bekymrar sig över
minskade landskapsandelar som jag nu också gör. Men jag har samtidigt en
förståelse för att det måste göras. Vi jobbar trots allt för en budget i balans,
vilket jag har en stor respekt för.
Jag tror också att man måste börja räkna ut landskapsandelen genom att
räkna ut kommunerna skatteprocent. Dels så är ju hur många som bor inom
kommunen och var man bor, i skärgården eller på fasta Åland, sedan borde
kommunernas egna finansieringar också läggas till.
Jag personligen nu anser att en av faktorerna när man ser på landskapsandelarna så borde vara kommunens skatteprocent. Nu upplever jag att det är
en tävling på Åland mellan de kommuner som har lägsta skatten och sedan
en tävling om de som försöker undvika att ha högsta skatten. Alla kommuner
vill erbjuda en bra socialservice men har alla råd på lika villkor?
Så visst ha tävlingen men låt kommunerna få en rättvis service och vill
kommunerna styra själva så låt dem göra det. Men när ska landskapet
komma in och stöda med landskapsandelar och hur mycket så bör man också
se på procenten.
Herr talman! Det här var lite allmänt om landskapsandelarna. Nu mer om
det här lagförslaget om justeringsavgiften som jag, likaväl som vicelantrådet
nämnde här tidigare, anser att det har ett olyckligt namn. Vad får man för
den där avgiften? Den här landskapsandelsjusteringen, som jag ser att behövs
för att få en budget i balans, är på en miljon och över 10 procent av det så ska
Sunds kommuns stå för genom att man gör en räkning per invånare i kommunen. Den mer än 10 procenten tycker jag slår för hårt mot en redan hårt
ekonomisk prövad kommun. Visst är det så att det är fler kommuner som tar
ett ännu större ekonomiskt ansvar i minskningen av överföringarna till
kommuner som Saltvik, Lemland, Hammarland och Jomala. Men de här
nämnda kommunerna anser jag att har råd att höja skatten och därigenom ta
ett större ansvar.
Sund har idag en skatt på 19 procent och om man ska täcka summan på
100 000 euro så behöver man komma upp i 20 procent skatt.
Herr talman! Jag anser att man bör se över landskapsandelarna och här
bör man se om kommunerna redan idag tar ett tillräckligt stort eget ekonomiskt ansvar?
Sedan bör man överväga att på något sätt ta in den gamla paragrafen om understöd enligt prövning eller att sätta in handikappservicen på samma villkor
som missbrukarvård, specialomsorgen och barnskyddet.
Vi måste skydda all invånare, alla har rätt till lika behandling och att inte
det är kommunens ekonomi som styr.
Jag vet att nu många tycker att jag varit kritisk, men den här regeringen
har också gjort mycket gott för kommunernas ekonomi och där kan nämnas
sjukdoms- och resekostnadsavdraget som en åtgärd som hjälper kommunerna. Men det här lagförslaget slår lite fel mot vissa kommuner. I kommunerna
har man jobbat för att ge de äldre en god service, byggt ut platser inom service- och institutionsboende men sedan slår man ändå ut en kostnad per invånare och det slår lite fel tycker jag.
Nu kommer jag inte att rösta emot det här lagförslaget men jag ville bara
säga hur det upplevs från en kommunpolitiker i en mindre kommun på
Åland.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Ltl Winé nämnde att man skulle ha kommit fram till
summan 4 miljoner i förhandlingar och överläggningar med kommunförbundet och landskapsregeringen. Jag kan korrigera, den summan har
vi inte kommit fram till, utan den summan var lagd från första början
när de så kallade överläggningarna började.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag måste titta i mina papper när jag hörde ltl
Asumaas replik. Jag har för mig att jag inte nämnde någon summa. Så
mycket vet jag att det har varit förhandlingar om landskapsandelarna
mellan landskapet och kommunförbundet. Därför har detta kommit till
genom en ömsesidig diskussion. Kommunförbundet företräder kommunerna, landskapet företräder landskapet och mer vet inte jag. Jag sitter
inte med i någon förhandling. Som kommunpolitiker ser jag att vi har
ett förtroende till Ålands kommunförbund och då är det bara att gilla läget.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Det är trevligt att höra att ltl Winé fortfarande har
förtroende för Ålands kommunförbund efter att landskapsandelarna för
Sund har minskat med 145 000 euro. Det är 3,6 procent, ltl Winé
nämnde att det var 10 procent, men det är 3,6 procent av totalen. Summan som har varit på tal är 4 miljoner så jag antog att ltl Winé menade
den summan. Det enda som vi från kommunförbundet har försökt påverka summan är att påvisa att den så kallade Gullåsenavgiften inte är 3
miljoner, utan år 2012 är summan faktiskt 2,7 miljoner för kommunerna, vilket vi vet från ÅHS och de siffror som vi har fått.
Ltl Göte Winé, replik

Det som jag tidigare menade med Sunds kommuns andel i det hela
gällde den här miljonen. Det var så som jag tittade på det.
Vad ni sedan har diskuterat mellan kommunförbundet och landskapet i förhandlingarna låter jag vara osagt men mitt förtroende för Ålands
kommunförbund finns kvar, om det finns något kommunförbund.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag har full förståelse för att ltl Winé anstränger sig för att
hitta någonting positivt i de åtgärder gentemot kommunerna som landskapsregeringen har vidtagit under sitt första år. I dessa ansträngningar
kommer ltl Winé fram till att förändringarna i sjukkostnadsavdraget och
resekostnadsavdraget är bra åtgärder för kommunerna. Rent matematiskt så kan man ju tycka att det ger ett visst tillskott. Men det finns ju
individer bakom och sedan finns det också regionala aspekter att väga
in. Jag har så svårt att ena mig i det tänkandet att det skulle vara bra för
Sunds kommun att resekostnadsavdraget försämras för invånarna. Sund
torde vara en pendlingskommun i likhet med många andra, det påverkar
individerna och det påverkar bosättningsmöjligheterna i Sund förmodligen i negativ riktning i framtiden.
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Jag var tvungen att bemöta det här för jag tyckte att argumenten för
vad som var bra för kommunerna var synnerligen tunna.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag måste le lite här, inte åt ltl Perämaa, men när jag
skrev anförande så tänkte jag att här kommer liberalerna att rikta in sig
på att det här drabbar den enskilda invånaren. Hur kunde jag gissa så
redan för två timmar sedan? Ja, kanske för att man har lärt sig av liberalernas debatteknik att man alltid hittar någonting som man ska skjuta
på. Jag sade också att det här är för kommunerna. Alla behöver vara
med för att få en budget i balans.
När ltl Perämaa satt som finansminister så fanns det pengar i skattkistan. Nu är pengarna slut, nu måste alla vara med och göra de här förändringarna resekostnadsavdraget och det är en förbättring för kommunerna, vilket jag sade.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi nämner inte individen av den orsaken att vi skulle använda individen just som ett slagträ i debatten. Vi grundar argumenten
på den ideologi som vi har bakgrunden och som är rättesnöre för allt
vårt arbete också här i lagtinget. Vi se alltid individen bakom de beslut
som fattas och de lagar som stiftas här i salen. För oss är det viktigt, till
den delen skiljer vi oss åt från socialdemokraterna.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Där är vi eniga ltl Perämaa, det är detta som skiljer
oss åt. Vi vill inte försämra för invånarna i kommunen och måste höja
avgifter och skatter och genom andra pålagor som man lägger från landskapsregeringen. Hur var det med den förra regeringen och kommunerna i frågan om sjukkostnadsavdraget och resekostnadsavdraget? Man
skulle få stå för de avdragen själva. Det är precis lika mycket som det så
kallade justeringsbeloppet i stort sett är för Sunds kommun. Vad är
skillnaden? Ltl Perämaa och liberalerna, det är inte så mycket bättre.
Det är precis samma sak, det var en lika stor försämring. Ideologiskt så
vill vi se till att kommunerna får skattekraften, medan liberalerna tidigare ville ta bort skattekraften från kommunerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, herr talman! Det är en komplicerad fråga när man minskar landskapsandelarna. Jag tänkte ändå ta upp lite kring det här lagförslaget, tabellen på
sidan 4 och särskilt kolumnen om den uppskattade Gullåsenavgiften och
uppskattat nettoutfall. Jag tycker att det är lite olyckligt att man har med det.
Detta medför att vi får den här diskussionen om att vissa kommuner är vinnare och andra är förlorare. Det har nämnts här i debatten att en del mindre
kommuner drabbas hårt, Mariehamn stad drabbas inte något och man har
syftat på att de större kommunerna inte drabbas, medan andra har hävdat att
de drabbas.
Jag tycker att det är olyckligt på det sättet att beroende på vilken tidsperiod man väljer att titta på så kan det påverka väldigt olika.
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För att exemplifiera det här så kan jag ta stadens exempel. Mariehamns
stad har för Trobergshemmet och Gullåsen haft totalkostnader på 5-7 miljoner euro varje år. Under år 2009 var fördelningen 2,9 miljoner för Trobergshemmet och 2 miljoner för Gullåsen. Det här har successivt förändrats, för år
2013 uppskattar vi att det blir 6 miljoner för Trobergshemmet och det är noll
i budget för Gullåsen. Det här beror ju på att Gullåsenavgiften slopas men
kostnader skulle ha funnits kvar, dvs. kostnaderna för 2012 uppskattas till
ungefär 1,3 miljoner. Det här är en skillnad mot 1,9 miljoner som finns i uppskattade Gullåsenavgifter för en tidsperiod mellan 2007-2011.
Tittar man ännu längre tillbaka så kanske beloppen skulle ha varit högre
för staden. Tittar man längre fram så skulle beloppen har varit lägre. Det är
väldigt svårt att bara ta dessa få år. Staden har ju nyligen också byggt ut Trobergshemmet och man har haft överklaganden och domstolsprocesser som
har gjort att kostnaderna har kommit senare, än andra kommuner som har
tagit det här ansvaret.
Jag tror att det här är en väldig svår diskussion att ge sig in på, vem som
drabbas mera, vem som drabbas mindre och vem som är vinnare och förlorare. Högst upp på sidan 5 skriver man att de här jämförelserna baserar sig
på uppgifter bakåt i tiden och därmed bara kan ses som en uppskattad effekt
av att avgiften slopas. Jag ville göra er uppmärksamma på att man inte fäster
någon särskild vikt på den här tabellen, utan att utskottet mera fokuserar på
sidan 5, så att man inte ger sig in för hårt i den diskussionen.
Som jag sade så beroende på tidsperioden man väljer så får man olika så
kallade vinnare eller förlorare. Jag tycker att det är principiellt bättre och mer
legitimt att fördela per invånare som nu är föreslaget från landskapsregeringen, även om det till alla delar kanske inte heller blir fullständigt rättvist. Men
det har mera legitimitet än där man baserat på tidsperiod skulle välja ett visst
belopp.
Sedan diskussionen som har förekommit om varför man inte har gjort de
ekonomiska utredningarna kring det här för äldreomsorgen. Jag tycker också
att det är lite synd att man inte har lyckats mera.
Som jag nämnde i en replik här tidigare, så i en landskapsregeringsregerings pleni föredragning i slutet på förr förra perioden togs, med dåvarande
lantråd Roger Nordlund och dåvarande ministern Harriet Lindeman, ett beslut om att man skulle utreda de ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska förutsättningarna skulle klarläggas i en särskild utredning. Den här utredningen borde sedan den tillträdande regeringen, med lantrådet Eriksson i
spetsen, ha tagit fram och det har man inte gjort, vilket jag tycker är tråkigt.
Den utredningen skulle ha varit värdefull att ha på bordet. Man har haft fyra
år på sig och det har inte gjorts. Det här är ett bekymmer, för i samband med
den utredningen hade man säkert fått en hel del svar.
Landskapsregeringen informerade då om att den här förändringen kommer att kräva både ökade personalresurser och höjd kompetens hos kommunerna. Och att de kommunala åldringshemmen måste anpassas för att kunna
sköta mera vårdkrävande personer. Det här är någonting som fanns med och
det hade varit bra att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna, men det
gjordes då inte. Det var tråkigt. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det där stämmer inte. Förra landskapsregeringen gjorde en
tydlig skrivning i ÅHS-lagen när det gäller att dra gränsen mellan socialvården och sjukvården i socialvårdslagen. Vi gjorde en ÅHS-lag. Dessutom kom det i augusti en omfattande utredning med hårda fakta och
rena siffror om socialvårdens utveckling i landskapet.
Nu blandar man ihop, i alla dokument som förra landskapsregeringen
skrev står det att nya ÅHS-lagen kräver en utvärdering av landskapsandelssystemet. Det står uttryckligen landskapsandelssystemet. Det är den
här landskapsregeringen som för in diskussioner om att kommunerna är
skyldiga att betala Gullåsenavgifter. I varenda ett dokument som den
förra landskapsregeringen skrev handlade det om att reformera landskapsandelssystemet. Nu hittar man på någonting helt annat vid sidan
om systemet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag läser bara det protokoll som finns fört vid en
pleni föredragning. Där framgår t.ex. att förändringen av Gullåsens
verksamhet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för ÅHS
och kommunerna. Det står mycket mera kring det här, det står också;
”att åtgärderna är att de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgen klarläggs i en särskild utredning.” Den utredningen har inte
utförts.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle rekommendera ltl Petri Carlsson att inte läsa gamla
beslut. Läs socialvårdens utveckling, där finns det hårda fakta och konkreta siffror. I vartenda dokument som den förra landskapsregeringen
skrev står just detta med att utvärdera landskapsandelssystemet. Den
förra landskapsregeringen var medveten om att man måste göra justeringar i gällande system, i landskapsandelssystemet, och inte ha någon
principlös lagstiftning som ingen vet hur länge den gäller, hur det ska
vara och hur det drabbar kommunerna. Det var precis det som var den
förra landskapsregeringens riktlinjer. Nu är det dags för sittande landskapsregering att försvara sin egen politik.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det står också i den här framställningen, när Katrin Sjögren var minister
för bara ett och ett halvt år sedan, att med tanke på dessa 3 miljoner så
ska man förändra landskapsandelarna. Jag förstår inte varför ett justeringsbelopp av landskapsandelarna inte kan anses som att det är en del
av förändringen av landskapsandelarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Ltl Carlsson och jag har varit på samma linje, att se tillbaka
till historien och ta siffror därifrån kanske inte alltid är så relevant. Vi
borde ju leva i nuet, i dagen och kanske i morgondagen.
Att dela kostnaderna per invånare när vi vet att kostnaderna kanske
inte är exakt så höga som summan som vi ska dela den på.
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Ltl Carlsson tycker att det är okej att Mariehamns stad står för 1,6
miljoner euro eller 20 procent av den totala inbesparingen enligt den
här fördelningsprincipen. Har jag uppfattat det rätt?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag står inte här och representerar staden utan jag är
lagtingsledamot. Från den aspekten tycker jag att det här är bättre än
det förslaget som levereras först till Ålands kommunförbund. Det här är
en bättre lösning och den har en bättre principiell grund att stå på. Även
om lösningen inte är fullständigt optimal så är det en överenskommelse
som man kan svälja.
Ltl Tony Asumaa, replik

Slutresultatet av summan är densamma. Men den sista versionen gynnar givetvis Mariehamns stad med 400 000 euro. Så det gillar väl ltl Petri Carlsson bättre?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Bara det faktum att budgetlagar kommer efter själva budgeten så
visar att det har varit en stor brådska och att man kanske inte har hunnit
tänka igenom alla detaljer så noga som man borde göra med en sådan här
framställning.
Det är en ovanligt beskrivande rubrik; minskning av överföringarna till
kommunerna. Det brukar ibland lindas in lite mera.
Jag noterade i remissdebatten, när vi pratade om de slopade avdragen,
sjukkostnadsavdraget och reseavdraget, att finansminister Nordlund pratade
om att man skulle renodla rollerna mellan kommunerna och landskapet, vilket han var inne på också idag, att det är viktigt att man får till stånd en renodling samtidigt som han i nästa andetag sade att det här är en ettårig lagstiftning som är temporär. Jag tycker inte att man de facto lyckas renodla,
tvärtom, komplexiteten ökar. ÅHS avgifterna försvinner, men istället blir det
en avgift för vad? Det är en avgift som, för det första, ska dras ifrån de allmänna landskapsandelarna och, för det andra, ska dras i andra hand från
driftskostnaderna för socialvården. Renodlingen, att få enklare roller, lyckas
man inte med när det gäller den här framställningen i varje fall.
”Justeringsavgiftens storlek bestäms utgående ifrån ett belopp per innevånare som för 2013 föreslås bli 141 euro per person”. Enligt den muntliga
presentationen förstår jag att man har kommit fram till den summan genom
att man har bestämt att 4 miljoner ska tas bort och man dividerar den summan med antalet innevånare. Det är en märklig storlek om vi utgår ifrån att
det är en avgift som vi pratar om. Vidare sägs; ”det föreslagna beloppet har
beräknats så att utfallet ska motsvara den avsedda minskningen av överföringarna mellan landskapet och kommunerna”. Men det stämmer de facto
inte riktigt, det skiljer ju 1 miljon i vad kommunerna förlorar på de här transaktionerna. Jag vill tillägga, om ja inte missminner mig, att man också har
siktet inställt på att ytterligare ta bort 750 000 euro av kommunerna 2014. Så
det blir inte något nollsummespel.
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I förslagets verkningar sägs det längre ner och det här visar att motiveringarna talar mot varandra: ”Det betyder att landskapets nettoöverföringar till
kommunerna minskar med cirka 1 miljon euro”. Det som jag vill tillägga,
som jag hoppas att finansutskottets ordförande hör och att man kan titta på,
är, försök göra en helhetsbedömning av hur mycket som förskjuts från landskapet till kommunerna i kostnadshänseende. Titta inte enbart på alla de här
transaktionerna, utan försök också titta på vad det innebär med att slopa understödet för byggande av kommunala vägar, understöd för byggande av vatten och avlopp ute i kommunerna. Som flera talare har varit inne på; vad innebär de här förändringarna att kommunerna tar betydligt större ansvar för
patienter som tidigare har varit på Grelsby och Gullåsen? Sammantaget tror
jag att den här summan blir betydligt större än 1 miljon som man pratar om.
Jag hoppas att man ifrån finansutskottet speciellt noga kan titta på det här
och ta ett helhetsgrepp på detta.
En annan sak som flera talare har varit inne på är hur det slår för de enskilda kommunerna. Vi kan konstatera att Finström förlorar 140 000 euro på
det här, Hammarland förlorar 136 000 euro, Jomala förlorar hela 390 000
euro, Saltvik förlorar 242 000 euro och Sunds kommun förlorar 100 000
euro. Jag får tacka ltl Winé för stödet till oss i oppositionen.
Det intressanta är att även Mariehamns stad vinnare på de olika transaktionerna mellan landskapet och kommunerna. Min uppfattning är att Mariehamns stad flera gånger har blivit vinnare på senare tid. Finansutskottet får
gärna titta på den biten också när de tar ställning till den här framställningen.
Till sist en teknisk fråga. I 12 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för sjukvården sägs i sista momentet: ”I samband med utbetalningen beaktas den justeringsavgift som avses i 10a §, landskapsandelslagen”. Jag har inte hittat någon lag som heter landskapsandelslagen. Jag
undra om det är formellt korrekt att formulera sig på det här sättet? Det korrekta namnet på lagen är landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Däremot använder man i dagligt tal begreppet landskapsandelslagen.
Det här kunde också finansutskottet se på.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson tar upp hur snett det slår. Jag kan väl dela
de tidigare diskussionerna om att det är svårt att få någon slags reda i
hela det här.
Med den här kreativa bokföringen så har staden gjort en investering
på 15 miljoner och ska anställa 15 nya personer till Trobergshemmet. De
gamla avgifterna baserar sig på att eftersom vi var långsamma med Trobergshemmet så har vi fått betala straffavgifter.
Titta t.ex. på Sottunga., uppskattad Gullåsenavgift - 6 000 euro, justeringsavgift - 14 000 euro. Man kan fråga sig vad landskapsregeringen
tänker göra med Sottunga. Blir det lån, på lån, på lån?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att adressen för den sista frågan var lite felaktig. Jag har lite
svårt att svara på frågan om vad regeringen kommer att göra. Men jag
håller med om att man verkligen kan fundera länge på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Ltl Eriksson målar upp Mariehamn stads som någon form av vinnare
när det gäller det här lagförslaget och det argumentet måste jag nog
motsätta mig lite. Staden har ju inte alls någon andel i det här så kallade
allmänna landskapsandelen. Den här avgiften dras av landskapsandelen
för socialvården och det är 1,6 miljoner euro. Man kan inte tala om vinnare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte om jag målar upp någonting. När man målar upp någonting
så brukar man ettdera fara lite ovårdsamt fram med sanningen eller försöka ge en felaktig bild. Men jag står och läser innantill vad det står i
den här tabellen.
När det gäller de allmänna landskapsandelarna så får heller inte
Jomala eller Finström ta del av de allmänna landskapsandelarna, trots
att Jomala kommun och Finström blir stora förlorare på det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag undrar om vi håller på att föra in ett nytt begrepp i
självstyrelsen; någonting som kunde kallas självstyrelsemoms.
Som redan har framgått så har jag betydande svårigheter att förstå vad en
justeringsavgift är i ett demokratiskt samhälle. Är det en avgift, en skatt, är
det en avgift av skattenatur eller vad kan det röra sig om? Jag ska försöka resonera vidare, naturligtvis med tanke på att utskottet kan fördjupa sig också i
den här typen av problem.
När vi nu talar om förändringar av självstyrelsesystemet så brukar jag
ganska ofta tänka i banor av hur lagförslaget skulle se ut i det nya systemet.
Det här var en tanke som jag lite berörde i remissbehandlingen av budgeten.
Jag har använt mig av samma metod när jag har försökt fördjupa mig i denna
fråga om minskning av överföringarna till kommunerna, som framställningen
är rubricerad. Och så skulle det införas en justeringsavgift i det ekonomiska
förhållandet mellan landskapet och kommunerna och kommunalförbunden.
Naturligtvis måste ju all lagstiftning bedömas utifrån gällande rättsordning, det som kallas de lege lata. Det jag nämnde nyss är ibland nyttigt, att
tänka på hur det skulle se ut i ett förändrat rättsläge som kallas de lege ferenda.
Politiskt har jag följande anmärkningar mot förslaget. Jag trodde ännu under en normal laggranskning att vi hade att göra med en budgetlag av mera
eller mindre permanent karaktär. Jag hade svårigheter att förstår det därför
att förslaget till 10a § i första lagförslaget, i ljuset av ikraftträdelsebestämmelserna, talar mot varandra. Vi har att göra med en budgetlag enligt självstyrelselagen 20§ 3 mom. som är till för att genomföra nästa års budget. Det är
detta som är idén med budgetlagar enligt självstyrelselagen. Men 10a § kan
också läsas att innehålla något mera permanent som uppenbarligen då skulle
antingen kräva justering av denna avgifts storlek eller också kostnadsjusteras
enligt de regler som ingår i själva lagen. Så här långt hade jag kommit när ett
replikskifte här utspann sig om att vi de facto har att göra med en ettårig avgiftslag. Det är någonting som vi ska undvika. Vi ska undvika det lika mycket
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som vi ska undvika ettåriga skattelagar. Det här har jag alldeles särskilt problem med när jag ska försöka tänka in i framtiden, in i ett nytt självstyrelsesystem.
Vi diskuterade den här saken i förbindelse med avdragsrätt i kommunalbeskattning där det lite indirekt också visade sig att det sociala avdraget, sjukdomskostnadsavdraget, skulle vara ettårigt. Här ska man justera både den
allmänna landskapsandelen och andelen för socialvården av allt att döma
också med en ettårig avgiftslag. Det representerar ingen förutsebar, uthållig
eller god lagstiftning, om det nu förhåller sig på det sättet.
Den andra politiska svårigheten som jag ser med denna lagstiftning är att
den kan leda till så kallad härledd beskattning. Landskapet avser att dryga ut
sin kassa inte genom att beskatta uppenbarligen, utan genom att ta avgifter
av en entitet, en organisation, i det här fallet kommunerna som har beskattningsrätt. För sista utvägen för kommunerna att reda sig ur den här pålagan
är ju enligt grundlagen och självstyrelselagen att höja kommunalskatten.
Härledd beskattning ska man inte syssla med ifall det är det som avses. Men
fortfarande belastas mitt sätt att tänka av svårigheten med att förstå vad som
är föremål för denna lagstiftning, om det inte är självstyrelsemoms.
Vi känner alla till idén med landskapsandelssystemet, men jag måste igen
gå till samma grundlag som säger att kommuner kan påföras nya uppgifter
bara med lag. Kommunerna tar inte uppgifter åt sig själva hur som helst, de
får göra det om det ryms under den kommunala behörigheten. Men i själva
samhällsbygget får kommunerna nya uppgifter med lag. Sedan länge har vi
haft den uppgift- och kostnadsfördelningen att när lagtinget pålägger kommunerna nya uppgifter eller tar bort uppgifter, så återspeglar sig detta i den
kostnadsregelring som följer av landskapsandelslagstiftningen.
Hade det varit en sådan reglering så finns det ingenting att anmärka, det
följer logiken enligt grundlagen, men att minska andelarna genom att påföra
en avgift är ett nytt element som jag fortfarande saknar stöd för och som är
politiskt äventyrligt.
Saken blir ju därför inte bättre av att om man följer landskapsandelslagstiftningen och försöker tänka sig in i den kommunala budgeteringen så ska
ju basbeloppet fastslås senast den 15 oktober för att kommunerna ungefär ska
veta vad som gäller i det ekonomiska umgänget. Man kan naturligtvis säga att
kommunerna bör ha följt med debatten och förstå att det här skulle ske. Så är
inte lagen byggd och per den 15 oktober justerades, såvitt jag känner till, inga
basbelopp och därför ser vi problem hos kommunerna.
Den justering som ska ske i november handlar om helt annat, vilket jag vill
påpeka här.
När det gäller justering av det ekonomiska umgänget mellan landskapet
och kommunerna så är det ju mycket tveksamt om Ålands kommunförbund
har behörighet, på ett sätt som binder kommunerna, att förhandla med landskapet. Lagen bygger på den respekt för kommunal självstyrelse som vi alla
borde visa, att kommunerna självständigt för sin egen talan. Ålands kommunförbund är ett hjälporgan men det är mycket tveksamt om Ålands kommunförbund kan binda medlemskommunerna vid något som är juridiskt gällande.
Men oberoende, kommunerna är inte alls hörda i den här processen, vad
jag förstår. Det representerar både politiskt och juridiskt ingen god förvalt-
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ning. Jag känner till alla problem med tidsnöd och brådska osv. Jag hoppas
att utskottet också beaktar det här.
Talman! Över till de juridiska överväganden som berördes här lite i ett replikskifte. Grundlagen känner till två sätt för staten, republiken Finland och
indirekt landskapet, att ta in pengar av medborgarna; skatter och avgifter.
Båda kräver laggrund och lagreglering. Skillnaden mellan skatter och avgifter
i statsrättsligt hänseende är ju stor. Utmärkande för avgifter är två omständigheter. För det första, avgifterna ska motsvaras av en motprestation och för
det andra, de ska kunna åtföljas av en nyttighet, annars är det ingen avgift. Så
är också rättsordningen inom landskapsförvaltningen enligt den avgiftslagstiftning som gäller. Prestationer får avgiftsbeläggas, nyttigheter får avgiftsbeläggas, men om inte det är uppfyllt så är det inte en avgift.
En justeringsavgift som inte åtföljs av varken en motprestation eller en
nyttighet för mottagaren är konstitutionellt och statsrättsligt ingen avgift.
Vad är det då? Ja, enligt 81 § grundlagen så är det skatt. Är det härledd skatt
så är det självstyrelsemoms, är det något annat så har jag fortfarande svårigheter att definiera den.
Jag kommer då till det som är grunden för mina svårigheter som kan bero
på många omständigheter. Lagförslaget omnämner ingenting om dessa förhållanden, om själva grunden för lagstiftningen. Då bävar jag inför tanken på
att vi i ett nytt självstyrelsesystem skulle hantera rättsordningen på det här
sättet. Om landskapet vill införa en avgift utanför avgiftslagstiftningen, som
har mycket tveksamma beröringspunkter med såväl grundlagen som självstyrelselagen, då är vi illa ute. Lagförslaget innehåller inte heller något omnämnande överhuvudtaget om behörigheten för lagtinget att besluta i den här typen av ärenden. Då lyder självstyrelselagens 18 § punkt 5 så här: ”Landskapet
har lagstiftningsbehörighet i fråga landskapet tillkommande tillägg, skatt
på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna
tillkommande skatter.” Är det här en avgift så ska grunden för det bestämmas här i lagtinget. Men det första och mest grundläggande kravet är att vi är
övertygade och förvissade om att det är frågan om en avgift och inte om en
skatt. För är det fråga om en skatt då har vi ett helt annat regelverk att hålla
oss till.
Talman! Jag förstår att det här kanske inte är någon lätt uppgift för utskottet att fördjupa sig i. Framförallt med tanke på framtiden och för självstyrelsens trovärdighet så hoppas jag att utskottet hinner och kan ägna dessa omständigheter behörig omsorg. Vi har att göra med grundlagsfästa rättigheter i
bägge riktningar, nämligen kraven på skatt och avgift i grundlagen är ju en
återspegling av egendomsskyddet. Ingen behöver avstå från egendom till någon annan utan ett bestämt förfarande. Det andra är att samhällena naturligtvis måste kunna finansiera sin verksamhet, landskapet enligt det regelverk
som följer av grundlagen och självstyrelselagen och kommunerna enligt
grundlagen.
Låt mig tillägga att så här spontant ser jag inte heller att situationen hjälps
upp om man kallar det här för ett justeringsbelopp. Jag tror inte egendomsskyddet i grundlagen kan sättas åt sidan av att man benämner en företeelse
vid något annat än vad den möjligen är avsedd att vara. Det här kan jag inte
svara på, för begreppet belopp har dykt upp nu under debatten. Jag har ingen
kunskap alls om vad man avser. Tack, fru talman.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är ganska säker på att jag inte förstår den juridiska problemformuleringen som kollegan Gunnar Jansson här anför om det är
en justeringsavgift, en avgift, en skatt eller vad det är. Lagframställningen ger oss svaret. Rubriken är minskning av överföringar till kommunerna och 10a § i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
rubriceras justering av överföringar mellan landskapet och kommunerna. Därmed har vi svaret givet. Sedan om man i själva lagtexten, under
dem här rubriken i paragrafen, använder justeringsavgift är av underordnad betydelse som jag ser det. Det framkommer av lagframställningen vad detta är frågan om. En rätt rubricering hade naturligtvis varit; justering av landskapsandelarna till kommunerna för året 2013.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Ja, det hade ju försatt hela frågan i en helt annan belysning.
Då hade man ju tillämpat de justeringsmekanismer som finns i landskapsandelslagstiftningen inom de tidsramar som gäller och med hörande av kommunerna och iakttagande av god förvaltning som följer av
grundlag och självstyrelselag. Ja, om det hade varit en fråga om justering av landskapsandelarnas belopp och storlek enligt lagstiftning så
hade det varit okej. Men att införa en justeringsavgift vänder jag mig
fortfarande emot.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tekniken för att göra den här justeringen av landskapsandelarna till kommunerna kan te sig på olika sätt och göras på olika sätt.
Det här är ett förslag som landskapsregeringen föreslår för oss. Som jag
ser det är det fullt möjligt.
När det gäller kommunernas kunskap om det här så började den här
resan 1993 när ÅHS bildades med att vi i framtiden så fort vi kunde
skulle överföra de så kallade ”Gullåsenlångliggarna” till kommunerna
och även den ekonomiska belastningen för det. Den här resan slutar den
1 januari 2013. Det har vi under många år varit överens om. Det här har
sagts i ÅHS-lagen som vi har behandlat här i lagtinget, det har varit angivet i flera budgeter, det är angivet i budgeten för 2012 och det är angivet i omställningsbudgeten som vi hade i våras. Så kommunerna har
haft alla möjligheter att förbereda sig på detta under många år.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är av olika skäl hyfsat insatt i ÅHS både tillkomst
och sätt att fungera, sedan den tid som nämndes, ja. Jag har inga invändningar mot det.
Det ekonomiska umgänget mellan landskapet och kommunerna regleras huvudsakligen i landskapslagen om landskapsandelar. Det är enligt dess regler som man i så fall ska justera eventuella överföringar mellan landskapet och kommunerna som jag ser. Jag ser att det är en äventyrlig väg att ta in helt nya och synnerligen tveksamma rättsliga fenomen som här kallas justeringsavgift. Det är jag emot. Det är en term som
till och med används i själva paragrafen.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Min replik ligger nära vtm Roger Janssons. Man pratar om ett enskilt ord, avgift. Finansministern sade också här att det ordet kanske inte var det bästa valet. Man borde inte tala om avgift här,
som jag ser det. Det handlar om en minskning av överföringarna till
kommunerna. Det är väldigt enkelt. Det kan utskottet titta på och korrigera. Det handlar faktiskt inte om en avgift.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Självstyrelsesystemet ger oss lagstiftningsmakt. Det är
ju ett mycket kraftfullt argument som binder alla under jurisdiktionen.
Då ska man också hantera den makten och de instrumenten med stor
varsamhet. Man får inte slira på terminologin, enligt min mening. Det
må vara att man är överens om målet, men också medlen att komma till
målet måste i en fungerande demokrati, som vill utveckla sig själv med
stora kliv, iaktta en rimlig grad av exakthet och god förvaltning som är
förutsebar och uppfyller kraven på demokratisk ordning både enligt
grundlagen och enligt självstyrelselagen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja det håller jag med om, ltl Gunnar Jansson och det
gör regeringen också. Men om vi är överens om att det inte handlar om
någon avgift utan det handlar om en minskning av överföringarna till
kommunerna så låt oss gå vidare och i så fall fortsätta att diskutera det
sakliga innehållet i det här. Det har redan medgetts från finansministerns sida att man kunde ha haft en bättre formulering.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag vill inte alls göra det här till en semantisk fråga. Det här är
ju en fråga om utövande av demokratisk ordning i ett självstyrelsesystem. Om vi följer kollegan Eliassons resonemang rätt så behöver vi beställa ett nytt lagförslag där vi får reda på inte bara vad som avses i paragraferna utan också hur man har tänkt att de ska fungera i ett demokratiskt samhälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag är glad att lagtinget debatterar det här ärendet så pass
länge och ordentligt som vi gör. Det har varit på tapeten och vi har alla fått
läsa om detta i medierna. Under ekonomiskt svåra tider som landskapet men
också kommunerna är i så är det klart att folk reagerar när man börjar skära.
Alla håller i sina plånböcker. Åtminstone jag, som också är representant för
Mariehamn, upplever att det har skapats en polarisering, vilket jag inte tycker
att är bra. Då måste vi från det här huset men också från kommunerna börja
se Åland som en helhet och skapa ett bra samarbetsklimat. Därför är jag jätteglad att ministern tog fram att vi 2013 ska ha en ordentlig översyn av landskapsandelarna. Det ska också vara en objektiv analys, så att vi får alla delar-
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na så att ingen kan säga att det är ett parti eller någon annan som bestämmer,
utan det är en objektiv syn på hur det ska se ut.
Det som också har diskuterats mycket är om det är en avgift, ett belopp eller minskning av överföring. Jag tycker att utskottet bra kan titta på det och
diskutera lite vidare. Det är ju ett nytt sätt att räkna därför har det varit reaktioner här i salen. I första hand dras beloppet från den allmänna landskapsandelen, och är inte den tillräckligt stor så dras det resterande beloppet från
landskapsandelen för driftskostnader som beviljats för socialvården. Här
upplever jag ett problem. Speciellt vad gäller de kommuner som inte får de
allmänna landskapsandelarna; Finström, Jomala och Mariehamn, så dras beloppet direkt av socialvården. I den kommun som jag representerar har vi ett
sådant system att vi inte fördelar landskapsandelarna skilt i varje nämnd beroende på vad man får, utan allting går in i en pott och sedan funderar fullmäktige på fördelningen. Men det är intressant att just socialvården i Mariehamn skulle få 1,6 miljoner mindre enligt det här förslaget och då kan det ju
bli en märklig fördelning. Men det har vi som sagt löst i vår kommun, men
det är någonting som man kan fundera på. Jag hoppas att det här är något
som man inte håller på med i många år framöver.
I och med att det ska göras en översyn så accepterar jag och stöder det här
systemet och det här lagförslaget. Men jag vill gärna ha ett rättvisare system
inför framtiden.
Hur ska då landskapsandelarna se ut i framtiden? Det tycker jag att är en
rätt relevant fråga. Ltl Göte Winé tog upp det här med skatteprocenten. Jag
upplever att det är också någonting som vi måste ha med i den diskussionen
för att få ett rättvist system. En kommun som har få invånarantal och kanske
inte har så mycket företag och möjligheter att ta in över samfundsskatter och
de kanske inte har en befolkning som förtjänar hemskt mycket så då hamnar
man att höja skatterna ganska högt för att klara av den lagstadgade servicenivån. Om det råkar sig att man har förmögna invånare i en kommun och framgångsrika företag så kan man därmed ändå uppfylla den lagstadgade servicenivån med en låg skatteprocent. Åland är så pass litet och då blir det också en
polarisering. Det blir små kommuner mot varandra, och det ser jag inte som
en positiv utveckling. Vi behöver helt klart en reform kring det här. Jag anser
att den ska gå hand i hand med samhällsservicereformen. Det ska gå ganska
fort för i längden kan vi inte vänta flera år och ha tillfälliga lösningar. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man får inte en andra chans. Landskapsregeringen och majoriteten får inte en andra chans. Jag anser att landskapsregeringen och majoriteten försitter ett gyllene tillfälle. Tänk om man skulle ha haft en reformering av landskapsandelssystemet. Man skulle ha haft ett nytt system för samarbetsunderstöd. Man skulle haft morötter för kommunerna att kämpa för samhällsservicereformen. Man skulle också ha reformerat särskilt understöd. Vi skulle ha vetat vad vi ska göra med Sottunga den 1 januari 2013. Det vet man inte. Det återstår fler och fler frågetecken. Man försitter en gyllene chans. Man kunde ha haft möjlighet
att ha både piska och morot. Nu tycker landskapsregeringen och majoriteten att de bara har en rättvis piska.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Absolut en gyllene chans, det anser jag också. Men det är lite för snabbt
på så här kort tid, som den nya regeringen har suttit, att ha en lösning så
här fort med all lagstiftning osv.
Jag har ett stort förtroende för regeringen och hoppas innerligt att
det som ltl Katrin Sjögren sade ska vi kunna uppfylla stora delar av före
mandatperioden är slut.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Men tänk om man skulle ha tänkt efter före? Man skulle haft ett paket,
man skulle ha vetat med resekostnadsavdraget och man skulle ha miljöåtgärder. Man skulle ha vetat vad man ska göra med sjukdomskostnadsavdraget och inte ha den här ”råddigåggan” ett år och vi vet inte vad
som händer nästa år. Och man skulle ha landskapsandelssystemet på
plats. Vi vet ingenting, det är ett totalt rådd i hela systemet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag upplever nog inte att det är rådd i systemet. Så kan
man nog inte säga. Att hinna tänka efter före, då visste vi ännu inte vilken regering vi skulle ha. För snart ett år sedan hade vi inte en aning om
ännu vad det skulle bli. De har nu arbetat hårt i regeringen i ett år. Det
är klart att när man kommer med reformer så känns det alltid rörigt i
början, så är det alltid när man skapar någonting nytt. Men jag kan garantera ltl Katrin Sjögren att slutresultatet kommer säkert att bli bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Landskapsregeringen arbetar metodiskt för att bringa ekonomin
i balans. Det här lagförslaget som nu ligger på lagtingets bord är en del av att
försöka bringa ekonomin i balans.
Vi vet att landskapsandelarna till kommunerna ligger på cirka 36 miljoner
av en budget på totalt 325 miljoner. Genom att lite nagga den i kanten så tar
kommunerna sitt ansvar. Det här är ett bra förslag från regeringen för att få
ner underskottet.
Jag har själv varit med i kommunförbundet och försökt förmå till en kompromiss bland de åländska kommunerna. Det var mycket diskussioner tillsammans med bl.a. ordförande i kommunförbundet ltl Asumaa. Vi arbetade
idogt fram ett förslag som blev någon form av ett kompromissförslag som tyvärr inte blev enigt i kommunförbundet, utan det blev en omröstning. Den
omröstningen tog regeringen till sig. Man såg ju vad minoriteten ville, man
såg var majoriteten ville och så lade man fram ytterligare ett förslag som då
var mittemellan majoriteten och minoriteten. På det viset försökte landskapsregeringen kompromissa sig fram så mycket som möjligt för att komma så
nära kommunernas åsikter som möjligt. Det tycker jag och vi i centern att
man har lyckats bra med. Det här är ett bra förslag, som förstås en del är
missnöjda med och en del kanske är nöjda med. Det är klart att det är svårt
att göra alla riktigt nöjda, för alla vill ju ha mera. Men det är ett bra kompromissförslag.
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Det här lagförslaget, tillsammans med den kommande befolkningsstrukturförändringen, hos vissa kommuner kommer att betyda 5 miljoner mindre
brutto i landskapsandelar till kommunerna. Räknar vi bort avgiften för Gullåsen så kan det ligga på 2,5 miljoner netto, som kommunerna får i och med det
här lagförslaget.
Om kommunerna skulle höja en procent i skatt så skulle det betyda 5 miljoner euro mera i skatteinkomster för de åländska kommunerna. I teorin betyder det här att kommunerna i snitt behöver höja en halv procent. Det är lite
den linjen som vi i centern har framfört tidigare. För att reda upp den här
ekonomin så måste det vara lite mindre service, lite högre avgifter och lite
högre skatter. Det här följer också även väl den tesen. Sedan kan det vara så
att en del kommuner väljer att dra in på någonting annat och en del kommunerna kanske gör på något annat sätt för att slippa skattehöjningarna. Slår vi
rakt över så betyder det ungefär en halv procent netto. Det kan man nog leva
med. För geriatrin betyder det en bättre åldringsvård och omsorg på Åland
totalt sett, så det är ett lågt pris för det.
Om vi ser strikt på siffrorna som finns i det här budgetförslaget så har man
tagit siffrorna bakåt i tiden. Det är ju omöjligt att sia framåt. Men bakåt kan
man konstatera att det finns strikt ekonomiskt några kommuner som vinner
något på det här netto; Eckerö, Föglö, Mariehamn och Kökar. Men tittar man
framåt så kan man omöjligt säga hur det slår i och med att vi inte vet hur läkarna kommer att bedöma klienter idag. Om de är gamla och sjuka och tillräckligt mycket sjuka så att de måste ha geriatrisk vård så betyder det att de
blir överflyttade till ÅHS och då behöver inte kommunerna betala för det. Det
är omöjligt att säga. Därför har nog landskapet kommit så nära sanningen
som man kan komma utan att veta om framtiden.
Fru talman! Det är ungefär 2,5 miljoner netto från kommunerna. Jag vill
påstå att kommunerna klarar av det här ganska galant. I genomsnitt har inte
kommunerna så dåligt ställt på Åland. Det finns problem, som har sagts här.
Det finns en del kommuner som har dåligt och det finns en del som har det
bra. Säkert borde man justera detta i en andelsreform och det ska säkert göras. Men läser man ÅSUB:s statistik så har kommunerna på Åland idag sammanlagt 30 miljoner i likvida medel. Man har visserligen 60 miljoner i skuld.
Men det skulle man kunna betala bort och så har man 30 miljoner netto kvar
i skulder. Kommunerna ska förstås ha en viss likviditet, det förstår vi alla,
men teoretiskt kan det vara så. Exempelvis Jomala har valt att gå den vägen
att de tar av sin likviditet och betalar bort sin skuld. Kommunernas ekonomi
är ganska hygglig, som det ser ut nu.
Om man också läser i statistikboken om räkenskapsperiodens överskott för
2010 så låg den på knappt 6 miljoner. Den har tidigare legat på 8-10 miljoner.
Den är antagligen något sjunkande.
Med de orden och med det konstaterande så kan jag själv för min del och
för mitt partis vägnar konstatera att kommunerna har råd att ta det här och
behålla servicen. Det ska inte vara något större problem. Därför stöder centerpartiet finansministern och regeringens framlagda förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var en väldigt annorlunda infallsvinkel i det här anförande från centerns sida än vad det var i remissdebatten när det gäller kommunernas
vara och icke vara.
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Ltl Karlsson säger på centerns vägnar att det här är ett bra förslag.
Tittar man på min hemkommun så förlorar Jomala kommun 390 000
euro på det här. Tittar vi på Karlssons hemkommun så förlorar Saltvik
242 000 euro på det här. Men totalt, på två år, så förlorar Jomala kommun 1,3 miljoner. Det är väldigt mycket pengar, även om Jomala kommun siktar på att betala sina lån så är det svårt, om man klarar av det.
Jag undrar om den här bilden som var i tidningen i morse, för nu drar
det åt andra hållet från centerns sida jämfört med vad det gjorde tidigare.
Jag efterlyste att finansutskottet skulle titta på vad den totala överföringen från landskapskassan till kommunerna är. Kan man tänka sig
från centerns sida att man seriöst tittar på en sådan sak?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! En kommentar till ltl Erikssons replik. Det här lagförslaget
kommer inte på något sätt att medföra att det finns en risk att man inte
kan ha självständiga kommunerna på Åland i framtiden och även nästan
det antal kommuner vi har idag. Man kan visa när man läser ÅSUB:s
bok att ekonomin totalt sett är god i kommunerna. Man måste ta den
här smällen om vi ska kunna bringa ekonomin i balans. För som finansministern sade så alternativet om man inte gör det här nu så måste
man göra det i framtiden och då blir det ännu värre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Karlsson, men det är ju inte bara det här. Vi har ju flera ändringar. Vi
har minskade avdrag och vi har många olika transaktioner fram och tillbaka.
Jag upprepar min fråga. Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt att
man skulle få klarlagt vad den totala överföringen är. Vi från Ålands
Framtids sida har sagt att man i landskapets spararbete rullar ut mycket
av kostnaderna på kommunerna och medborgarna och det står vi fast
vid. Har centern en annan åsikt så borde man ju ändå kunna gå med på
att man utreder det här. Ltl Karlsson sade att man klarar av att behålla
servicen på grund av de här, kanske om man tittar isolerat bara på den
här saken. Men vi har ju flera andra reformer, förskjutningar, som också
är på gång. Sakta men säkert urgröper man skattekrafterna för kommunerna samtidigt som man påför mera pålagor. Nog måste ju ltl Karlsson
också känna en viss oro för hur kommunerna ska klara sig och inte bara
säga att kommunerna kommer att klara av det här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Klart att det skulle vara mycket roligare att stå här och säga
att kommunerna ska få 2,5 miljoner till. Men vi är i det läget nu att alla
måste hjälpas åt. Jag är övertygad om att man klarar det här. Vi vet ju
att skattekraften netto hos medborgarna ligger på 10-12 procent hos de
flesta kommunerna efter avdrag. Problemet är inte att höja skatten något bara man kan behålla servicen, speciellt inom kärnverksamheten
och det tror jag att vi måste göra. Lyckligtvis har vi en låg kommunalskatt på Åland. Vi kan höja skatten något om vi vill behålla servicen och
inte desto mera kan göra någonting effektivare. En procent är 5 miljoner
till kommunalkassorna på Åland och det kommer man långt med.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson säger att kommunerna har nog råd
med det här. Det är alltså grunden för att landskapet ska kunna påföra
kommunerna en avgift utan att kommunerna får något för det. Jag har
inte hittat något stöd för ett sådant förfarande någonstans vare sig i
kommunalordningen eller i självstyrelsesystemet. Kollegan Runar
Karlsson, som har varit länge med, vad har jag missat? Var sitter den
här djupa sanningen som tillämpas på det här sättet? Jag har inte hittat
något stöd för det här förfarandet.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag är lite osäker på vad ltl Jansson menar. Menar han lagtekniskt stöd eller vilket stöd menar han för just det här förslaget? Jag
vet inte.
För 6-7 år sedan beslöt man om en ny andelsreform som gav kommunerna cirka 6-7 miljoner till. Nu tar man lite tillbaka. Men jag är, som
sagt, lite osäker på vad ltl Jansson menar med var man hittar det här
stödet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är riktigt, reformen 2006 var ju mycket förmånlig för kommunerna. Det var gott och väl det, när det fanns råd.
Jag tror att det är en väsentlig fråga för det här lagtinget och framförallt för kommande lagting. Ska lagtinget kunna påföra, i det här fallet
kommunerna, en avgift, en skyldighet att betala en avgift utan att den
som betalar avgiften överhuvudtaget får något istället?
Ltl Runar Karlsson, replik

Ja tydligen, eftersom vi har lagt fram ett sådant här förslag, så kan man
göra det. Det är ett måste, som jag sade tidigare. Alternativet blir mycket, mycket värre. Man kanske måste ta ännu mera från kommunerna
utan att de får något för det. Om det skulle stanna vid det här, vilket vi
inte vet, så tror jag trots allt att det är ett billigt pris för att kunna behålla servicen ute i kommunerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Jörgen Pettersson

Fru talman! Det har pratats mycket om lagstiftning, teknik, principer, budgetlagar och paragrafer idag. Jag har inget att tillägga när det gäller den biten. Land ska med lag byggas heter det i teorin. Eller Rule of Law som finsmakarna säger. I verkligheten behövs det ganska mycket pengar också. Jag
är säker på att ni som lyft fram alla dessa teknikaliteter gör det med Ålands
bästa för ögonen, fast från lite olika angreppsvinklar. Ändå är det idag som
katten måste lyftas upp på bordet. För egentligen är detta inte alls en komplicerad fråga. Det handlar om vi vill överlämna ett belånat samhälle eller inte
till våra efterlevande. Det handlar om vi på riktigt vill nå en budget i balans
eller inte.
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Den diskussion som vi har här idag hade vi inte behövt ha om den förra
landskapsregeringen till alla delar insett det brutala i det som då höll på att
hända med ekonomin i vår värld. Det är den iskalla sanningen. De åländska
inkomsterna har inte ens nästan täckt utgifterna under de senaste åren. Miljonerna har flödat ut. Vartenda år har vår utjämningsfond dränerats så att
den efter 2013 gapar tom. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga detta på något
annat sätt än rätt upp och ner. Åland kan inte spendera på det sätt vi gör idag
för då måste vi försätta oss i en skuld som våra barn tvingas betala. Det kan
jag tyvärr inte acceptera. Vi måste spara och gneta för att på nytt skapa utrymme för investeringar. Vi borde koncentrera debatten på hur det privata
näringslivet på nytt ska skapa tillväxt. Detta vi nu träter om är en icke-fråga i
den verklighet som pågår utanför dessa väggar. Varför det? För att kassakistan är tom och pengarna inte räcker till. Genom att ta bort en miljon euro i
landskapsandelar till kommunerna belastas medborgarna lite övergripande
uttryckt med 35 euro per huvud. Det är faktiskt inte mycket till uppoffring.
Antagligen borde den vara mycket högre.
Jag har suttit i detta lagting i exakt ett år och inser att alla ännu inte tror
att denna ekonomiska avgrund som vi står inför överhuvudtaget existerar.
Här fortsätter striden om på vilket sätt fartyget ska länspumpas medan vi
sakta går mot botten. För ekonomi är verklighet och pengarna är slut. Detta
märks först på landskapsnivå, sedan på kommunal nivå och slutligen på
medborgarnivå. Ingen klarar sig utan att hjälpa till. Att inte medge detta är i
bästa fall blåögt, i sämsta fall direkt illavarslande.
Jag ska inte föregå behandlingen av budgeten för 2013 i finans- och näringsutskottet men det finns absolut ingenting som tyder på att dagens finansiella situation ens på något litet sätt ska förändras till det positiva. Tvärtom.
Allt tyder på att intäkterna fortsätter minska. Jag noterar uppmaningen att i
finans- och näringsutskottet se noga på hur de liggande förslagen drabbar
kommunerna. Jag hörde ingen som nämnde det minst lika viktiga men jag
måste självklart ha missat det. För ni vill väl ändå att vi också ska analysera
vad som händer om dessa besparingar inte genomförs?
Det är såklart inte bara den förra landskapsregeringens fel att Europa
vacklar och står inför en ytterst utmanande framtid. Men om man hade vidtagit resolutare tag på Åland för tre eller fyra år sedan hade vi haft en lugnare
situation idag. Det är visserligen lätt att vara klok när man har facit. Men jag
tycker att invändningarna mot saneringen av vår gemensamma ekonomi låter
ihåliga och mer präglade av teorier än praktik. Landskapsregeringen har i allt
väsentligt vidtagit de åtgärder som faktiskt är nödvändiga, antagligen inte
tillräckligt men ändå en början till en omställning. Det har gått bara ett år av
mandatperioden och man har arbetat snabbt. Någon använde liknelsen att
springa runt och släcka bränder. Det är precis vad nuvarande regeringspartier tvingats göra. Arbetet är inte enkelt. I synnerhet då några väljer bensin
istället för vatten för att hjälpa till med släckningsarbetet.
Kommunerna är Åland och Åland är kommunerna. Jag tycker det känns
trångsynt att i tid och otid isolera det till ett problem för kommunerna. Vi är i
detta tillsammans och vi gör det för att undvika att låna upp pengar som våra
barn måste betala. Pengarna är slut och vi måste arbeta tillsammans. Den
längre tid och det långsiktiga perspektivet har vi inte längre råd med. Vi
måste agera nu och det har regeringen gjort. Är detta en väldig överraskning i
kommunerna bör nog omvärldsbevakningen i dem förstärkas rejält. Ingen av
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dessa inbesparingar kan på riktigt komma som en överraskning. Själv är jag
övertygad om att medvetenheten hos dem är större än den är på delar av stolar i denna sal. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Sådana här allmänna jubel, klang och domedagsanförande
imponerar inte på oss. Lagtinget och tidigare den landskapsregeringen
hade väl så mycket kunskap om vart situation skulle leda. Den kunskapen finns säkert också nu hos oss alla. Alla har varit hjälpliga till att mått
och steg har tagits för att balansera landskapets ekonomi.
Vad gäller relationerna till kommunerna så har liberalerna tydligt
presenterat ett alternativ. Det finns i den gula boken och det finns i den
budgeten som gäller idag. Man skulle minska på landskapsandelarna, ja,
ge pengar till kommunerna i samarbetsunderstöd, utveckla det instrumentet via lag. Man skulle få en igång en samhällsreform ungefär enligt
den modell som centern också förespråkar. Mera samarbete för att spara
pengar på några års sikt. Vi kan ju inte diskutera den här frågan enbart
utifrån ett budgetmoment, i en enskild budget, när vi lade fram ett långsiktigt alternativ som vi tror att skulle ha sparat mera pengar, senast
2015.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag har inte tänkt mig stå här för att imponera. Jag
har tänkt mig att stå här för att faktiskt göra en skillnad. Det offentliga
Åland måste spara mera än vad vi har gjort hittills och det är ett faktum.
Jag är alldeles säker på att man insåg realiteten ur sitt perspektiv då när
det begav sig. Men det är ett lika stort faktum att man inte gjorde tillräckligt. Med detta hävdar jag inte att man gjorde ett dåligt jobb utan
man arbetade ifrån de förutsättningar man hade.
Det förslag som regeringen nu har kommit med är ett gott förslag, något att arbeta efter och faktiskt för bra för att motarbetas av enbart principiella skäl, enligt min mening.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Finansutskottets ordförande sade ju rätt tydligt i sitt anförande här att denna landskapsregering inte har gjort tillräckligt i det
budgetförslag som har lagts. Vi står fortfarande inför stora underskott i
landskapets ekonomi. Den kritiken får väl då rikta sig lika mycket till
centern och finansministern i så fall, om det inte har gjorts tillräckligt.
Att bara hugga bort anslag utan att ha en bild av vad det leder till i
samhällets utveckling som helhet, också i kostnadsinbesparande hänseende, är kortsiktigt. Vi ser ju inte den stora bilden av vad samhällsreformen ska leda till och vilka pengar det ska spara. Vi har presenterat ett
tydligt alternativ och det står vi fast vid. Vi tror att det kommer att visa
sig att vårt alternativ skulle ha varit mycket bättre.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Arbetet med att bygga samhällen tar aldrig slut. Man kan inte hålla på
att analysera i all oändlighet, i synnerhet inte som kassan faktiskt är
tom. Utjämningsfonden är tömd, den är borta från och med nästa år. Då
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måste vi gå och låna om vi inte inleder detta besparingsarbete nu. Av det
skälet står jag bakom förslaget.
Jag tycker att den nuvarande regeringen gör ett gott jobb med att ta
ett steg i taget. Jag vill ändå flagga för, eftersom det är viktigt, att det antagligen inte är tillräckligt. Jag misstänker att ltl Perämaa, likväl som
jag, kan läsa och följa med medierna de rapporteringarna som kommer
ifrån Europa vars utveckling påverkar Finland direkt och vars skatteintäkter slår omedelbart mot Åland. Av det skälet vill jag hävda att det antagligen inte är tillräckligt med det vi gör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag tror nog krismedvetenheten här i lagtinget håller sig
på en försvarlig nivå. Inte har jag åtminstone upptäckt vare sig i min
grupp eller här i kammaren att man skulle leva i något slags vakuum eller bygga någon drömtillvaro på orealistiska villkor, tvärtom. Jag tycker
att krismedvetenheten tilltar dag för dag, därom kan väl ingen större
oenighet råda.
Men ändå, vi brukar kräva noggrannhet av våra partner. Jag tycker
också att vi ska vara lite noggranna när vi behandlar kommuner och
medborgarna i kommunerna. Vi kan inte riktigt låta ändamålen helga
vilka medel som helst. Ännu har jag inte fått någon förklaring på vad
man anser med justeringsavgift.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag är säker på att ålänningarna och kommunmedborgarna i högre grad
uppskattar att vi får något att hända när det gäller vår finansiella situation, än att vi till varje pris följer exakt alla eventuella lagar och regler.
Det finns säkert saker som kunde gjorts annorlunda, det tvivlar jag inte
ett ögonblick på och det ska vi också se över i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Petterson har ibland lite lustiga anföranden. Det är som om han inte
riktigt skulle debattera med oss andra. Jag tror att vi alla är eniga om att
man måste spara, men problematiken är att vi ser olika på hur man ska
spara. Regeringen har valt att rulla ut det här på medborgarna och på
kommunerna. Vi vet att finska staten kommer att höja statsskatterna
nästa år, det drabbar alla ålänningar och då tar man bort avdragen. Nu
pratar man i centerns gruppanförande att man till och med kunde höja
kommunalskatten.
Vi i Ålands Framtid, som är ett borgerligt parti, har pekat på ett annat
alternativ. Vi skulle spara i den offentliga sektorn, spara i landskapets
finanser. Vi är alla eniga om att vi måste spara. Jag håller med ltl Pettersson när han säger att regeringen gör för lite, det ser man ju i den
röda boken, konsumtionsutgifterna ökar med 1,7 procent medan de
borde minska med 5 procent om man ska få en budget i balans.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Det är väl att spara i de offentliga finanserna i fall man
drar in en del av andelarna till kommunerna. Såvitt jag minns utgör
kommunerna och landskapet en helhet som det är svårt att separera på i
praktiken.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är klart att kommunerna ska ta sitt ansvar, det är jag den första att
hålla med om. Vi ser en trend att allt mera rullas ut på kommunerna och
på medborgarna och den trenden vänder vi i Ålands Framtid oss emot.
Jag frågade tidigare och därför frågar jag nu direkt finansutskottets
ordförande: Finns det ett intresse av att man vill ta ett helhetsgrepp på
det här? Hur mycket ökar sist och slutligen kostnaderna för kommunerna? Jag tycker nämligen att man borde göra det om man ska ta det här
helhetsgreppet som det pratades om.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag finner det ganska lustigt för att jag tror att vi har olika syn på helhetsgrepp. För mig är helhetsgrepp att se till att de intäkter som kommer till Åland räcker till för det de utgifter som Åland har. Om de sedan
landar på landskapsregeringen eller på kommunerna är faktiskt lite
mindre intressant. Det viktiga är att man får balans i de offentliga intäkterna och de offentliga utgifterna.
Jag har noterat att ltl Eriksson tycker att vi ska se över allting som
handlar om de offentliga utgifterna inom Åland, vilket egentligen inte är
intressant. Det som är intressant är hur vi ska få utgifterna att balansera
med intäkterna som kommer hela landskapet till känna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Herr talman! Landskapet måste spara för att landskapets budget ska bringas i
balans. I detta läge är det rimligt att också kommunerna bidrar till inbesparingarna.
Alla ålänningar, såvitt jag begriper, måste direkt eller indirekt bidra till inbesparingar. Är det någon annan än ålänningarna som ska spara? Oberoende
av var inbesparingarna sker så berör det alla.
Den här konstlade uppdelningen vi och de så invånarna bor i kommunerna, men var bor landskapets invånare? De bor väl också i kommunerna så de
berörs direkt eller indirekt.
Regeringen har nu, efter diskussioner med kommunförbundet, gett förslag
på hur minskningen av landskapsandelarna ska fördelas mellan kommunerna. Det är nödvändigt att inbesparingar görs redan nu.
Vi socialdemokrater stöder regeringens förslag samtidigt som vi understryker vikten av att landskapsandelssystemet ses över och att nödvändiga
förändringar görs.
Den tid som krävs för att först förändra landskapsandelssystemet, som liberalerna säger, före man gör inbesparingar, den tiden finns helt enkelt inte.
Man måste göra förändringar redan nu. Det är mot denna bakgrund som föreliggande lagförslag ska ses, tack.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är helt rätt och riktigt att det är ont om tid. Därför
lade liberalerna, i den gula boken under behandlingen för cirka ett år
sedan, ett förslag om att minska landskapsandelarna, minska kompensationerna för avdragen till kommunerna, vilket i och för sig skulle ha
drabbat kommunernas ekonomi. Det är helt rätt och riktigt och det har
vi aldrig dolt på något vis. Det här ville vi göra för ett år sedan, vi ville
föra över en del av pengarna så att vi via samarbetsunderstödet skulle ha
nått en effektivare offentlig förvaltning inom axeln kommunerna och
landskapet inom några år. Vi tror att det skulle ha lett till större inbesparingar fram till 2015 än vad detta kommer att leda till. Det är absolut
bråttom, ett år har försinkats redan.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, vi kommer aldrig att få se vad som skulle ha hänt om den förra regeringens förslag skulle ha genomförts. Det kommer att bli en obesvarad
fråga.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är helt rätt och riktigt. Därför kan inte heller socialdemokraterna anklaga oss för den modell som vi har förespråkat. Det är
en annan modell som skulle hanterat kommunerna på ett annat sätt. Det
skulle ha gjort processen med samhällsreformen betydligt enklare. Det
skulle ha sporrat till samarbete. Det är väldigt oklart vad landskapsregeringens linje kommer att leda till. Alla människor ska vara med och
spara, säger ltl Fogelström i sitt anförande. Det är helt rätt och riktigt,
men samtidigt har vi noterat att socialdemokraterna, åtminstone i Mariehamns stad, egentligen inte är intresserade av inbesparingar överhuvudtaget. Däremot är socialdemokraterna nog intresserade av att föra
över kostnader genom högre skatter för invånarna. Man måste också
fundera på om allt ska föras över på invånarna via skatter och avgifter.
Det begränsar vår konkurrenskraft på sikt, vilket också har en påverkan
på samhället och det har landskapsregeringen ingen åsikt om i det här
skedet.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Vi har fullt upp med att stöda de här åtgärderna som den här regeringen
vidtar så att de ska bli framgångsrika.
Vad gäller Mariehamns stad så var faktiskt socialdemokraterna det
enda partiet som lade fram ett budgetförslag som skulle ha lett till att
man kunde ha börjat korta av på skulderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Herr talman! Framför oss har vi ett lagförslag där landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna till kommunerna justeras genom att en avgift
uppbärs från kommunerna.
Då man bär upp en avgift så bör den enligt lag motsvara en motprestation,
vilket har frågats efter här flera gånger.
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Motprestationen har då varit lite oklar. Enligt mitt sätt att se på det här så
är motprestationen minskade landskapsandelar till kommunerna från landskapet. Den här motprestationen känns inte riktigt som att den skulle ge valuta för de avgifter som kommunerna betalar till landskapet. Det här uppfylller inte heller lagens paragraf vad gäller rätten för landskapsregeringen att
uppbära avgifter av kommunerna. Som kommuninvånare får man åtminstone föra bort sina sopor genom att betala en sopavgift till kommunen.
Det tycker jag är en bra motprestation för avgiften, då vet man åtminstone
vad man får.
Det handlar mera om en så kallad kommunal sponsorering av landskapets
verksamhet, när landskapsregeringen genom den här rockaden plockar in
pengar av just kommunerna p.g.a. att det är kommunerna som har beskattningsrätt. Kommunerna är vi, det är vi ålänningar, så det är våra pengar som
tas till den här avgiften.
Som tidigare nämndes av partikollegan Gunnar Jansson så ser jag också
det här som en självstyrelsemoms eller landskapsmoms, en härledd skatt. Vi
har också tidigare hört en person med ett ekonomiskt kunnande som sade att
skönheten finns i betraktarens ögon. Det är väl det som vi får hitta här. I det
här fallet kanske det är landskapet som ser skönheten i det hela och är betraktarens ögon.
Tidigare sades här i repliker att det här är frågan om en revidering av landskapsandelssystemet. Men i budgeten på sidan 12 citerar jag: ”Landskapsandelssystemet bibehålles likaså oförändrat i avvaktan på de förändringar
som samhällsservicereformen kan föranleda”. Så i budgeten skriver man att
systemet ska bibehållas men i debatten här tidigare bl.a. från regeringspartierna sades att det här är en fråga om justering av landskapsandelarna. Det
kan man också tydligt se i 10a § och 15 § där man säger att justeringsavgiften
ska tas av landskapsandelarna och att den också krediteras i samband med
utbetalningar av landskapsandelarna. Jag har svårt att förstå något annat än
att det här skulle vara förändrade landskapsandelar, precis som man här tidigare sade, men i budgeten sägs det att landskapsandelarna inte ska röras.
Fru talman! Samtidigt som landskapsregeringen i budgeten säger av landskapsandelssystemet ska bli oförändrat så ska denna justeringsavgift uppbäras tills förändringar som står i samklang med samhällsreformen kan förverkligas. Hur länge tar det att förverkliga samhällsservicereformen? Det tror
jag att ingen här i salen riktigt har något grepp om. Det kommer säkert att ta
många år.
Tidigare har jag sagt att den här avgiften på 3 miljoner, totalt 4 miljoner, är
tänkt att täcka Gullåsens bortfall på 3 miljoner euro. Då uppstår frågan hur
många år ska vi täcka summan 3 miljoner? Är det för 2013 eller fortsätter
summan på 3 miljoner, ska det täcka också 2014, 2015, 2016 och 2017? Vi
borde också vara lite tydligare med hur många år Gullåsenavgiften kommer
att täckas av kommunerna. Är det för ett år eller för hur många år?
Vi kan tydligt och klart räkna ut att t.ex. Mariehamns stad, med den här
metoden av finansiering, måste betala tillbaka drygt 20 procent av de landskapsandelar som de har rätt till enligt lag, ungefär 1,6 miljoner. Det här betyder att på 5 år kommer Mariehamns stad att betala tillbaka lika mycket
landskapsandelar som de har rätt till enligt lag per år. Samma siffra vad gäller
Lemland och Jomala, de betalar tillbaka detta på 8 år, enligt vad de har rätt
till enligt lag per år. För Saltvik gäller 12 år medan Geta har 26 år på sig att
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betala samma summa. Om någon sade att detta var rättvist så åtminstone siffermässigt känns det någorlunda orättvist när landskapsmomsen varierar allt
från 20,8 procent för Mariehamns stad till 3,8 procent för Geta kommun.
Min tolkning av det här kan inte vara något annat än att man har infört
den här metoden för att sätta igång samhällsstrukturreformen. Verktyget som
används här är att minska på landskapsandelarna för att verkligen tvinga
ihop kommunerna. Det blir slutkontentan som åtminstone jag kommer fram
till.
En samhällsservicereform utgår ifrån att man ska få effektivare enheter,
större enheter. Det lustiga med det här verktyget är att just de stora enheterna och tillväxtkommunerna drabbas värst. Det är de som drabbas hårdast av
just det här verktyget som används. Man justerar beloppet 141,07 per invånare. Alla kan ju räkna ut att desto mera invånarna man har så desto dyrare
blir det. Det är lite motsägelsefullt om man tänker på vad samhällsstrukturreformen egentligen vill åstadkomma. Man vill kanske åstadkomma större enheter och effektivare förvaltning. Men då drabbas just de här kommunerna
som faktiskt blir större och effektivare och det kanske inte är helt logiskt. Det
är väl en liten kullerbytta i det resonemanget.
Avgiften baserar sig bara på antalet invånare. Tänker man på landskapsandelarna så baseras de på flera parametrar. Här utgör det bara en parameter; antalet invånare, desto mera invånare som kommer till kommunerna
desto dyrare blir den här så kallade avgiften varje år. Vi vet kanske inte riktigt
ännu hur länge det kommer att hålla på, tidigare sades det att tills samklang i
samhällsstrukturreformen är funnen.
Enligt mig så rubbar det här helt tydligt det lagstadgade landskapsandelssystemet som vi har. Det andra avgiftssystemet är allt annat än lagstadgat.
Tack, fru talman.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag har några korta kommentarer. Vi kan inte prata
om vi och de. Det handlar om vi, vi ålänningar. Vi har ett landskap med
en landskapsförvaltning och vi har kommunerna. För att vi ska kunna
lösa våra ekonomiska problem nu så måste vi faktiskt se till helheten och
sluta prata om vi och de.
Det kanske var en lustighet när ltl Asumaa sade att ersättningen för
den så kallade avgiften skulle vara minskade landskapsandelar. Men jag
tycker att det här är allvarliga saker och man ska inte skoja med dem.
Nu handlar det faktiskt om minskning av landskapsandelarna, det tycker jag att vi kan vara överens om, det är ingen avgift.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Eliasson. Vi har försökt fråga vad det är frågan om, är det en avgift eller är det minskningar av landskapsandelarna? Läser vi i budgetboken på sidan 12 så ska landskapsandelssystemet
inte på något vis röras och det ska vara oförändrat. Men det här tyder på
att man verkligen vill ändra landskapsandelssystemet, det är den frågan
som vi har ställt oss och nu har vi ju fått svaret.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Som jag ser det så är det är en tillfällig lösning på
minskningen av landskapsandelarna. Sedan ska man se över det här systemet och då kommer lagtinget under nästa år att få ta ställning till det.
Ltl Tony Asumaa, replik

Från liberalernas sida hade vi föreslagit att man skulle se över landskapsandelssystemet så att man inte skulle behöva ha sådana här konstruktioner på sidan om med avgifter och annat. Man skulle kunna utnyttja den befintliga lagstiftningen som finns och reglera förhållandet
mellan landskapet och kommunerna. För min del tycker jag inte heller
att vi ska prata om vi och de, men vi behöver ändå ha respekt gentemot
varandra. Har kommunen beskattningsrätt så har kommunen det. Från
landskapets sida kan vi inte börja ta av kommunernas pengar som de
har beskattat av sina invånare. Den respekten behöver ändå behållas och
det tror jag att alla är överens om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eliasson viskade en viktig sak till mig; vi tar inte, vi ger
lite mindre pengar till kommunerna. Det är de facto den vägen som flödena går.
Det som jag begärde replik för var när ltl Asumaa sade att det i budgeten står att landskapsandelarna ska justeras i samband med samhällsservicereformen och att det skulle ligga någonstans i framtiden. Men så
är det verkligen inte. För att vi ska lyckas verkställa den är omställningsbudgeten så måste det vidtas åtgärder redan 2013 och det får effekter 2014 när det gäller samhällsservicereformen. De här två arbetsgrupperna, tekniska sektorn och den sociala sektorn, har mandattid till och
med april nästa år för att man ska kunna vidta åtgärder för nästa budgetår. Jag ser nog att detta sammanfaller. Samhällsservicereformen är
inte något stort klubbslag någonstans i framtiden utan det kommer att
vara summan av många delbeslut som leder fram till ett mål.
Ltl Tony Asumaa, replik

Vi har under de senaste dagarna kunnat se en ganska stor oenighet när
det gäller samhällsstrukturreformen och hur den ska gå vidare. Oron rör
sig om hur många år det här kommer att ta. Men nu har vi det klart att
det inte kommer att ta så många år före någonting är i hamn och en
samklang finns. Därmed kanske den här nu konstruerade justeringsavgiften kan läggas på hyllan.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Samhällsservicereformen är en svår och omfattande uppgift. Jag kan försäkra ltl Asumaa att alla fyra grupper är helt överens om
hur processen ska gå vidare och vilka arbetsmetoder som ska använda.
Debatten som förekommit under de här veckorna har varit nyttig och
det har satt mycket energi i det här projektet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att ltl Asumaa behöva känna oro. Däremot tycker jag att resonemanget kring återbetalningstiden och procentenheter som ledamoten tog upp verkligen belyser de här orättvisorna
med dagens system och det tycker jag också att delvis bidrar till den här
polariseringen som vi börjar se ute i kommunerna. Det är avgörande att
samhällsservicereformen kommer så fort som möjligt. Därför är det
mycket glädjande att det ses över och jag är tacksam att ledamoten belyste det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Mitt anförande består av tre delar.
Den här framställningen, som vi alla har känt till och vet att skulle komma,
är en del av nödvändiga strukturella förändringar i anledning av det underskott som finns i självstyrelsens finanser. Vi är också alla överens om att det
strukturella finns och därför måste åtgärder vidtas.
I samband med budgetremissen, liksom i samband med omställningsbudgeten, tilläggsbudgeten i våras så är vi överens om att det strukturella underskottet är åtminstone 10 miljoner euro. Av detta skulle, enligt den här modellen, kommunerna ta 1 miljon på sig, medborgarna 1 miljon på sig och
landskapet 8 miljoner på sig. Om det strukturella underskottet visar sig vara,
vilket är fullt möjligt, 15 miljoner, så måste kommunerna ta på sig lite mer än
1 miljon och medborgarna lite mera än 1 miljon och landskapet en bra bit
över 10 miljoner. Det är den verklighet som vi lever i.
Därför är det en orimlig diskussion som pågår här om att kommunerna
skulle särskilt belastas av den här strukturreformen som vi nu håller på med.
Vi har matat in pengar från landskapets sida i kommunerna på ett sätt som
inte har sin motsvarighet varken västerut eller österut i förhållande till den
behörighet kommunerna har i landskapet Åland, vilken är mindre än vad
man har på annat håll.
Fru talman! För det andra till justeringsavgiften som regleras i lagförslaget
i 10 § i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna och i 15 §, och
12 § i landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvård,
alltså i tre paragrafer.
Nu är det ingen här från finans-. och näringsutskottet eftersom de parallell
sammanträder i utskottet, vilket egentligen inte ska få förekomma men p.g.a.
brådskan i budgetbehandlingen så får vi väl ha förståelse för det. Ursäkta, fru
talman, det kom just en medlem i utskottet. Välkommen!
Nu går budskapet fram vad utskottet kan göra. Om det är så att kollegan
Gunnar Janssons juridiska resonemang här blir ett problem så är det här lätt
att lösa. Jag sade i en replik till kollegan Jansson att egentligen borde ärendet
heta; justering av landskapsandelarna till kommunerna för året 2013. Då
borde också lagtexten följa det. Vicelantrådet var inne på att begreppet justeringsavgift kan vara lite olyckligt. Rubriken i 10a § är alldeles korrekt; justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna. Varför då inte
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skriva lagtexten på det sättet? I lagtinget har vi ofta varit med om att det blir
brister i lagar och särskilt när de är brådskande.
Till utskottet vill jag säga, angående resonemanget som kollegan Gunnar
Jansson här förde, att man kan helt enkelt skriva paragraftexten på följande
sätt: ”I de landskapsandelar som kommun beviljas ska en justering göras.
Justeringen görs i första hand i kommunens allmänna landskapsandel. Om
justeringen är större än den allmänna landskapsandelen dras det överskjutande beloppet av från landskapsandelen för driftkostnader som beviljats
för socialvården. Justeringsavgiften för kommunerna fastställs samtidigt
osv.” I 15 § stryks ordet avgift i andra delen av justeringsavgift lika som i 12 §
lag nr 2. Jag tror inte att det här är ett problem eftersom det framkommer så
klart av förslaget vad det här är frågan om. Det är en justering för 2013 av
landskapsandelarna som det står i motiveringarna. Ett gott förslag till utskottet för att eventuellt behöva lösa den här frågan är härmed framlagt.
Avslutningsvis, fru talman, punkt nummer tre för min del är att jag har
noga lyssnat på särskilt liberalernas olika kritik av det här lagförslaget. Jag
ska kort kommentera de kritiska punkter som finns.
Man säger att beredningen har skett utan remiss och det är riktigt. Däremot har det här varit känt ända från 1993, som jag sade i en replik, och från
2006 i detaljer när det gäller ungefär vad det betyder i pengar. I flera år har
det varit känt att det är frågan om 3 miljoner euro som ska justeras. Att
denna 1 miljon läggs på kommunerna utöver det här nollsummespelet är en
annan fråga och är ett resultat av det strukturella underskottet i landskapsfinanserna, vilket för kommunerna har varit känt åtminstone sedan omställningsbudgeten i våras.
Diskussioner har förts med Ålands kommunförbund. Om inte Ålands
kommunförbund för hem till sina kommuner de frågeställningar som är uppe
i kommunförbundet så visar det ytterligare en gång hur fel systemet är med
denna organisation.
Den andra kritiken är att det kommer för sent till lagtinget. Svaret på detta
är ja. Det kommer för sent till i lagtinget, det borde ha kommit tidigare. Det
har också finansministern och landskapsregeringen erkänt. Men man har helt
enkelt inte haft den tjänstemannakapaciteten att man har hunnit tidigare.
Den tredje kritiken är att landskapsandelsprinciperna frångås. Mitt svar på
den frågan är; nja, marginellt. Det en tillfällig åtgärd för 2013 med anledning
av situationen vi är i just nu och därför frångår man egentligen inte landskapsandelsprinciperna. Men man gör en liten justering i landskapsandelarna nu faktiskt inför 2013.
Det fjärde var att 3 miljoner euro inte är ett nollsummespel. Nå, det är ett
nollsummespel, sedan att det inte är exakt på euron beror naturligtvis på
kommunernas betalning till Gullåsen för de patienter som ligger på Gullåsen
sedan 1.4 2011 och inte från 1.1 2013. Observera att sedan 1.4.2011 är Gullåsen en geriatrisk klinik. Om att man inte hade nollat de här avgifterna för
2013 så hade kommunerna fortsatt att betala för dem som är intagna av geriatriska skäl på den tidigare långvårdskliniken. Vi vet idag att det rör sig ungefär om 2,5-3 miljoner euro. För ett halvår sedan trodde alla att det rörde sig
om 3 miljoner euro. Det är en rörlig summa och den rör sig lite neråt, det är
alldeles riktigt. Men summan kan också röra sig uppåt om några år om de här
avgifterna hade varit kvar på kommunerna, beroende på de äldres hälsotillstånd. Skulle vi få många geriatriska patienter på den geriatriska kliniken så
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skulle kommunernas avgifter öka kraftigt, om vi hade haft kvar det här systemet. Den matematiken måste vi ha klart för oss.
Följande kritik var att det inte är ett helhetsgrepp på landskapsandelarna
och det är alldeles riktigt, eftersom det har klart framkommit under hela det
här året i samband med omställningsbudgeten att det ska göras när man har
gjort tillräckliga utredningar. Jag håller med om att det borde ha gjorts under
föregående period. Nu vet jag att man håller på med det men det får inte
skynda oss för mycket.
Sedan sades det att det är fel att påföra avgifter på kommunerna och det
har jag redan redogjort för i samband med lagtextens formulering. Det är
egentligen inte en avgift utan det är en omfördelning av landskapsandelarna.
Det måste ju vara trevligt, om det finns några kooperatörer i församlingen, att
konstatera att det inte är en avgift utan det är en andel.
Den sista kritiken var att man måste ha längre anpassningstid för kommunerna och att beskedet kommer för sent till kommunerna. Där hänvisar jag
till den historiska bakgrunden som har varit välkänd. Jag beklagar också för
min egen kommuns del att det var många tjänstemän och politiker som verkade bli tagna på sängen. De blev överraskade över det här. Det är ju så att
det kommer nya politiker och det kommer nya tjänstemän, men även gamla
tjänstemän och politiker har blivit överraskade. Av vad då? Av någonting som
man har vetat om åtminstone sedan 2006 att ska ske från 2013 och då borde
man ha budgeterat utgående från det.
Fru talman! Tack för ordet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack till vicetalmannen. Det var mycket klarläggande
besked som vi fick här.
Emellertid i de tre paragrafer, som ingår i detta lagförslag och som är
föremål för ändringar här, används termen justeringsavgift i samtliga
paragrafer. Åtminstone har jag fått lära mig, både i studier och under ett
långt liv, att paragrafer ska läsas på det sätt som de är skrivna. Talar
man om en avgift så har jag svårt att föreställa mig att man avser någonting annat än en avgift. Ifall man avser någonting annat än en avgift så
skulle man väl i upplysande syfte säga vad man avser. Så är det med paragraferna.
Med motiveringen är det samma sak. Jag saknar beskrivning både av
behörigheten för lagtinget att hantera de här sakerna och hanteringens
uthållighet i både ljuset av grundlag och självstyrelselag.
Vad sedan gäller själva frågan så därom råder enighet. Krismedvetenheten är ok och kommunernas delaktighet ska vi överhuvudtaget inte
blanda in i mitt sätt att tänka. Jag vill ha ordning och reda, också i det
som vi sysslar med här i salen, nu och framförallt i framtiden.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller lagstiftningen så är vi sällsynt överens om att
det ska vara ordning och reda. När det gäller att ha årliga justeringar
gentemot medborgarna särskilt, men även mot kommunerna, så bör det
undvikas. Det är vi också eniga om.
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Vi kan också vara eniga om att både i Finlands riksdag och i Ålands
lagting har det förekommit alltför mycket lagstiftning som parlamentet
måste gå in och justera. Ibland måste vi t.o.m. skicka tillbaka lagarna för
att de är fel beredda eller för lite beredda.
Om utskottet kommer fram till här att vi har en felaktig formulering i
paragraftexterna så hade jag ett förslag till hur detta kunde justeras, så
att det skulle bli i överensstämmelse med den reform man avser att genomföra.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Naturligtvis är det lagtinget som fastställer den slutliga ordalydelsen i alla lagar och paragrafer. Samtidigt ska nog lagtinget
och dess utskott akta sig för att alltför mycket syssla med lagberedning.
För det ändamålet har vi en regering och i regeringen en lagberedning.
Här är det skäl att hitta ett rimligt samarbete på en trygg nivå.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har under min politiska karriär och särskilt det sista
årtiondet ägnat mig mycket åt just denna problematik; när går lagtingets
utskott in på det som kan kallas lagberedning? Jag har förordat att man
inte får gå för långt över den gränsen. I det här fallet är det oproblematiskt ur den synpunkten som jag ser det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det vi gör och det som vi alla är överens om är att vi reformerar
hela äldreomsorgen. Jag kan inte förstå det här argumentet med Gullåsenavgifter. Det blir ju specialsjukvård. En del av de klienterna som är
där i dagsläget och som kommunerna redan betalar för, till 1.1.2013, så
får ju specialsjukvård; rehabilitering och fysiatri. Där har vi varit helt
eniga. Det är inte bara humanistiskt. Det har också ekonomiska konsekvenser om man är offensiv och rehabiliterar de äldre och kan ge dem
chans att komma tillbaka till sitt hem efter ett benbrott eller vad som
helst.
De som behöver rehabilitering eller daglig läkarvård ska vara på nya
Gullåsen. Gruppen av äldre ökar, det är ju inte samma mängd av äldre.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har förstått att det här har varit väldigt svårt att förstå
för många kommunpolitiker och även för ett antal lagtingsledamöter.
Men låt mig förenkla det hela. Vi har 80 platser idag på det som tidigare
hette Gullåsen, som ursprungligen var kommunernas långvårdsavdelning inom omsorgen och hälso- och sjukvården på den tiden när kommunerna hade hand om den öppna vården. De 80 platserna har kontinuerligt varit besatta, det var flera platser tidigare, av geriatriska specialsjukvårdspatienter och av långvårdspatienter. År 1993 kom vi överens
om att långvårdspatienterna skulle tas hem till kommunerna. Den processen har pågått nu i 20 år. År 2006 sade landskapsregeringen att från
2013 skulle kostnadsansvaret från kommunerna också tas bort. Men de
geriatriska specialsjukvårdspatienterna finns kvar. Skulle man inte ha
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ändrat lagen så skulle kommunerna ha fått fortsätta att betala för dem.
Är det så svårt att förstå?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Nej, det är inte alls svårt att förstå. Men jag tycker att det brister i logiken i resonemanget i alla fall. Det är inte samma klientel. Det fylls på
nya äldre hela tiden. Tanken var att man hade ett generöst landskapsandelssystem för att kommunerna ska kunna bygga ut sin äldreomsorg. Då
är det rimligt med en översyn och kanske smalna av landskapsandelarna, ha samarbetsunderstöd, särskilt understöd och bygga upp spindeln i
nätet; landskapets äldreomsorg, Gullåsen. Vi resonerar på olika sätt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tidigare har de här två grupperna, geriatriska specialsjukvårdspatienterna och långvårdspatienterna, på Gullåsen fyllts på hela tiden och bytts ut, men i en mycket långsam takt på grund av att det har
varit så stor andel omsorgspatienter, långvårdspatienter.
Från 1.4.2011 gjorde man om Gullåsen till en geriatrisk klinik och det
blev en betydligt snabbare omsättning. Det kommer fortsättningsvis att
fyllas på av människor som bor i kommunerna, människor av kött och
blod. Om vi inte skulle ha ändrat lagstiftningen när det gäller avgiften,
så hade kommunerna fått fortsätta att betala för på en nivå av 2,5-3 miljoner. Kanske något år 2 miljoner, kanske något år 4 miljoner, beroende
på hur stort beläggningen hade varit.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att
remittera ärendet till finans- och näringsutskott omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Andra behandling
3

Planer och projekt vid Natura 2000-områden
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget i dess
helhet för beslut i andra behandling och slutligen föreläggs betänkandets motiveringar
för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag ska hålla ett kort inlägg och inte upprepa allt som har sagts
tidigare.
Man kan konstatera att det har varit många frågeställningar på basen av
den här framställningen. Jag vill nämna enbart tre övergripande frågeställningar.
Den första frågan, som är väldigt väsentlig, är; hur stora är dessa skyddsområden sist och slutligen? Den andra frågan är; vilka är förväntningarna i
nyttjanderätten? Och den tredje frågan är; hur påverkar lagförslaget ägande-
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rätten? Alla de här tre centrala frågorna är fortfarande obesvarade. Vad inskränkningen blir för lantbruk, för skogsbruk, för fritidsbosättning och för
näringsutövning främst på landsbygden är obesvarade.
Fru talman! Vi vet också att vi i botten har ett EU-direktiv som bör uppfyllas, men vi vet inte hur mycket man har lagt på för att uppfylla det. Men det
behöver i varje fall hanteras.
Från Ålands Framtids sida, och jag tror också att jag vågar uttala mig på liberalernas vägnar, så när ltl Sundblom och jag har reserverat oss så vill vi
vara konstruktiva, vi måste omfatta lagförslaget men hanteringen av det här
lagförslaget framöver har vi synpunkter på i vår reservation.
Äganderätten är väldigt viktig för oss. Därför skulle vi vilja att det i betänkandets motivering fogas ett stycke av följande lydelse: ”Utskottet har funnit
det svårt att utröna omfattningen på de områden som berörs av framställningen och vilken omfattningen av de eventuella inskränkningarna i äganderätten kunde vara. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen
noggrant att tillse att en rimlighetsbedömning görs innan begränsningar
och inskränkningar, med anledning av lagen, genomförs.”
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det är som ltl Eriksson säger. Det är lite olyckligt när
det kommer fram uppgifter i utskottet och man inte skriver in dem i betänkande. Det är orsaken till att jag har skrivit under den här reservationen. Nu blir utskottets majoritet en gummistämpel.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var kanske inte en replik ställt till mig, med jag håller med om det
som sades. Med tanke på alla frågeställningar som med höga röster restes i remissen och de frågeställningar som dök upp i utskottet så är det
lite märkligt att det blev korta formuläret utan desto mera motiveringar.
Men politikens vägar är ibland outgrundliga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag var en av dem som stödde landskapsregeringens framställning
för att man skulle få direktivet helt och hållet på plats.
Jag tycker att det är synd att utskottet bara gjorde ett magert betänkande.
Vi kunde ha undvikt den här situationen. Det fanns flera frågor som togs upp
i debatten och som kunde ha klargjorts i utskottets betänkande. Ersättningsfrågan för rågrannar tog ltl Englund upp, retroaktiviteten och vad som räknas
som skäl och allmänt intresse. Dessa saker borde ha stått i betänkandet. Det
skulle också ha varit bra för eftervärlden när man ska förverkliga Natura
2000-områden och det kan också ha betydelse för rågrannarna. Jag tycker att
det var mycket synd att man inte gjorde ett mera tillfyllest betänkande.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård för
godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.
Diskussion?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag önskar att motiveringen skulle lyda enligt den text som finns
i reservationen. Jag hoppas att jag inte behöver läsa upp hela texten en gång
till.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag stöder ltl Erikssons förslag.
Talmannen
Under behandlingen ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Torsten Sundblom, föreslagit att motiveringen ska få ett tillägg i enlighet med den reservation som ltl Anders Eriksson fogat till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tycker att det är en så intressant principiell fråga när det gäller äganderätten så jag önskar öppen omröstning.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Den som omfattar social- och miljöutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar
lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber
ledamöterna Torbjörn Eliasson och Petri Carlsson biträda omröstningen.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet:18 ja-röster, 8 nej-röster, 1 ledamot avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt motiveringen sådan den lyder i utskottets
betänkande.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

En oberoende landskapsrevision
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland
för godkännande i andra behandling.
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Talmannen upplyser att beslutet i enlighet med lagtingsordningen 64 § måste omfattas
av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling enhälligt antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Landskapsrevisionen för godkännande i andra
behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå för godkännande i andra behandling. Lagtinget har i andra
behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling för godkännande i andra behandling. 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. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om valfinansiering för godkännande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs slutligen förslaget till landskapslagen om ändring av 16 § landskapslagen om
landskapet Ålands pensionsfond för godkännande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Nu föreläggs betänkandets motivering för enda behandling.
Diskussion?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att tredje stycket i den allmänna motiveringen i lagoch kulturutskottets betänkande ges den lydelse som framgår av reservationen.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons förslag.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att
motiveringen ska få den lydelse som framgår av en reservation som ltl Jonsson fogat till
betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Axel Jonssons ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för utskottets betänkande. Lagtinget har alltså godkänt motiveringen sådan
den lyder i utskottets betänkande.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
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Första behandling
5

Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 3/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

Föredras
6

Avslag på räntestöd
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2012-2013)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Veronica Thörnroos.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Landskapsregeringen har nekat bostadsrättsföreningen räntestöd för ett planerat bostadsprojekt vars totalvärde uppskattas till ca 11 miljoner euro. Bostadsrättsföreningen har tidigare erhållit räntestöd av landskapsregeringen för motsvarande projekt och samma räntestödsprinciper
som landskapsregeringen har att följa torde gälla fortfarande.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilken
grund har en avvikande tolkning av landskapsregeringens räntestödsprinciper gjorts samt vilken konjunkturbedömning har landskapsregeringen gjort
då beslut fattades om avslag?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack, ltl Mats Perämaa, för frågan.
Landskapsregeringen är ingen automat. Landskapsregeringen är inte heller någon bankautomat som gör att vi per automatik kan betala ut så fort en
ansökan kommer in. Det viktigaste i det här aktuella fallet är en ändamålsenlighetsprövning, där den första frågeställningen är; hur effektivt har medlen
använts tidigare i liknande situation? Är det här det effektivaste sättet som vi
kan använda våra gemensamma inkomster på för att stöda bostadsproduktionen i landskapet Åland?
Fru talman! I budgeten 2012 skriver landskapsregeringen: ”För produktion av hyresbostäder, föreslås ett räntestödslån för högst 5 miljoner euro.
Räntestödet beviljas för 10 eller för 30 år”.
Fru talman! Den här budgetfullmakten på 5 miljoner har lagtinget gett
landskapsregeringen. Det facto är det de äskande medlen som man frågar efter avsevärt mycket högre. Ltl Mats Perämaa pratar själv här om ett projekt i
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11 miljonersklassen. Vi har de facto en fullmakt på 5 miljoner. Redan här,
bästa ledamöter, stöter vi på ett stort problem. Ska vi eller ska vi inte respektera det beslut som lagtinget har tagit? Frågan är retoriskt ställd men svaret
är ju självklart. Det är landskapsregeringens skyldighet att respektera de beslut som lagtinget tar.
I teorin kan man fundera om det spelar någon roll, räntan är ju så låg. Varför inte satsa nu när vi går in i en lågkonjunktur? Men om räntan är så låg och
beslutet inte har någon betydelse, varför ska då lagtinget överhuvudtaget processa den frågan? I teorin kan man konstatera att det här är ett åtagande på
30 år. Med en maximal utbetalning kunde det således röra sig i storleksordningen 5,5 miljoner euro. Jag säger inte att det är fel, men jag går tillbaka till
min inledning; med en ändamålsenlig prövning, är det här det effektivaste
sättet att använda våra gemensamma pengar på?
Fru talman! Jag skulle vilja föra in ett resonemang om hyresbostäder
kontra ägarbostäder. Jag och landskapsregeringen anser att var och en ålänning som bor här ska ha rätt till ett hyggligt boende. Man ska kunna känna
trygghet, att i bostad som man bor får man verkligen blir kvar i. Det är viktigt.
För känner man inte att man är trygg, och vet att här får man leva och bo, så
påverkar det hela ens livssituation.
Men, är det landskapsregeringens sak att gå in och stöda? Återigen går jag
till ändamålsenlighetsprövningen. Tänk om det finns flera alternativ att välja
på. Vill vi stöda unga eller vill vi stöda medelålders? Vill vi stöda studerande
eller vill vi stöda barnfamiljer? Det är en fråga som behöver och ska diskuteras vidare.
Herr talman! Om vi befann oss i en finansieringssituation med oändligt
med medel så skulle jag vara den första att till lagtinget föra ett äskande om
att få en utökad budgetfullmakt. Men med beaktande av den ekonomiska situationen vi befinner oss i, och med vetskap om andra nu aktuella projekt
som kan komma ifråga, så vidblir jag att det beslut som landskapsregeringen
fattade i det aktuella ärendet var ett korrekt beslut. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Vi befinner oss på randen till en förnyad lågkonjunktur, kan vi
väl ändå hävda. Risken finns att lågkonjunkturen och svallvågorna i samband
med den når det åländska samhället på ett annat sätt än vad de gjorde efter
att finanskrisen satte igång 2008. Genom diskussioner med byggbranschen
och genom att lyssna på vad som händer i det åländska samhället så vet vi att
byggsektorn nu börjar se framför sig att det inte längre finns stora offentliga
projekt att bjuda på, knappast stora privata projekt heller. I den situationen
blir det förstås besvärligt om landskapsregeringen nu denna gång avser att
göra samma fel som man har gjort i samband med andra lågkonjunkturer.
Man har satsat på stora offentliga projekt under högkonjunktur men väljer,
med skälen att man just då inte har pengar, att medverka till att byggprojekten inte förverkligas med den effekt som det får på byggsektorn.
Att hänvisa till budgeten för 2012, i och för sig lagd av en annan regering,
är ett sätt att gömma sig bakom det politiska ansvarstagande som vi här kräver. Vi ser en annan konjunktursituation, mycket skarpare. Därför blir skälen,
att det inte finns budgetanslag och att det möjligen kostar någonting, väldigt
svaga i förhållande till att tiotals, kanske till och med flera, byggarbetare
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kommer att vara utan jobb efter ett år. Med nästan ingen kostnad alls kunde
vi ha fått igång ett sådant här projekt.
Herr talman! Sedan till en annan fråga som hör ihop med den här. Speciellt med tanke på att infrastrukturminister ställer sig frågan om landskapet
överhuvudtaget ska stöda bostäder. Det kopplar ihop med det som har varit i
viss mån ut i offentligheten; frågeställningen om ministerns jäv i den här frågan. I det dokument som har levererats till lagtinget så står det att ministern
själv är delägare i åtminstone två bolag som opererar i byggsektorn. Ministern har en del i det som händer på byggmarknaden. Ministern har tydligen angett att den här frågan har diskuterats i samband med beslutsfattandet.
Jag ber ministern ge sin syn på den här frågeställningen eftersom jag för min
del ser att det finns en uppenbar risk för jäv här.
Talmannen
Talmannen påminner om att ärendet gäller avslag på räntestöd. Vi är i gränstrakterna
för huruvida jävsfrågan kan diskuteras.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Ltl Mats Perämaa och tidigare finansministern sade ”med
nästan ingen kostnad”. Det är ju direkt att spotta lagtinget i ansiktet. Vi behöver inte bry oss om budgetfullmakter, vi behöver inte respektera de ekonomiska ramarna och vi behöver inte visa respekt mot det lagting som i det här
fallet har varit med och fastslagit gränserna. Jag måste säga att jag är förvånad.
Vad gäller mitt privata ägande så är jag också förvånad över att det ska diskuteras i det offentliga rummet på detta vis. Men jag var ju förberedd på frågan. Jag kan informera ltl Mats Perämaa, Ålands lagting och även andra lyssnare att frågan huruvida det föreligger jäv har noggrant utretts av den tillförordnade förvaltningschefen, vår chefsjurist och numera vår förvaltnings- och
utvecklingschef. Fråga har penetrerats noggrant eftersom vi har haft kännedom om att frågan troligtvis skulle komma upp här i det offentliga rummet.
Svaret på den frågan är nej. Jag skulle aldrig som politiker gå in och fatta beslut där jag sätter mig själv i det egna rummet. Jag är vald att representera
Ålands folk, inte mig själv. Jag känner mig nästan lite förolämpad över de insinuationer som ltl Mats Perämaa kommer med.
Vad sedan gäller byggsektorn och konjunkturen så finns det också även
andra intressanta projekt som kommer att diskuteras närmare längre fram i
landskapsregeringen. Det är landskapsregeringens absoluta målsättning att vi
ska göra vad vi kan för att komma emot i ett svårt konjunkturläge.
Talmannen
Talmannen kan inte tillåta någon ytterligare diskussion kring den fråga som inte ingår i
ärendet; avslag på räntestöd. Önskas ytterligare tilläggsanförande?
Ltl Mats Perämaa

Tack, herr talman! Angående frågan om att följa de regler som finns så minister sade att det ungefär var som att spotta lagtinget i ansiktet att säga att
det här är en ringa kostnad. Det här torde vara ett faktum för nuläget. Räntestödet utfaller inte med de låga marknadsräntorna vi har i dagens läge. Vi ser
inte att räntestödet kommer att utfalla under 2013 heller, vi kan inte räkna
med att marknadsräntorna går upp på det sättet att vi får en situation där
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räntestöd utfaller. Budgetmässigt för 2013 så torde det knappast föranleda
någon kostnad överhuvudtaget.
Att gömma sig bakom det här och att säga att det är att spotta lagtinget i
ansiktet, det börjar bli ett allt mer vanligt sätt att agera för den här landskapsregeringen. Jag säger det som jag sade under debatten tidigare idag; det
är fullt tillåtet för den här landskapsregeringen att försöka tänka själv i de här
frågorna även vad gäller konjunkturpolitiken.
Det som ministern med emfas framför leder till att det är stor risk för att
byggsektorn kommer att tvingas säga upp arbetstagare sannolikt under andra
halvan av nästa år. Man kunde ha löst delar av den problematiken genom att
se positivt på att det driva en konjunkturanpassad bostadspolitik.
Jag förbehåller mig rätten att ha åsikter om det här. En budget är ett levande dokument såtillvida att det kan äskas om ändringar i budgeten. Det
kan man göra om landskapsregeringen har önskemål och vill göra det. Ni har
förslagsrätten, därtill finns det principer som är fastställda och som är till för
att följas.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Grunden för självstyrelsen och de beslut vi fattar vilar på
laglig grund. Inte kan vi medvetet aktivt börja fatta beslut som vi inte har stöd
för i budgeter eller i lagtexter, det vore väl ändå alldeles oklokt. Där måste vi
kunna ha en enighet.
Vad gäller en behovsanpassning så är landskapsregeringens målsättning
naturligtvis att försök komma emot. Det ligger i allas vårt intresse att näringslivet och det offentliga Åland går hand i hand, går framåt och gör det tillsammans. Ni har säkert noterat, bästa ledamöter, att i budgetförslaget som
nu föreligger i finans- och näringsutskottet så äskar landskapsregeringen om
en utökning av budgetfullmakten till 10 miljoner euro.
Vi i landskapsregeringen är av den bestämda åsikten att lagar är till för att
följas och dito också regelverk. Men vi ser också möjligheter och ska försöka
komma emot de näringar och de näringsutövare som kan få eller redan har
problem p.g.a. Det aktuella konjunkturläget. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 03.12.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Ledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukt
barn och från plenum 05.12.2012 på grund av privata angelägenheter. Ledamoten
Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.
Remiss
1

Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Landskapsregeringen har av lagtinget fått en förfrågan om på vilket
sätt landskapregeringen har förfarit vad beträffar den konvention som lagtinget har att ta ställning till.
Begäran om yttrande kom den 5 november. Landskapsregeringen ger följande utlåtande.
Vi har ifrån landskapsregeringens sida gett ett utlåtande till social- och
hälsovårdsministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention. Vi har också haft möjlighet att inkomma med ett
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yttrande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen och det har vi gjort ifrån landskapsregeringens sida redan tidigare
Från landskapsregeringens sida ser vi att det här egentligen inte är något
som föranleder ytterligare lagstiftning i från vår sida. Det här finns redan implementerat i olika lagstiftningar på det här området som Åland har behörighet på.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att avtalet inte innehåller
bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.
Konventionens syfte är huvudsakligen att förebygga storolyckor inom industrin. Innehållet i konventionen är i princip detsamma som i Seveso II avtalet, vilket gör att innehållet redan finns i lagstiftningen.
Åland har till största delen blankettlagstiftning på området och viktigaste
är kemikaliesäkerhetslagen och förordningen och flytgasförordningen med
flera av samma karaktär. Den berör Ålands lagstiftning främst genom räddningslagen från 2006 där stadganden om förebyggande av storolyckor redan
finns.
De som främst kommer i kontakt med den här konventionen är Chipsens
flytgasanläggning där man använder flytgas för värmeproduktion.
Konventionen är viktig och bör antas. Det behövs inte några lagändringar i
det här skedet, men plan- och bygglagen kan förtydligas när det gäller förebyggande av storolyckor. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är lätt att instämma i ministerns presentation, så
här är rättsläget. Sista stycket på andra sidan innehåller ju ett förbehåll
om kommande utveckling.
Det som jag har svårt att förstå gäller tredje sista stycket nerifrån på
andra sidan. Regeringen konstaterar; ”således ska lagtingets bifall inhämtas före tilläggsprotokollet till europeiska stadgan om lokalt självstyrelse kan träda ikraft i landskapet”. Såvitt jag har kunnat utröna så
har stadgan om lokalt självstyrelse lite eller ingenting att göra med den
här frågan.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag förstår inte riktigt frågan, men vi kanske kan återkomma
till den vid ett senare anförande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Till landskapsregeringens yttrande över konventionen så konstaterar regeringen alltså att lagtingets bifall ska inhämtas före tilläggsprotokollet
till europeiska stadgan om lokalt självstyrelse kan träda ikraft i landskapet. Vad har den lokala självstyrelsen med den här frågan att göra?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
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Remiss
2

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)
Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Här presenterar landskapsregeringen nu ett förslag till en
landskapslag som innebär en mindre lagteknisk ändring av alkohollagstiftningen på Åland.
För närvarande har vi en landskapslag om tillämpning av riksförfattningar
om alkohol. Det är en blankettlag. Genom den här blankettlagen så har rikets
alkohollag och rikets alkoholförordning om alkoholdrycker och sprit gjorts
tillämpliga på Åland till den del det gäller tillstånd av servering av alkoholdrycker.
Nu är det inte helt fullt tillfredsställande att vi har en lagstiftning som innebär att man i landskapslagen både hänvisar till rikslagar och riksförordningar. Istället borde man ha hänvisningar till riksförordningar i en blankettförordning.
Det här har också praktiska skäl. I riket kan detaljbestämmelser på förordningsnivå ganska snabbt ändras eller till och med ersättas med andra bestämmelser i en helt annan förordning. Det här innebär att vår åländska
landskapslagstiftning kanske inte uppdateras i tillräcklig snabb takt. Därför
finns det ett behov på Åland att kunna utfärda en blankettförordning som
gäller tillstånd för alkoholservering.
Det här lagförslaget innebär att det på Åland blir möjligt att i framtiden utfärda förordningsbestämmelser som ger tillstånd till servering av alkoholdrycker. Tanken är att den här blankettförordningen ska börja gälla samtidigt
som den föreslagna lagändringen träder ikraft. Ni har förslaget på hur den
här förordningen ska se ut på sidan 9.
Det finns också ett annat skäl till att vi gör den här ändringen. Vi har idag
olika gällande regelverk för de fartyg som trafikerar Östersjön. Dels följer de
finskflaggade fartygen med hemmahamn i riket en förordning, medan fartygen med hemmahamn på Åland följer en annan förordning. Av konkurrensskäl så bör regelverket vara lika och det rättar vi också till genom den här
lagändringen.
Därför föreslår vi att det här får en snabb behandling i social- och miljöutskottet. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! När den här framställningen kom på bordet så blev jag, och säkert många andra, att fundera på vad det här handlade om. Det fanns tack
och lov parallelltexter. Tittar man i parallelltexterna så kom åtminstone jag
fram till att det mest var teknikaliteter och olika hänvisningar som man ville
ändra. Jag blev inte så mycket klokare av vad det här sist och slutligen handlade om.
Tittar man i punkt 2; ”Landskapsregeringens bedömning av nuläget”, så
hänvisas det till rikslagstiftningen, riksförordningarna och det pratas om förordningen om alkoholförsäljning i färdmedel. Det sägs; ”dessa bestämmelser
gäller inte på Åland till den del det är fråga om servering av alkoholdryck-
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er, vilket enligt landskapsregeringen måste bedömas som otillfredsställande”. Jag hoppades att man i presentationen skulle få information om på
vilket sätt det är otillfredsställande.
Man ser vidare i texten: ”Att regelverken för de fartyg som är flaggade på
Åland blir härigenom ett annat och delvis strängare jämfört med det regelverk som gäller för de fartyg som är hemmahörande i riket och som trafikerar mellan riket och utlandet.” Jag noterade att minister Aaltonen sade att
olika regler gäller för de fartyg som seglar i Östersjön, men det blir det de
facto oavsett. De som seglar under estnisk flagg och de som seglar under
svensk flagga har ju troligtvis olika regler.
Det sägs också vidare i motiveringen: ”Alkoholförordningen har visserligen gjorts tillämplig på Åland genom blankettlagen, till den del förordningen rör servering av alkoholdrycker.” Jag kan tänka mig vad som ligger
bakom den här lagframställningen, utan desto mera politiska avväganden.
Kanske man eventuellt ifrån rederikretsar har upplevt att det här är otympligt
och i sedvanlig ordning tycker man att rikslagstiftningen ska gälla rakt av
även på Åland för då blir det enklare.
Men har man en rubrik som säger; ”Landskapsregeringens bedömning av
nuläget”, så tycker jag faktiskt att man borde göra en bedömning av vad vi
kan göra med vår behörighet. Vad kan vi göra för turismen? Vad kan vi göra
för att motverka de olägenheter som Tjudö vingård hade när de jobbade på
som mest intensivt? Det vill säga, Tjudö vingård kunde inte sälja av de produkter de tog fram på ort och ställe. Vad kan man göra för turismen? Som vi
alla vet så finns det två sidor på alla mynt. Den sociala sidan är också viktig
om vi pratar om vad vi kan göra med vår behörighet. Vad kan vi t.ex. göra för
att stävja missbruket av alkohol?
Har man en rubrik som heter; ”Landskapsregeringens bedömning av nuläget, så är det den här typen av bedömningar som man borde göra i så fall
istället för att komma med en teknisk framställning som egentligen inte har
desto mera värde när det gäller de här frågorna. Då nedgraderar sig landskapsregeringen igen till en oerhört kostsam kopieringsmaskin, vilket jag
tycker är väldigt, väldigt tråkigt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Kanske ltl Anders Eriksson borde läsa den här framställningen en gång till. Redan 1996 gjorde man en bedömning att beträffande servering på fartyg så var det en riksbehörighet. Idag är det klarlagt att det är åländsk behörighet. Det innebär att alkoholförordningen
som vi tillämpar på Åland är mycket strängare än den förordning som
handlar om alkoholförsäljning i färdmedel. Det är det som vi försöker
rätta till nu. De fartyg som har Åland som hemmahamn ska inte hamna i
ett sämre konkurrensläge och behöva stänga ner sina serveringsställen
tidigare än de fartyg som har hemmahamn i riket.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan jag läsa mellan raderna. Men, igen, har man en rubrik som säger; ”Landskapsregeringens bedömning av nuläget”, så borde man faktiskt kunna argumentera för det som minister Aaltonen nämnde nu, att
fartyg som är flaggade på Åland får ett sämre konkurrensläge. Man
borde också i övrigt gå igenom vad vi kan göra med behörigheten. Jag är
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mycket väl medveten om det äntligen är klarlagt att det här hör till vår
behörighet.
När det gäller framställningen så finns det ingenting annat än teknikaliteter. Det finns inte några sakliga motiveringar överhuvudtaget för
att man ska göra den här ändringen, vilket jag saknar och det tycker jag
att är svagt.
Jag kan försäkra ministern Aaltonen att jag har läst den här framställningen ganska noga och jag kommer att gå igenom den betydligt
mera noggrant i och med att jag sitter i social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag har inget desto mera att anföra om lagstiftningstekniken. Ett
fel blir ju tillrättalagt i och med detta.
Däremot skulle jag vilja ta upp en annan sak som är relevant i det här
ärendet. Det är om vad man kallar CSR, företagens arbete med socialt ansvar.
Den här framställningen reglerar kärnan i kärnan i vår ekonomi nämligen
alkoholförsäljningen ombord på de fartyg som trafikerar den här regionen
och särskilt de som är i åländsk ägo. Hela sjöfartskakan är fortfarande 22
procent av BNP och det här är kärnan av det.
Den här verksamheten innebär för de allra flesta passagerare att de får en
stund av nöje och trevlig samvaro med vänner och bekanta och det är ingenting mera med det. Men det betyder också för en inte obetydlig del av passagerarmängden att man dels serverar alkohol till personer som man inte borde
servera till, som är för tillfället berusade eller som har alkoholproblem, inte
problem med spriten utan problem utan den och då har det gått väldigt långt.
Det borde i större utsträckning kunna lyftas på bordet, för att använda ett
finskt uttryck, problemet som man delvis underhåller och kanske t.o.m. skapar ombord på de fartyg som trafikerar förbi Åland och som kan sälja billig
sprit för att Åland har sitt skatteundantag. Det ligger i landskapets intressen
att verka för att det inte får de tråkiga följder som jag räknade upp. Jag tycker
att det borde vara vår skyldighet att uppmärksamma det här. Vi borde ta en
diskussion med aktörerna, inte bara de åländska utan alla som berörs av det
här regelverket, även de svenska och estniska motsvarande aktörerna. Man
skulle tillsammans i någon mån, utan att göra avkall på intäkter eller omfattningen, jobba gemensamt med sitt sociala ansvar och som en kompensationsåtgärd ta större ansvar för dem som det går på tok för med anledning av
den här serveringen.
Det är för övrigt sympatiskt att landskapsregeringen i framställningen
också har förordningen med som man har tänkt sätta ikraft. Därmed visar
man på hur man tänker använda sin förhållningsfullmakt. Det har även skett
tidigare och jag brukar alltid berömma det. För då kan man få en sådan diskussion här att man återkopplar från lagtinget till förordningsarbetet och då
blir det ungefär som meddelandeinstrumentet. I förordningen finns det lite
sådana bestämmelser som direkt eller indirekt ska motverka den här problematiken.
I 4 § på sidan 22 i framställningen sägs: ”Försäljningen av alkoholdrycker
skall ordnas så, att ordningen ombord på fartyg eller i andra färdmedel
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upprätthålls och att de olägenheter som alkoholen medför blir så obetydliga
som möjligt”. Det här täcker in ganska mycket, men vad gör man i praktiken?
Vad gör man ombord och vad gör man för övrigt i samhället? Jag vill vara så
tydlig att jag säger att jag tycker att man gör väldigt lite, om man jämför med
andra företags sociala ansvar som är i liknande branscher. Man kunde göra
mycket mera och man borde göra mycket mera. Det borde kanske vara vår
roll här att vara samtalspartner i de här diskussionerna om vad man borde
göra.
Sedan finns det också lite andra bestämmelser som är standard, t.ex. ”en
berusad person får inte ges tillträde till försäljningsstället ombord på en sjöfarkost.” Så då finns det inga berusade människor i restaurangerna ombord
på de fartyg som det här gäller? Troligen inte, de är ute i korridorerna. Ni förstår, vi har samma problem överallt där vi serverar alkohol, även i restauranger i land. Det är intressant att se hur bestämmelserna egentligen är.
Jag har inte några ändringar att föreslå. Men jag vill skicka med till regeringen att i samband när man tar den här den här förordningen så kunde
man ha den här diskussionen och diskutera eventuella vidare åtgärder för att
de här företagen ska kunna ta sitt sociala ansvar. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag valde att inte begära något anförande i det här.
När det gäller ny lagstiftning som gör det enklare att förmedla alkohol så
kommer den lagstiftningen ganska snabbt, men däremot om man ska
göra det mer restriktivt så brukar det vara betydligt svårare. Jag tycker
att det var ett klarsynt och bra inlägg från ltl Danne Sundman. Jag skulle
gärna sett att jag själv hade hållit det här anförandet. Det var bra att det
här kom upp och vi i utskottet ska titta lite på det med de här ögonen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är värdefullt att ltl Sundman lyfter upp de här frågorna
till diskussion. Från rederiernas sida har man ganska intensivt de senaste åren jobbat med att få ner alkoholkonsumtionen ombord på sina
fartyg genom ett projekt som heter STAD-projektet. Det projektet handlar om ansvarsfull alkoholservering. Det ligger också i dessa företags intressen att man inte har alltför berusade människor ombord för att
också andra kunder, än de som är ute för att dricka alkohol, ska trivas
ombord på fartygen. Det här projektet har varit framgångsrikt. Man har
tagit fram gemensamma policys. Det här projektet kommer också att
flyttas i land till Mariehamn under nästa år. Jag tycker nog att den här
diskussionen pågår och det har också skett i samarbete med åländska
myndigheter, bl.a. den åländska polisen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är intressant att höra. Jag har också hört bitar om det
där projektet men inte fått någon redogörelse i detalj. Utskottet kanske
kunde bekanta sig med det projektet och sedan redogöra för det i sitt betänkande.
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I något skede kan det t.o.m. bli en konkurrensfördel som rederierna
och andra företag vill ha, man ställer sådana krav. Man har sett i många
andra branscher att när man använder det här rätt så vill man gärna att
det är ett krav generellt. Det är kanske också någonting som man ska ta
in i förordningar och bestämmelser och ställa de här kraven när utvecklingen har gått så långt. För i grunden handlar det om affärsmässighet.
Man vill inte åka på fartygen om det är alltför dålig ordning. Därför driver rederierna de här projekten för att på sikt öka sin förtjänst. Det tycker jag att är behjärtansvärt. Det bör också lyftas fram av oss här i lagtinget.
Minister Carina Aaltonen, replik

STAD-projektet skulle mycket gärna få lyftas fram och få mera uppmärksamhet. Vi är just i startgroparna för att dra igång projektet i land
på Åland och det handlar om samma sak. Man ska kunna vistas ute på
lokal utan att behöva känna att man har alltför mycket berusade människor omkring sig. Attityden att kunna gå ut utan att behöva dricka
mycket alkohol borde också förändras, både ombord på fartygen men
också på Åland generellt sett.
Jag tycker att det här är en värdefull diskussion som gärna kan fortsätta både i utskottet och sedan när det här lagförslaget kommer till behandling på nytt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag håller med ministern. Utskottet är här och lyssnar, de
kan titta på det här projektet och även utreda huruvida det här gäller
alla rederier som trafikerar i den här delen är Östersjön som är relevant
för oss.
Jag har den uppfattningen att man också i Sverige och i Estland är intresserade av de här frågorna och särskilt det estniska näringslivet har
en tydlig uppfattning att man ska ta de här värdena på allvar och det gäller även i Sverige. Utskottet kunde redogöra för det här i sitt betänkande
så kanske landskapsregeringen också får lite vägkost den vägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att det var ett intressant anförande som ltl Sundman höll. Jag
håller med om mycket. Kryssningsindustrin växer överallt i världen. Det
är nog en helt annan stil på de produkterna än vad det är på färjorna
här. Jag tror inte att man behöver se det som någon nackdel.
Jag sade själv i mitt anförande att alla mynt har två sidor. Den här sociala dimensionen som ltl Sundman plockade upp är viktig. Det är inte
något som man bara kan sopa under mattan.
I den här typen av framställningar är det väldigt synd att det inte
finns något politiskt innehåll, tycker jag. Det finns överhuvudtaget inte
några överväganden när det gäller det som jag tog upp och det som ltl
Sundman tog upp, utan enbart teknikaliteter och det är ju faktiskt ett
fattigdomsbevis enligt mitt förmenande.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Framställningens syfte är kanske inte att innehålla just den
politik som jag efterlyser. Däremot är det lagtingets roll att beställa den
politiken och det gör jag härmed och jag hör ju att det finns medhåll. Då
kan ju utskottet i någon mån titta på det.
Man ska komma ihåg att det handlar om att man begär en förordningsfullmakt som man sedan tänker utnyttja. Då kan man sätta en förordning också som en blankettlag, ikraft till vissa delar och komplettera
den om man så finner nödvändigt. Det kanske man gör i det här fallet,
vad vet jag? Vi kan också tillföra politik här i lagtinget, tycker jag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är absolut nödvändigt att vi tillför politik i och med att det inte finns
någonting i själva framställningen.
Jag kan mycket väl förstå bakgrunden till den här ändringen. Jag kan
ha förståelse och respekt för att man ville likställa reglerna med de regler som gäller i Finland.
Men lämnar man en sådan här framställning, åtminstone när man
har en rubrik som man kallar för ”Övervägande”, så borde man också ha
svar på de frågor som ltl Sundman tog upp och även de frågor som jag
tog upp när det gäller hur man kan utveckla näringslivet. Men vi får ta
oss an den politiska biten i utskottet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag börjar på sidan 5 i framställningen där står: ”Med tanke
på förhållandena på Åland har förordningen dock störst praktisk betydelse
för diskussionen kring serveringsförhållandena i utlandstrafikerande fartyg, vilket motiverar framställningssättet i detta lagförslag”. Då funderar
jag på beredningsarbetet. Har man inte hört företrädare för flygtrafiken? Det
tycker jag att utskottet borde göra, för det kan ju ha viss betydelse för flyget
också. Det är viktigt att man hör dem.
När man kommer till förslagets konsekvenser så blir det delad tillsyn mellan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Valvira. Då är det en fråga
om resurser. Man borde höra någon från ÅMHM i den frågan.
Jag tycker att förordningsfullmakten verkar vara helt på sin plats.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Den blankettförordningen som vi vill att ska träda ikraft
också på Åland handlar om alkoholservering i färdmedel. Det gäller bussar, tåg, färjor och fartyg. Vi har bortsett från tåg och bussar i utlandstrafik. Vi har siktat in oss på fartygen eftersom vi menar att det är där
som det har någon betydelse för Åland.
Sedan när det gäller ÅMHM så 1996 gjorde man den bedömningen att
det skulle vara Valvira som skulle ha hand om tillsynen över det här,
även på de åländska flaggade fartygen, men det borde de facto vara
ÅMHM. Det är klart att man måste se över resurserna och hur mycket
merarbete det här kan betyda. ÅMHM har också lämnat in ett remissvar
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där de har svårt att bedöma. Allt det här kan utskottet ta reda på mera
om senare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Andra behandling
3

Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 3/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom
4

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Talmannen har beslutat sända detta
ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid
ett senare plenum.

5

Samhällsservicestrukturreformen
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 1/2012-2013)
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 mottagandet eller senast 10.12.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 05.12.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Ltl Anders Eriksson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter och ltl Åke Mattsson anhåller om ledighet på grund av trafikhinder. Beviljas.
Första behandling
1

Landskapslag om lagtingets kansli
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2012-2013)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 6/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! De senaste åren har det gjorts flera reformer inom lagtinget. En ny
lagtingsordning och arbetsordning har tagits fram och nu en helt ny lag om
lagtingets kansli.
Lagförslaget är berett av talmanskonferensen. Syftet är att både modernisera och en kodifiera praxis.
Dessutom föreslås att de bestämmelser i arbetsordningen för Ålands lagting som rör kansliet överförs till den nya lagen.
Den gällande landskapslagen om personalen vid lagtingets kansli är föråldrad och behovet av en modernisering är nödvändigt.
Lagtingets kansli är en relativt liten arbetsplats med få anställda, ett faktum som är en är en vanlig egenskap när det gäller ett flertal landskapsmyndigheter. Vid många av landskapets myndigheter har personalen, i likhet med
lagtingets kansli, endast en överordnad att vända sig till i frågor som gäller
arbetsuppgifterna, arbetsvillkoren, semester och liknande.
Samma lagar och förordningar som gäller tjänstemännen vid landskapsregeringen ska i princip även gälla tjänstemännen vid lagtingets kansli.
Även när det gäller tjänstekollektivavtalet vid lagtingets kansli överensstämmer avtalet till stora delar med motsvarande avtal för tjänstemännen vid
landskapsregeringen.
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I huset vid landskapsregeringen finns en stor sakkunskap och erfarenhet
av tillämpningen av lagstiftningen och tjänstekollektivavtalen. Utskottet anser att det därför är naturligt att denna resurs vid behov även kan utnyttjas
för att lösa frågor som uppkommer vid lagtingets kansli.
Dessutom kan lagtingets personal även vända sig till sina respektive fackliga företrädare med frågor. Förhandlingschefen vid Akava och verksamhetsledaren vid TCÅ ska fungera som förtroendemän med stöd av ett förtroendemannaavtal för lagtingets tjänstemän.
I talmanskonferensens förslag ingick att tjänstemännen vid lagtingets
kansli inte ska omfattas av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som
riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen till
den del den gäller rätten till tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot.
Enligt denna lag har den som står i offentligrättsligt anställningsförhållande till landskapet och som valts till riksdagsledamot, lagtingsledamot eller
till medlem av landskapsregeringen rätt till tjänstledighet. Rättigheten har i
lagen begränsats så att den som är anställd som förvaltningschef, avdelningschef eller lagberedningschef inte omfattas av rätten till tjänstledighet.
Rätten till tjänstledighet ska ses mot bakgrund av grundlagens bestämmelser om den enskildes rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns
utveckling samt det allmännas skyldighet att främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller personen själv. Klart och tydligt i grundlagen om demokratins grundbultar.
Begränsningen av rätten till tjänstledighet för nämnda uppdrag infördes
2006 för förvaltningschefen, avdelningscheferna och lagberedningschefen vid
landskapsregeringen. Bestämmelsen granskades i ett utlåtande från högsta
domstolen i lagstiftningskontrollen. I utlåtandet för högsta domstolen ett resonemang som utmynnar i att begränsningen av rätten till tjänstledighet för
de nämnda tjänstemännen inte är en avvikelse från grundlagen och att det
därför inte är en behörighetsöverskridning.
Högsta domstolen resonerar vidare att det kan vara svårt att få en tillräckligt kompetent person att förbinda sig till ett relativt kort vikariat och för personen ifråga kan det vara svårt att under denna tid kunna sätta sig in i det
krävande uppdraget. Dessa omständigheter är reella skäl för att begränsa förtroendeuppdrag i landskapet för de högsta tjänstemännen.
Trots det när lagen föredrogs för republikens president togs en anteckning
in i protokollet på presidentens begäran angående skyldigheten att trygga och
följa de politiska rättigheterna i hela riket.
I lagtingets kansli finns för närvarande sex anställda som står i offentligrättsligt anställningsförhållande till lagtinget. Enligt nu gällande lagstiftning
ska i fråga om skyldigheter och rättigheter samma gälla för lagtingets personal som för andra vid landskapet Ålands centrala ämbetsverk.
Utskottet finner mot denna bakgrund att lagtingets sex tjänstemän hittills
har omfattats av rätten att erhålla tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen.
Talmanskonferensens lagförslag innebär en ändring så att alla lagtingets
tjänstemän, dvs. lagtingsdirektören, biträdande lagtingsdirektören, utskottssekreteraren, kanslisekreteraren, bibliotekarien och vaktmästaren inte skulle
ha rätt till tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot.
Med hänvisning till högsta domstolens utlåtande och republikens presidents protokollsanteckning föreslår utskottet en ändring av talmanskonfe580

rensens förslag så att det vid lagtingets kansli, i likhet med förhållandena vid
landskapsregeringen, endast är den högsta tjänstemannen som inte har rätt
till tjänstledighet för lagtingsuppdrag.
Till den delen, beträffande tjänstledighet blev utskottet inte enigt. Reservanterna får redogöra för sina ståndpunkter.
När det gäller ändringssökande och besvärsinstans för utskottet ett helt
nytt resonemang och för dessutom in en ny paragraf i lagen. Ärenden som
gäller personalen vid lagtingets kansli är till sin natur förvaltningsärenden.
Bestämmelser om hörande av part, rättelseyrkande, besvärsanvisning m.m.
ska tillämpas på det sätt som föreskrivs i tjänstemannalagen för landskapet
Åland.
De uppgifter som landskapsregeringen har enligt lagstiftningen om tjänstemännen vid landskapsregeringen ska skötas av kanslikommissionen när det
gäller lagtingets tjänstemän, om uppgiften inte har delegerats.
I tjänstemannalagen finns bestämmelser om sökande av ändring. Till den
del bestämmelserna om besvär tillhör rättsskipning hör det till rikets behörighet men har kunnat tas in i lagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet med stöd av självstyrelselagen.
Utskottet konstaterar vidare att när det gäller ekonomiska förmåner kan en
tjänsteman framföra ett rättelseyrkande. Ett yrkande om rättelse av ett beslut
prövas inom samma myndighet där beslutet har fattats. Prövningen av ett
rättelseyrkande betraktas som en förvaltningsåtgärd och tillhör därför inte
området för rättsskipning. Att lagstifta om rättelseyrkande hör till landskapets behörighet.
Som jämförelse kan nämnas att när det gäller handläggningen av ärenden
som rör tjänstemännen vid riksdagen finns, förutom lagen om riksdagens
tjänstemän, ett reglemente för riksdagens kansli. Enligt det reglementet kan
en sakägare som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman vid
riksdagens kansli få beslutet prövat av kanslikommissionen genom att skriftligen yrka det senast 14 dagar efter det att han eller hon fick del av beslutet.
En motsvarande möjlighet att yrka på rättelse saknas när det gäller tjänstemännen i lagtingets kansli. Utskottet anser att det är ändamålsenligt och rimligt att föra in motsvarande möjlighet att rätta ett beslut i fråga om lagtingets
tjänstemän. Det föreslås därför att lagförslaget kompletteras med en 6 § med
bestämmelse om att den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en
tjänsteman vid lagtingets kansli kan få beslutet prövat av kanslikommissionen genom att framställa ett rättelseyrkande inom 14 dagar från det att beslutet delgavs den som berörs.
Vidare föreslås att ett beslut i vilket rättelse får sökas inte får överklagas
genom besvär.
Utskottet konstaterar att tjänstemannalagen för Åland, i likhet med landskapslagen om landskapsrevisionen, anvisar högsta förvaltningsdomstolen
som besvärsinstans i de ärenden där besvärsrätt föreligger.
Talman! Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som föreslås i betänkandet. Det känns bra att vi tar steg och fattar beslut som moderniserar lagtingets arbete. Tack.
Ltl Göte Winé

Tack fru talman! Utskottet har nu behandlat talmanskonferensens lagförslag,
landskapslagen om lagtingets kansli.
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När vi fick lagförslaget så trodde jag att det här skulle gå lätt. Jag sade vid
ett tillfälle att det är bara att klubba igenom det här förslaget. Sedan började
vi titta lite på förslaget och så märkte vi att det fanns en viss liten oenighet.
Sedan började vi titta lite mera på den och då märkte vi att det kanske tar lite
längre tid än vad vi trodde.
Trots små justeringar har vi kunnat enas om att få in paragrafen om rättelseyrkande. Däremot i 3 § om tjänstledighet så stod det i talmanskonferensens förslag att tjänstledigheten skulle gälla samtliga tjänstemän vid lagtingets kansli. Jag är av den åsikten att de som behöver finnas med där är bl.a. utskottssekreteraren, att de är så opolitiskt beroende som möjligt.
Ltl Carita Nylund, ltl Axel Jonsson och jag enades om att man i alla fall begränsar det till lagtingsdirektören, biträdande lagtingsdirektören samt utskottssekreteraren.
Majoriteten i utskottet ville att tjänstledigheten skulle begränsas till enbart
lagtingsdirektören. Jag kände att det var lite snävt och ville även ha med utskottssekreterarna där.
Med all respekt bästa lagtingskollegor, inget illa menat om er, men det är
inte många som jag skulle vilja ha som utskottssekreterare om ni kan ta det
rätt. Jag ser ju framförallt i min grupp att det finns ganska duktig utskottssekreterare men i de andra partierna så är jag rädd för att det kanske skulle
finnas lite politiska värderingar i det hela.
Jag har också fått till kännedom att det tidigare har funnits bekymmer när
lagtingsledamöter har varit utskottssekreterare.
Fru talman! Jag vill avisera att jag i detaljbehandlingen kommer att föreslå
att 3 § i landskapslagen om lagtingets kansli ska få den lydelse som den har i
min reservation till betänkandet.
Jag vill att utskottsekreterarna ska omfattas av att inte få tjänstledighet.
Har man en gång valt att ställa upp i val och man har valt att gå in i lagtinget
då har man gjort det här valet. Då måste man fundera på om man sedan är
lämplig som utskottssekreterare.
Det var min åsikt och mina tankar kring det här, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna anser att rätten att ställa upp i politiska val är en av
de grundläggande politiska mänskliga rättigheterna. Ska man göra inskränkningar så är nog självstyrelsen ute på sju famnars vatten. För liberalerna är det viktigt att många människor kan tänka sig politiska
uppdrag och ställa upp i val.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med liberalerna, man ska få ställa upp i
val. Jag har inte någon annan åsikt, man har all rätt att få ställa upp i
val. Däremot så måste man se om man ska ha en politisk sekreterare i
ett parlament om man de själva har suttit i parlamentet. Det är jag osäker på. Jag kommer aldrig att förbjuda någon att ställa upp i ett val. Det
är inte bara den här tjänsten som det gäller, utan det gäller också flera.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller rättigheter att ställa upp i val så är det ett överordnat eventuella teoretiska resonemang.
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Också när det gäller rätten till tjänstledighet så har vi på Åland redan en
inskränkning som man inte har i riket. I riket har man större rätt att
vara tjänstledig. För Ålands del gäller tjänstledighet en lagtingsperiod
om man har en offentlig anställning sedan måste man säga upp sin
tjänst. Så vi har redan inskränkningar.
Ltl Göte Winé, replik

Jag fullt medveten om att vi redan har inskränkningar. Jag har själv
hamnat ut för den situationen, men det är inte riktigt samma sak som
det här. Här pratar vi nu om att kunna få tjänstledighet för att ställa upp
i valet. Jag är lite skeptisk till det om man faktiskt ska kunna vara en
oberoende politisk sekreterare i ett utskott efter att man har suttit på en
lagtingsplats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Verksamheten vid lagtingets kansli har växt under åren, för
närvarande finns nio anställda, varav sex i offentligrättsligt anställningsförhållande.
Under utskottets behandling av lagförslaget har det framkommit olika
åsikter om huruvida en anställning i offentligrättsligt anställningsförhållande
vid lagtingets kansli bör innefatta en begränsning av rätten till tjänstledighet
för politiska uppdrag.
Man kan, i en jämförelse med landskapets anställda, konstatera att där är
tjänstledighet i en mandatperiod tillåtet för gemene man, undantaget enhetschefer samt förvaltningschefen. Motsvarande begränsning för lagtingets
kansli skulle omfatta lagtingsdirektören samt dennes ställföreträdare.
Det är en viktig medborgerlig rättighet att, om man så önskar, ställa upp i
val och därmed vara med och bestämma hur samhället man lever i ska styras
och utvecklas, och alla begränsningar i den rättigheten ska vara ytterst väl
motiverade. Men man ska komma ihåg, att både det förslag som föreligger,
samt reservanternas förslag, inte är en begränsning av rätten att ställa upp i
val, däremot en inskränkning i rätten till tjänstledighet för ett politiskt uppdrag, i detta fall lagtingsuppdrag. Med denna lag förhindrar vi alltså inte någon att ställa upp i val, men tröskeln för att göra det, blir onekligen högre, ett
inval betyder att man blir av med jobbet. Därför ska man vara aktsam med
begränsningar av detta slag. Men jag anser att i detta fall, är det verkligen
motiverat att innefatta utskottssekreterarna i begränsningen, p.g.a. arten av
deras arbete. Ni alla här i salen sitter och eller har suttit i ett utskott och vet
vikten av sekreterarens arbete. Sekreterarna är med och utformar lagförslag,
budgetmotioner, betänkanden, de tolkar lagar, hittar rätt höranden, formulerar frågeställningar och bistår utskottet med en mängd kunskap om t.ex. formalia och beslutsgång. En duktig utskottssekreterare, vilket vi har begåvats
med på lagtingskansliet, är guld värd för de inom många områden, lekmän,
som sitter i utskotten.
Fru talman! Just på grund av deras betydelse för utskottsarbetet är det av
största vikt att utskottssekreterarna är odiskutabelt partipolitiskt obundna.
Då menar jag inte att de ska vara obundna. Jag vill förtydliga nu att jag inte
pratar om de som är anställda just nu, utan om den hypotetiska situationen
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som kan, i framtiden, möjligtvis komma. Det är alltså rent hypotetiskt möjligt
att en utskottssekreterare, enligt lag och kulturutskottets betänkande, kan
ställa upp och bli invald i lagtingsval. Att denna kan sitta på ett politiskt
mandat, kanske till och med i ”sitt eget” utskott under en mandatperiod, för
att sedan återvända till sin sekreterartjänst. Det är då näst intill omöjligt att
garantera den sekreterarens neutralitet i sitt vidare arbete och det kan leda
till olyckliga arbetssituationer där man antingen frestats att färgas av sina politiska kompanjoners åsikter eller åtminstone anklagas för detsamma av politiska motståndare.
Fru talman! Jag vill återigen poängtera att det alltså är en hypotetisk frågeställning, ingen skugga ska falla på nuvarande tjänsteinnehavare. Man kan
tycka att yrkesstoltheten inte skulle tillåta ett sådant scenario jag just beskrivit, men så tänker inte alla mänskor och det är vårt jobb att se till att lagtingets verksamhet fungerar så smidigt som möjligt och att förhindra att sådana
här situationer uppstår.
Med tanke på ovansagda anser jag att begränsningen av rätten till tjänstledighet för lagtingsuppdrag för lagtingsdirektören, samt ställföreträdande lagtingsdirektören, även ska innefatta utskottssekreterarna. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Carita Nylund för ett resonemang kring rättigheten att ställa
upp i val. Det är helt sant att den rätten inte begränsas. Men ledamoten
svarar också indirekt på frågan att tröskeln blir högre om man vet från
första början att man inte har någon möjlighet till tjänstledighet. Det är
ju inte högre trösklar det åländska samhället behöver. Vi behöver lägre
trösklar för att engagera sig politiskt och ställa upp i val.
Ltl Carita Nylund, replik

Jag så är det, det måste man vara ärlig och säga att tröskeln blir aningen
högre.
Det fanns också ett förslag att alla som är offentligrättsligt anställda
skulle omfattas av det här, vilket jag inte ansåg vara motiverat. Däremot
tycker jag att det är motiverat när det gäller utskottssekreterarna.
I den privata sektorn är man inte heller garanterad tjänstledighet för
politiska uppdrag. Det är också många inom det privata näringslivet
som får göra det valet. Det finns inte heller någon rättighet som säger att
man inom den privata sektorn får tjänstledigt. Det är samma tröskel
där. Det här är en begränsning men jag tycker att den är välmotiverade i
det här fallet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Frihet är det bästa ting. Det är mitt budskap idag och det är orsaken till varför utskottsmajoriteten i lag- och kulturutskottet röstade för att
begränsa förbudet mot tjänstledighet får våra lagtingstjänstemän.
Då vi i lag- och kulturutskottet började fördjupa oss i talmanskonferensens
förslag, blev vi snabbt varse om att detta är en ”lokal” lösning. Vi kunde konstatera att riksdagens tjänstemän i riket inte har någon motsvarande begränsning av sina möjligheter till tjänstledighet, inte heller revisorerna.
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Det finns alltså ingen parallell till rikslagstiftning. I den mån det finns någon parallell att dra, så är det, såsom tidigare talare har konstaterat, till landskapsregeringen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen (1999:44). Här begränsas
rätten till tjänstledighet för förvaltningschefen, avdelningschefer och lagberedningschefen, i fall de skulle bli valda till riksdagsledamot, landskapsregeringsledamot eller medlem av lagtinget.
I talmanskonferensens ursprungsförslag kunde ingen tjänsteman vid lagtinget få tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot. En bestämmelse av
det här slaget skulle, i ett större parlament om vi tänker oss Åland förflyttat
till Hong Kong med några miljoner invånare, innebära en begränsning av alla
tjänstemäns rätt till tjänstledighet vid inval. Är detta rimligt? Nej, ansåg lagoch kulturutskottets majoritet.
Lag- och kulturutskottet var från första början helt överens om att ”tjänstemän” är en för bred och svepande kategori för att göra en sådan begräsning
i de medborgerliga och politiska friheterna. Jag argumenterade med utskottsmajoriteten för att vi endast bör begränsa rätten till tjänstledighet i de
enskilda fall som det verkligen är motiverat – det är i fråga om lagtingsdirektören. Jag återkommer till varför.
Då lagen föredrogs för Republikens president togs en anteckning in i protokollet på presidentens begäran angående skyldigheten att trygga och efterleva de politiska rättigheterna i hela riket. Presidentens budskap var att vi
inte ska ta lätt på att begränsa de medborgerliga och politiska friheterna,
detta är vårt samhälles grundvalar. Frihet är det bästa ting.
Mina argument för det här är praktiska och principiella. Vi bör ha ambitionen att locka de bästa krafterna som tjänstemän till vårt parlament. De som
söker sig till parlament för tjänst har ofta ett genuint intresse för politiska
frågor och kan t.o.m. ha ett engagemang för politiska frågor. I det sammanhanget vore det märkligt av oss i denna sal att kommunicera att en av de allmänna anställningsförmånerna är en begränsning av möjligheterna till just
samhällsengagemang.
Mycket av detta handlar om vad du har för människosyn – måste människans friheter och handlingsutrymme begränsas, eller kan vi lita på att människor använder sin frihet ansvarsfullt? För att vara specifik: Kan vi lita på att
en revisor eller en utskottssekreterare sätter sin yrkesheder och sitt oberoende främst? Ja, det måste vi.
Varför då lagtingsdirektören? Lagtingsdirektören är, som jag ser det – ett
specialfall. Det enda fallet där det verkligen kan bli problem för hela lagtinget
om denne ställer upp i lagtingsvalet, kommer in på till exempel ett moderat
eller obundet mandat, bedriver moderat politik i fyra år och sedan återgår till
tjänsten som lagtingsdirektör. Det blir inte hållbart.
Dels måste vi politiker – i dessa små kretsar - kunna lita på lagtingsdirektörens opartiskhet i alla väder, dels måste tjänstemännen kunna göra det.
Lagtingsdirektören har dessutom ”husbondestatus” i fackliga förhandlingar
som kan vara nog så komplicerade redan utan att man har politisk anknytning.
Vad gäller alla tjänstemän, så bör vi utgå ifrån att det handlar om vuxna,
tänkande människor som sätter sin yrkesheder främst. Och om man har ett
öppet, politiskt engagemang, är det inte egentligen naturligt om man arbetar
vid ett parlament?
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För att sammanfatta, finns det visst fog för att göra denna begränsning för
lagtingets högsta tjänsteinnehavare, men inte för någon annan. Däremot föreslås ingen begränsning varken av talmanskonferensen eller av lag- och kulturutskottet att man skulle begränsa rätten till tjänstledighet vid inval till
riksdagen eller utnämning till landskapsregeringsledamot – och en sådan begränsning bör inte heller finnas.
Fru talman! Vi är idag fria att följa vår övertygelse. Jag hoppas att vi idag
kan rösta för den frihetliga linje som utskottsmajoriteten företräder. För frihet är det bästa ting!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Valve hänvisade till förhållandena i riksdagen och jag kan bara bekräfta det som anfördes här. Åtminstone under
åren 1983-2003 var det här en icke fråga i riksdagen. Det här var överhuvudtaget inte någonting som var föremål för diskussion. Jag upplevde
stämningen som att man inte ens försökte reglera sådana frågor med
förbud. Man behärskade frågorna.
Jag tar inte ställning till huvudfrågan, det kan man inte göra i en replik. Jag vill bara säga att det fungerade precis på det här sättet som kollegan anförde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det som är mycket karakteristiskt för nordiska demokratier och
förvaltningar är att vi har en tjänstemannakår som opartisk och inte politiskt
tillsatt. Att man vid val byter ut tjänstemän och sätter in partipolitiskt förankrade tjänstemän så det är ett system som man har i andra länder.
Detta att tjänstemän är helt neutrala är liksom grunden för hela vårt system och tankesätt. Hur man garanterar det här kan vara en grannlaga uppgift. I det här fallet har man på Åland i olika sammanhang diskuterat hur man
på något sätt kan garantera att vi inte får tjänstemän som är först tjänstemän
och så blir de politiker och så blir de tjänstemän igen. Jag har sett flera fall
som inte har varit roliga för det politiska livet, inte på lagtinget men på landskapsregeringens sida. De allra flesta kommer från ett enda parti som har
många tjänstemän i sina led och vi har fått uppleva olika varianter på det här.
Det har inte varit särskilt lyckat. Man borde eftersträva att den dagen en
tjänsteman sätter en partipolitisk beteckning bakom sig så då ska man inte
längre återgå till att vara tjänsteman. Man förblir för evigt partipolitisk
stämplad. Det märks också i det fortsatta arbetet som de här personerna har
utfört. Vi har också här i det här huset haft sådana som har haft partipolitiska
beteckningar, även om de har varit anställd av regeringen och det har varit
olyckligt. Det är inte bara frågan om vilka beslut eller vilka ansvar de här personerna har, utan det handlar också om hur man sköter information som
man får i de här korridorerna och salarna.
Med en intensiv mediedebatt så finns det stor risk för att politisk information, som annars inte skulle komma till media, också kommer ut via tjänstemän som har varit eller är partipolitiskt aktuella. Det blir som att sitta på
flera stolar samtidigt. Det där är inte någon lätt sak att hålla efter, men jag
tycker inte att det har fungerat bra när vi har haft tjänstemän som har blivit
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politiker och tjänstemän igen. Det blir lätt personligt om man börjar diskutera konsekvenserna av det. Man måste inse att information kommer ut från
sådana salar där det inte borde komma ut information ifrån. Vi måste ha
tjänstemän som vi till hundra procent kan lita på och utgå ifrån att de inte är
partipolitiskt engagerade.
Det är möjligt att kanslikommissionen borde ha tittat lite närmare på det
här förslaget. Alla som är tjänstemän i det här huset har inte samma politiska
tyngd i sitt arbete. Om man är bibliotekarie på lagtinget så är det kanske inte
så väsentligt om man har ett politiskt uppdrag eller inte. Jag tycker inte att
det är passande överhuvudtaget om man jobbar i ett parlament att man ska
vara partipolitisk aktiv. Det är på något vis en stilfråga, men det kanske inte
behöver regleras i lag. Däremot tycker jag att reservanterna har gjort en bra
avvägning. Jag har också varit med när partipolitiskt aktiva här i salen har
blivit utskottssekreterare, det var ett annat parti och det var inte roligt. Jag
satt i det utskottet. Den här sekreteraren kunde gå från utskottsrummet till
vilket partimöte som helst utan att vi naturligtvis i någon högre grad kunde
påverka detta.
Fru talman! Jag tycker att reservanterna resonerar klokt. De mest politiska
uppdragen är ju att skriva betänkanden. Det är där som de politiska resonemangen förs och det är där som formuleringarna görs av sekreterarna. Om
sekreterarna har en partipolitisk benämning efter sig så raderas det inte ut efter att man har suttit en period här, det förstärks verkligen och det går sedan
inte bort.
Jag tycker att ltl Cita Nylund hade ett alldeles motiverat inlägg och det är
en bra kompromiss.
Det som är svagheten i vårt system är lagändringen om att begränsa tjänstledigheten. Om inte jag kommer helt fel ihåg så togs ett initiativ från en medlem av dåvarande frisinnade samverkan. Vi röstade här i salen. De som var
emot det förslaget var liberaler och socialdemokrater, medan en majoritet,
bestående av frisinnade, centern och jag vet inte vilka småpartier kanske
obundna röstade för begränsningen. Det är väl begränsningen vi borde diskutera om det förhindrar folk att ställa upp i val, om vi ska diskutera principiellt.
De som är anställda i det privata näringslivet har inte några sådana här
rättigheter, som ltl Nylund sade. Om man jobbar inom kommunen så ska det
prövas särskilt så där är det också annorlunda. Så inte är det någon bra begränsning.
Men ska man begränsa så borde man göra det på ett annat sätt för utskottssekreterarnas och direktörens rätt att återgå till jobbet om man blir politiskt invald.
Angående lovsången till friheten som det bästa ting så blev det lite antiklimax när det inte gällde lagtingsdirektören. Om man ska föra ett sådant principiellt resonemang så måste det väl gälla alla. Hur man nu än vänder sig, vilket alternativ man än tar, så blir det begränsningar.
Fru talman! Jag ber att få stöda reservanternas förslag.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag har redogjort för så tycker jag att det handlar om generella principer och generella rättigheter som går över det mesta annat.
Jag tycker att det här är en väldigt viktigt demokratifråga. Det blev ett
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underbetyg för självstyrelsen och det åländska samhället. Vi välkomnar
alla kategorier av personer att bli lagtingspolitiker; journalister, tjänstemän, sjuksköterskor och alla. Jag tycker att det är som att slåss mot
väderkvarnar.
Beträffande betänkanden så är det ett förslag, men det är politikerna
som exakt bestämmer och kan gå in och ändra punkt, komma och
varenda bokstav. Det resonemanget håller inte heller, tycker jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det stämmer ju inte att det är generellt. Också i det förslag som ltl Sjögren föreslår så begränsas ju lagtingsdirektörens rätt. Alla förslag nu innebär inskränkningar från den gyllene princip som alla här vill följa. Då
menar jag att om man följer det resonemang som man har när det gäller
lagtingsdirektören så är det minst lika relevant i fråga om utskottssekreterarna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I det resonemanget finns det också praktikaliteter om hur långt
man når. År 2006 begränsade man rätten för de allra högsta tjänstemännen inom landskapsförvaltningen; förvaltningschefen, lagberedningschefen och det är kongruent med det beslutet som utskottsmajoriteten har fattat nu och enligt det som utskottsmajoriteten diskuterade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, man har begränsat den här rättigheten redan åt ledande tjänstemän
på landskapsregeringssidan. Utskottssekreterarna kan man mycket väl
jämställa med samma funktioner som avdelningscheferna, om man vill.
Det finns inget rätt och inget fel, men begränsningar inför vi ju oberoende av vilket förslag som nu går igenom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Jag är glad att ltl Sundback har tagit till sig det frihetliga budskapet.
Men resonemanget kring lagtingsdirektören var mera av pragmatisk natur, på så sätt att det blir ohållbart om detta hus högsta företrädare har
politisk anknytning på samma sätt som landskapsregeringen har gjort
motsvarande analys i tidigare nämnda landskapslagen.
Ltl Sundback anmärkte att det blir problematiskt när en tjänsteman
får en partibeteckning. Jag tror inte att tjänstemän är lukt- och smakfria. Jag tror att de kan ha politiska och andra passioner.
Vi har 900-1000 tjänstemän i landskapet. Jag tycker inte det är orimligt om några av dem har ett politiskt engagemang. För mig handlar frågan om var vi ska vi dra gränsen. Jag anser att vi bör dra gränsen högt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, alla här förespråkar någon slags gränsdragning. Var och en pratar för
sin sjuka mor. Den gräns som jag menar att är central i lagtinget, det
gäller dem som skriver betänkanden. Ett betänkande ligger till grund för
lagtingets ställningstagande. Lagtingsdirektören skriver vissa betänkande men inte i samma omfattning som utskottssekreterarna. Vi har
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t.ex. hela finansutskottets betänkande. Om det skulle vara en moderat
som är mycket aktiv stadspolitiken, skulle det vara bra? Sedan hade den
personen suttit här i en period och talat i budgetdebatten och pratat om
det ena och andra och sedan skulle personen gå tillbaka till utskottet och
skriva finansbetänkande nästa år. Jag tror inte att det skulle vara trovärdigt.
Ltl Wille Valve, replik

För att knyta an till ltl Sundbacks avslutande resonemang så anser jag
att vi måste tåla att man kan ha ett politiskt engagemang vid sidan av sin
tjänst. Till viss del kan det till om med vara en fördel om man känner till
att personen i fråga har ett politiskt engagemang, då vet man vad man
har personen.
Ltl Barbro Sundback, replik

På den där grunden så blir ju allt fullständigt relativt. Jag kan inte se att
ltl Valve följer någon som helst princip nu, utan det är nu som det hampar sig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ltl Barbro Sundback inledde med att konstatera att utvecklingen i Norden har varit och är sådan att det ska vara färre och färre politiskt befryndade tjänstemän och att det är en styrka. Min bild är den motsatta, i
Sverige och numera i Finland kommer det på bred front politiska tjänsteinnehavare, män och kvinnor. I Finlands regering och i ministerierna
har t.ex. kanslicheferna länge varit politiska. Statssekreterarna, det nya
fenomenet, utses strikt på partipolitisk grund och bara för regeringens
mandatperiod. Tjänstemän i allmänhet utses på bestämd tid bl.a. just
för att åstadkomma en större rotation och mera inflytande av politik i
verksamheten. Det ser man inte som någonting hemskt eller förskräckligt. Och inte minst, grundlagen har ju ändrats så att presidenten inte
längre sköter de högsta utnämningar, utan det gör regeringen. Mera politik, inte mindre!
Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst finns det traditioner att man gör upp mellan partierna om olika
tjänster som man mer eller mindre tillsätter själv. Det menar jag att är
en liten annan variant än den som vi nu diskuterar; att någon tjänsteman ställer upp i ett val, blir invald och sedan går tillbaka till sin tjänst.
Det tror jag inte heller är så vanligt förekommande i riket. I så fall väljer
man att fortsätta som politiskt aktiv. Så har det också många gånger varit här, med några få undantag och de har varit ganska avskräckande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är tydligt att vi ser rätt olika på människans rätt
att vara aktiv och vara en tänkande individ. Bästa ltl Sundback, alla är ju
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politiska individer, särskilt sådana som engagerar sig i arbetet eller via
politik i samhällsfrågor.
Det resonemang som ledamoten för så skulle betyda att vi egentligen
även borde förbjuda ganska många anställda, inom den offentliga sektorn, att även ställa upp i kommunala val. Så fort man har en beteckning
efter sig, enligt ledamotens tolkning, så är man farlig för övriga partier.
Jag tycker att ledamoten underskattar folks förmåga att skilja på politiskt uppdrag och att agera som tjänsteman. Jag tycker faktiskt att ledamotens budskap har varit ganska sårande för dem som har jobbat i
lagtingets tjänst under många år.
Till sist, för mig har det varit lagstiftningskontrollen som har varit avgörande. Jag tror inte att vi skulle ha fått igenom en landskapslag där vi
skulle ha tagit till den begränsningsomfattningen som minoriteten i utskottet talar för.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, fru talman, nu håller inte ltl Harry Janssons argumentation. Vem
var det som införde den här begränsningen i rätten till tjänstledighet?
Det var ltl Harry Janssons parti, moderaterna och de obundna. Socialdemokraterna var emot den typen av begränsningar. Så det håller inte.
Däremot kommer jag alltid att vidhålla att lagtingets sekreterare i utskotten inte ska vara förknippade med något parti, speciellt inte att de är
aktivt partipolitiskt engagerade. Det har ingenting med kommunerna att
göra. Det är att rådda ihop allt möjligt.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Sundback, man får ju till livs från talarstolen just det budskapet
som ledamoten nu vill ta tillbaka. Men ledamoten sade att har man fått
en stämpel bakom sig så är det livsfarligt för de övriga partier. Det är ju
samma sak oavsett i vilket val man ställer upp i, så resonemanget håller
inte.
För mig har lagstiftningskontrollen varit ganska avgörande. Jag tror
inte att vi skulle klara av att göra den begränsningen som man ursprungligen ville, att det skulle omfatta en betydande grupp av de anställda vid lagtingets kansli.
Sedan vad gäller betänkanden så är det som om ledamoten nästan
nedvärderar politikernas förmåga att påverka ett betänkande. I det utskottsarbete som jag tar del i varje vecka så är det politikerna som läser
varje mening. Det är vi som lägger in de politiska analyserna där det behövs. Det finns någon rädsla för att det skulle finnas politiska individer
som försöker snedvrida det politiska budskapet. Det är mycket märkligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Harry Jansson säger att jag har sagt att det är livsfarligt för de övriga
partierna att någon tjänsteman skulle få en partibeteckning bakom sig.
Det är struntprat!
Jag har sagt att om en tjänsteman får en partibeteckning bakom sig,
blir invald och sedan ska återgå som tjänsteman så är den tjänstemannen inte längre att betrakta som en neutral och opartisk person, utan
som en partipolitisk tjänsteman och det är inte bra enligt mig.
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När det gäller betänkanden så har jag hört många gånger; ”kanske
sekreteraren kan skriva ihop någonting på basen av den här diskussionen som vi har haft utskottet” och det får man väl acceptera. Det är inte
något fel i det, men inte skriver sekreterarna efter någon slags diktamen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Som född Finströmmare och tidigare aktiv i ungdomsföreningsrörelsen blir jag rörd när frihetsstenen vid Finströms kyrka citeras: ”Frihet är
det bästa ting”. Om självstyrelsen hade bakrutedekaler så skulle det stå:
”Ålands självstyrelse, frihet är det bästa ting”. Vi ska alltid värna friheten, det
är därför vi har självstyrelse. Det är den innersta kärnan. Men vi måste alltid
fråga oss; vems frihet är det vi värnar? Är det ålänningarnas frihet? Det står i
lagtingsordningen vem som är våra huvudmän.
Det finns vissa saker som är speciellt med Åland. Allra mest speciellt är ju
småskaligheten, det lilla samhälle som i princip härbärgerar en stat på många
sätt. Då måste man ha den här skalan i åtanke i många fall. Ett fall är när
man tar ställning till sådana här saker. Vi har en betydligt större känslighet
för korrupta strukturer. Korruption är ett grovt ord, ni tänker på att man betalar för inflytande osv. Men det finns vänskapskorruption, politisk korruption och olika kopplingar. Det är grovt att säga korruption men det är det formella ordet för den här typen av sådana kopplingar som åsidosätter friheten
hos människorna, att det demokratiska systemet fungerar utan otillbörlig påverkan.
Det här är just ett sådant fall. Det här är en hypotetisk frågeställning. Det
ska absolut inte falla någon skugga över de tjänstemän som idag innehar de
här posterna, det är viktigt att säga och det har sagts här tidigare också. Trots
att man inte har den här begränsningen som reservanterna förespråkar så
skulle det kunna fungera alldeles utmärkt om man fungerar professionellt.
Men man ska inte försätta sig i de här situationerna som det kan innebära om
ens utskottssekreterare har varit politiskt aktiv. Det kan hända att det fungerar, men hur trovärdigt är det? Hur trovärdigt är det att ha en politiker att
påstå att det är en oberoende sakkunnig som håller i pennan i utskotten?
Jag ser det här absolut som en hypotetisk frågeställning. Det är också så
med avdelningscheferna i landskapsregeringen, det är totalt en hypotetisk
fråga. Men där vet vi att det har fungerat i flera fall och det har inte fungerat i
flera fall. Vi har ju facit att det kan gå riktigt på tok.
Med hänvisning till det lilla samhället, med hänvisning till de här potentiella situationerna har vi valt att ha den här begränsningen för avdelningscheferna i landskapsregeringens förvaltning. För avdelningscheferna är också
förvaltningens gränssnitt mot politiken och därför måste man ha den här begränsningen.
Det här kan man direkt överföra till lagtinget. Med samma argument som
man införde i landskapsförvaltningen kan man argumentera för reservanternas åsikter i det här fallet.
Jag hade från början den åsikten att alla tjänster i lagtinget skulle begränsas. Men när jag tänkte efter så tycker jag att man ska koncentrera sig till de
tjänster som är allra närmast politikens kärna; utskottssekreterarna.
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Rent hypotetiskt återigen, lagtingsdirektören som sådan är inte en tjänst
som det ställs så stora krav på att vara politiskt oberoende. Men om man
kopplar det till friheten, parlamentets trovärdighet, då kan det vara viktigt för
demokratins trovärdighet. Men rent tekniskt är det för att lagtingsdirektören
också har en funktion som utskottssekreterare. Jag tycker att det är just utskottssekreterarna som vi absolut måste värna ålänningarnas frihet och demokratins funktion och inte försätta oss i en sådan situation att vi har en före
detta politiker som sitter i utskotten.
För mig är det helt självklart att vi nu tar samma linje, när vi stiftar den här
lagen, som vi tog när vi stiftade lagen om tjänstledighet för avdelningscheferna. Jag har samma uppfattning och jag gläder mig åt dem som har kommit
till insikt och jag förvånar mig över dem som har ändrat sin uppfattning. Dit
hör inte ltl Valve eftersom han är ny här, men det finns dock sådana som tydligen har ändrat uppfattning. Det förstår jag inte eftersom vi bevisligen har
fått uppleva bekymmer med sådana tjänstemän som har varit tjänstlediga politiker. Det här är individuella problem men det här handlar också om individer, alla tjänster har en innehavare.
Sedan är det också viktigt att vi inte begränsar någons rätt att ställa upp i
val. Det vore mig totalt främmande att göra det. Däremot är många individers
möjligheter att ställa upp i val begränsade eftersom det kan hända att man
blir vald. Det kan hända att man är en företagare som har gjort en stor investering, man måste ägna sig åt sitt företag och man kan inte ställa upp i val
för då går investeringen på tok, som man har satt hus och familj i pant för.
Man kan vara en tjänsteman på mellanchefsnivå och ha högre lön än vad vi
har i arvode i lagtinget. Man kan inte ställa upp i val för man har inte råd att
sänka sin lön. Man kan ha en anställning i näringslivet och av samma orsak
kan man inte ställa upp för man har inte råd. Man kan inte sänka sin lön,
man kan inte skrota sin karriär.
Det är jättevanligt att man inte kan ta det här riskabla steget för att vara
politiker i fyra år och sedan stå utan försörjning, eftersom det inte finns några
fallskärmar, annat än efter sju år och då är det en spottstyver som sedan stiger till en dålig pension vid 15 år. Man kan inte ta det här steget för man får
inte tjänstledigt annat än i de här specialfallen. Inte ens en kommunanställd
har så här fina rättigheter som vi har gett åt våra landskapsanställda.
Relativt sett så begränsar vi de andras frihet till dem som vi ger tjänstledighet åt. Egentligen borde man inte alls ge tjänstledighet, alla borde behandlas lika, om man ska se till hela medborgarskarans medborgerliga fri- och rättigheter. Så måste man vända det här. Men det är ju fantastiskt att vi kan ge
den här möjligheten åt någon.
Det gör kanske att lagtingets sammansättning i någon mån, åtminstone
kandidatlistornas sammansättning, blir skev eftersom vissa grupper utesluts
redan i kandidatnomineringen. Folket har inte frihet att välja den man egentligen vill välja. Man kanske skulle vilja rösta på en direktörstyp från näringslivet och även på de andra kategorierna som jag räknade upp, men de finns
inte på kandidatlistorna. Det finns ett visst klientel som uppfyller vissa kriterier och har möjlighet att ställa upp i val. Det är den krassa verkligheten, utan
att någon har begränsat den direkt och förbjudit någon. Det finns också extremfall.
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För mig är det helt naturligt att stöda reservanternas åsikt. Det är en klok
kompromiss när det gäller vems tjänstledighet som ska begränsas. Jag hoppas att lagtingets majoritet gör detsamma.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag tycker fortfarande att det är att undervärdera självstyrelsen och att
man för ett resonemang som inte är kongruent.
När det gäller tjänstemän så är det min uppfattning att de allra flesta
präglas av integritet och professionalism. Det är väl också en del i den
offentliga sektorns uppgift och landskapsförvaltning att föregå med gott
exempel.
Visst finns det exempel på att både egna företagare och höga direktörer har suttit i lagtinget. Man har både kunnat vara företagare och hög
direktör samtidigt, så det resonemanget håller heller inte riktigt helt och
hållet.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag håller absolut med om att de allra flesta tjänstemän har
en hög integritet och professionalism och kunde säkert fungera i en sådan här hypotetisk potentiell situation. Men för trovärdighetens skull,
för människornas frihet och för demokratins trovärdighet så ska vi inte
försätta oss i de situationerna. Vi ska helt enkelt ha spelreglerna så att vi
aldrig provar om de fungerar. Man ska utesluta det, såsom vi har gjort
med avdelningscheferna, då prövas det aldrig. Vi kan ju komma i den situationen ändå att någon av dem ställer upp i val och det är helt okej.
Men att ha dem tjänstlediga, eventuellt få tillbaka dem och den eventuella, potentiella, hypotetiska situationen uppstår och det ska vi undvika
som man gör i alla skikt i samhället där man behöver trovärdighet, i
domstolar osv. ändå ner till tjänstemannautövare där man värnar trovärdigheten och opartiskheten för systemet, som ltl Sundback var inne
på. Det är jätteviktigt också i det här fallet och det är kanske allra viktigast här i demokratins innersta väsen, här i Ålands viktigaste rum, lagtingets plenisal.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Danne Sundman säger; ”ut ifall att, hypotetiskt resonemang”. Det finns ju en annan grundläggande princip i västliga demokratier, det är att hellre fria än fälla. Jag tycker att man är ute på sju famnars vatten, om man försöker begränsa det. Det är en orimlighet att försöka dra gränser. Som ltl Valve sade, man ska ha väldigt strikta begränsningar när det gäller demokrati och möjlighet att ställa upp i val
och rättigheter till tjänstledighet.
Ltl Danne Sundman, replik

Det där var ju argument för min åsikt. Jag vill ju föra den här begränsningen för att värna demokratin, för att värna systemet och lagtingets
opartiskhet och trovärdighet, parlamentets värdegrunder. Det var argument för min linje, inte att tillåta tjänstledighet.
Ursprungligen skulle ingen få tjänstledighet, alla skulle vara på
samma nivå. Man ska aldrig försätta sig i de här svåra situationerna.
Hellre fria än fälla. Nå, låt friheten gälla från början då. Alla vet vad som
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gäller; man har inte rätt till tjänstledighet om man innehar en tjänst
som avdelningschef, utskottssekreterare eller lagtingsdirektör. Det är
fullständigt klart. Det friar hellre än fäller, eftersom man inte försätter
någon i den här situationen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Från Ålands Framtids sida tycker vi att det här lagförslaget
är helt okej. Som ni säkert har märkt så finns det en liten fråga som har delat
utskottet. Det är frågan om rätt till tjänstledighet för utskottssekreterare till
den del det berör uppdrag som lagtingsledamot.
Jag vill, i likhet med flera föregående talare, poängtera att det inte handlar
om att inskränka några grundläggande mänskliga politiska rättigheter som
jag tror att ltl Sjögren uttryckte sig. Skulle det här vara en grundläggande politisk mänsklig rättighet så skulle det inte bara gälla de som är anställda av
landskapsregeringen som tjänstemän, då skulle det ju gälla alla. Det handlar
inte alltså om en rättighet utan om en förmån, vill jag snarare uttrycka det.
Fru talman! Jag vill uppmana lagtinget till att tänka lite pragmatiskt i den
här frågan. Att stirra sig blind på hur det fungerar på riksdagskansliet i
Helsingfors håller inte. Det är därför vi har fått självstyrelsen för att vi ska
slippa göra det i frågor där vi har behörighet och det har vi här.
Slutligen vill jag förslå, fru talman, för att mina kollegor ska få grunna och
betänka det här ordentligt, att ärendet bordläggs till inkommande måndag.
Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson nämnde att man inte kan jämföra
med riksdagen. Men jag vill ändå göra en jämförelse, vi har ett speciellt
ersättarsystem här. Har utskottet berört detta att om en utskottssekreterare blir ersättare i lagtinget, kan man då flera gånger under en mandatperiod hamna som utskottssekreterare fram och tillbaka i parlamentet?
Det här förslaget som ligger kan resultera i det.
Jag har själv inte bestämt mig. Jag funderar efter att jag har hört debatten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag upplever att ltl Carlsson har uppfattat det helt korrekt. Om man då
har rätt till tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot så kan man
bli ersättare och kommer in i lagtinget. Då har man ett uppdrag som lagtingsledamot och då har man rätt till tjänstledighet om det så är en månad eller en hel mandatperiod. Då kan man givetvis åka in och ut flera
gånger. På något annat sätt kan jag inte läsa det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det här är en viktig fråga. Det skulle vara önskvärt att lagtinget
kunde enas eller åtminstone vara en stor majoritet för det beslut man tar. Det
kanske skulle vara klokt med bordläggning så att alla hinner fundera på sa-
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ken. När man en gång gått in för en princip så borde man ju följa den, tycker
jag. Jag understöder förslaget om bordläggning.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Danne
Sundman har föreslagit att ärendet ska bordläggas till måndagen den 10 januari. Önskar någon uttala sig bordläggningstiden? Ärendet bordläggs.
För kännedom
2

Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)
Ärendet upptas för remiss vid plenum 10.12.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 10.12.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Remiss
1

Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)
Enligt arbetsordningen beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett
ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Ni har i lagtinget idag på ett bord Republikens presidents förslag
till ikraftträdande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.
Landskapsregeringen har för sin del tittat närmare på innehållet i det här
och gett ett utlåtande som finns utdelat till er på borden här idag.
Konventionen om i materiellt kulturarv är en konvention som Unesco har
tagit fram för ett antal år sedan. Den trädde i kraft redan år 2006 efter det att
30 medlemmar i Unesco hade ratificerat det här. Nu pågår en ratificeringsprocess i de nordiska länderna och även i de självstyrande områdena inom
Norden. Våra kollegor på Färöarna och Grönland har eller är på gång att göra
motsvarande ratificering som nu görs i och med detta.
Var det då syfte med den här konventionen? Så här skriver man i propositionstexten: ”Syftet med konventionen är att främja tryggandet av det immateriella kulturarvet, säkerställa att berörda lokalsamhällens, gruppers
och enskilda personers immateriella kulturarv respekteras. Höja medvetandet på lokal, nationell och internationell nivå om det immateriella kulturarvets betydelse och därigenom även främja den ömsesidiga förståelsen
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samt erbjuda internationellt samarbete och bistånd”. Det här är något som
vi i landskapsregeringen har sett att vi från Ålands sida kunde ha väldigt stor
nytta av.
Ser vi på vad det immateriella kulturarvet är så namnet som sådant var
åtminstone för mig, när jag skulle ta mig an det här, något som lät väldigt abstrakt och långt borta. Men när jag började titta närmare på vad det handlade
om så är det kanske inte på det sättet.
I konventionen exemplifierar man vad immateriellt kulturarv är. Jag ska
ge några exempel. För det första så kan man säga att det är muntliga traditionen och uttryck, dialekter som talas. Det är scenkonster och sådant som
kanske inte uppförs enligt ett manus utan som sker genom improvisation och
liknande och som inte på annat sätt dokumenteras än att det bara är för tillfället. Det är sociala sedvänjor, riter och högtider, dvs. vårt julfirande, vårt
midsommarfirande och liknande saker. Det är kunskaper och sedvänjor rörande naturen och universum. För vår del kanske sjöfågeljakten kunde vara
en sådan sak som handlar om det immateriella kulturarvet. Det är traditionell
hantverksskicklighet, sådant som när vi i dagarna rör oss runt på julmarknader ser en hel del av. Ålänningar som genom åren har burit fram skicklighet att med händerna tillverka olika saker och för den här traditionen vidare.
En stat som ratificerar den här konventionen åtar sig en del saker. I det här
fallet kommer en del av staternas åtaganden att ligga på landskapet Åland.
Jag ska nämna tre saker som blir konsekvenser för oss genom att vi godkänner det här, om lagtinget så väljer.
För det första så säger man att man ska trygga tillvaratagandet av det immateriella kulturarvet. I konventionen finns det inte några speciella åtgärdskrav på detta. Man säger att det ska finnas någon som är ansvarig för att följa
upp att kulturarvet bevaras och att det görs någon typ av dokumentation
kring det.
Man förbinder sig också att se till att man informerar allmänheten inom
vilket område som kulturarvet ska bevaras. Man förbinder sig också att upprätta förteckningar och register. I det här fallet handlar det om att vi sammanställer förteckningar över sådant som vi anser vara ett sådant kulturarv
som ska föras vidare. Det här finns till vissa delar redan bl.a. i museibyråns
ägo och i landskapsarkivet. Vi måste se till att det här bli bättre katalogiserat
och att det är möjligt att följa upp det här både för människorna som bor här i
lokalsamhället men också för Unesco för att de ska se att vi jobbar med de här
sakerna.
När det gäller att rapportera den här förteckningen till Unesco så har vi
sagt att det är viktigt för åländsk del att vi har möjlighet att på ett tydligt sätt
föra fram de åländska delarna av detta. Vi blir ju en del av det som rapporteras in från staten Finland, men det ska tydligt framgå vad som är den
åländska delen i det här sammanhanget.
Den tredje punkten som vi förbinder oss till att är att utarbeta en generell
bevarandepolitik. Utgående ifrån de förteckningar som har tagits fram handlar det om att se till att man också hittar strategier för hur man bevarar detta
för framtiden och på vilket sätt man sedan ser till att vi kan dra nytta av det
också.
Kort sagt, det här är något som kan ge oss en möjlighet, inom självstyrelsens ramar, att lyfta fram som sådant som vi egentligen i grunden fick självstyrelsen för. Vi får hjälp att visa upp det utåt genom att är det något som
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kommissionen har som huvudsyfte, man ska samarbeta för att det här ska
finnas kvar. Det ger oss också möjligheter att visa det som är en minoritet
inom ramen för Finlands kultur. Den möjligheten ges oss via självstyrelsen.
När det gäller kostnaderna för det här så kommer det framförallt inledningsvis att krävas en hel del från vår förvaltning. Som en jämförelse kan sägas Finland avsätter ungefär 120 000 euro per år för att göra det här. Vi i
landskapsregeringen skriver att vår målsättning är att hitta synergieffekter
när det gäller hur man rapporterar in och hur man systematiserar tillsammans med Finland för att kunna göra det på ett så ekonomiskt effektivt sätt
som möjligt. Vi ser också att det kan finnas möjligheter att göra det här genom att prioritera innanför de ramar som finns. Men det är viktigt att lagtinget vet om att det här arbetet kommer att kräva en hel del, framförallt personell insats och därmed har det ett en viss påverkan på vår budget.
Vi föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall till konventionens ikraftträdande.
Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vårt kulturarv är en väsentlig del av självstyrelsen. Jag skulle
vara intresserad av att ministern lite mera redogör för hur landet ligger
idag? Det ligger i museibyråns uppgifter att dokumentera. Hur tar vi till
vara på lokala sedvänjor och dialekter? Vad är tanken? Vässer man sin
strategi, hur går man tillväga i dagsläget och vad behöver man förbättra
genom den här konventionen?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag nämnde mitt anförande så finns det en hel del redan samlat i form av filmer, ljudupptagningar och berättelser i skrift
osv. Det som framförallt behövs för att uppfylla det som nu beskrivs i
den här konventionen handlar om att katalogisera, registrera och se till
att det finns möjligheter att ta sig an och hitta det material som finns.
Sedan gäller det att se till att man också har strategier för hur man
kan använda det här i framtiden, hur man gör det synligt för människor
osv. Ett sätt är t.ex. vid olika typer av utställningar men också när man
ska fatta beslut i olika frågor så behöver det här finnas med som någon
typ av beslutsunderlag. Det är svårt idag att på ett konkret sätt exakt
säga hur man ska använda det här, annat än att man ska se till att man
bevarar och ger möjligheter att kunna ta sig an det i framtiden.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det låter nog som en klok väg att gå, att landskapsregeringen
ha någon form av strategi och att man förstås verkar inom de resurserna
som finns.
Jag skulle också vilja ha ett klargörande, hur man tänker sig att självstyrelsen ska kommunicera med Unesco? Har man flera tankegångar
kring samarbetet med rikssidan? Hur långt har man kommit när det gäller arkivering, register och e-arkiv?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Den sista delen blir för omfattande för att svara på i en replik.
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Den första delen som handlar om hur man ska gå vidare när det gäller
strategier och liknande så har landskapsregeringen idag inte hela den
bilden klar för sig när det gäller upprättande av det här arbetet. Om det
är så att lagtinget går in för att ratificera och godkänna konventionen så
krävs det arbete som ska göras i en bredare arbetsgrupp där man kopplar in museibyrån och vårt arkiv för att få fram en strategi. Sedan måste
man också sätta det in i ett större sammanhang när det gäller allt kulturarv.
För ett antal år sedan var det ett program på gång som skulle tas fram
för kulturarvet på Åland. Det måste vi nu lyfta upp på nytt för att se hur
vi kan systematisera det på bästa möjliga sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett nytt intressant ämne som ministern nu diskuterar. Kulturarbete är ju jättecentralt med tanke på internationaliseringen, att vi bevara den åländska identiteten och på det sättet belyser
den så här och försöker säkra den.
Det var också bra att ministern tog upp vad det kommer att kosta. Det
var en av frågorna som jag tänkte ställa.
Jag skulle vara intresserad av att ministern skulle belysa den generellt
bevarandepolitiken som han nämnde.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ser man till hur landskapet hittills har fört sin politik på det
här området så är det främst genom två olika instrument. Dels har vissa
delar funnits med i det kulturpolitiska programmet och dels är det via
budgetbeslut. Antagande av den här konventionen skulle nog leda till att
vi måste systematisera det här arbetet på ett annat sätt, precis som jag
sade i inledningen och som också finns i det skriftliga svaret. Strategierna är inte så konkreta som de kanske bör vara för att man sedan ska leva
upp till konventionen på bästa möjliga sätt.
Landskapsregeringens bedömning är att det här något som ska göras
och som behöver göras just med de motiv som ltl Kemetter nämnde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag har nöjet att hålla den moderata lagtingsgruppens gruppanförande om "Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet".
Detta är inte precis någon politisk dynamit, men den har otvetydigt budgetverkningar inom arkiv- och museiväsendet, precis som vår minister har
konstaterat i sitt utlåtande. Det belastar budgeten, men det ska gå att hantera
inom det befintliga utrymmet.
I ett bredare, principiellt perspektiv innehåller artikel 3 en intressant ”friskrivningsklausul” som i praktiken gör det möjligt att utnyttja naturresurser
utan att ta överdriven hänsyn till det immateriella kulturarvet. Intressant att
den bestämmelsen kom med.
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Beroende på hur brett vi tolkar bevarandebestämmelserna, som ltl
Kemetter var inne på, kan detta handla om att bevara åländska dialekter,
sedvänjor och jaktkultur. Propositionen på sidan 3 ger en fingervisning där
det talas om: ”visor, diktning, danser eller sociala företeelser så som lekar
eller maträtter eller sätt att tillreda maten på”. Alltså allt ifrån stämningen
på Socis till hur man pälsar en säl. Eller den rika flora av dialektala uttryck
som vissa ledamöter i denna sal kan ge prov på, för alltid bevarat i vårt stenografiska protokoll.
Men vi kan notera att särskilt i Finland har man ansett att man inte i tillräcklig grad lyckats kartlägga och bevara sina dialekter, på sidan 5 i propositionen. På samma sida påstås att ”Finland inte ingått några bilaterala fördrag på detta område”. Här kunde lag- och kulturutskottet seriöst överväga
att vässa tuppkammen och fundera på om inte art. 1 i Ålandsöverenskommelsen om bevarande av ”befolkningens språk, kultur och lokala svenska traditioner” är just ett sådant bilateralt fördrag som Finlands regering menar att
inte finns. Det är värt att överväga.
Landskapsregeringen lyfter fram ett annat sammanhang där Åland kunde
höja profilen, nämligen: ”Det är därför även av vikt att landskapsregeringen
inom ramen för sin behörighet ges möjligheter till direkt kommunikation
med Unesco, vid sidan av riket”. Detta handlar också om konventionsstaternas rapporter i artikel 29 och 7 (f). Med tanke på att Åland har behörighet på
detta område borde Finlands landsrapport rimligtvis ha ett stycke om Åland,
på samma sätt som Danmark inkluderar Färöarna och Grönland i vissa
landsrapporter.
Däremot betraktar jag personligen det som tämligen klart att Åland inte
kan ansluta sig till konventionen som ett territorium med ”fullständigt internt självstyre som erkänts av sådana som Förenta Nationerna men som
inte har uppnått full självständighet enligt generalförsamlingens resolution
1514 (XV)”. Alltså resolutionen om avkolonisering och de territorier som avses i FN-stadgans kapitel XII om internationellt förvaltarskapssystem. Möjligen kunde Grönland komma i fråga eftersom Grönland nämndes i avkoloniseringsprocessen i vissa dokument i FN, men knappast Åland och Färöarna.
Rent politiskt anser jag alltså att vi inte behöver fördjupa oss mer i det spåret,
för jag tror inte att det leder någon vart.
Vad kan det då vara bra att lag- och kulturutskottet fördjupar sig i? Förslagsvis de artiklar som innehåller skyldigheter för landskapsregeringen,
alltså de artiklarna under kapitel III.
Min högst personliga förhandsbedömning är ändå att skrivningarna är så
pass flexibla att detta snarare blir ett slags ”beteendekodex” för god praxis vid
bevarandet av det immateriella kulturarvet, snarare än bindande åtgärder.
Men detta må lag- och kulturutskottet begrunda. Tack.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! En annan väsentlig sak för lag- och kulturutskottet är att ta in tredje
sektorn. Vi har t.ex. Marthorna, Ålandsforskarna och det pågår ett ganska gediget arbete med det immateriella kulturarvet inom den tredje sektorn så det
är också en viktig aspekt att ta upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
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Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Första behandling efter bordläggning
2

Landskapslag om lagtingets kansli
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2012-2013)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 6/2011-2012)
Ärendet bordlades 05.12.2012 då ett ändringsförslag aviserades. Först tillåts fortsatt
diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt och analysera några av de saker som
framkom i slutskedet av vår föregående debatt före bordläggningen.
En första anmärkning är om vi ska dra parallellen till landskapsregeringen,
vilket lag- och kulturutskottet gjort, så finns inte den här begränsningen för
föredragande tjänstemän utan endast för ledande tjänstemän, vilket i lagtinget torde innebära utskottssekreterarna.
Det andra är påståendet, som kom i slutskedet av debatten, att det vore
ohyggligt om vi hade politiskt märkta utskottssekreterare eftersom det då
skulle komma in oönskad partipolitiskt färg i utskottsutlåtandena. Men bästa
kolleger, underskattar vi inte oss själva om vi tänker så? Är vi inte egentligen
rätt bra på att vara kritiska och känna igen formuleringar med alltför kraftig
politisk slagsida? Kan man inte t.o.m. påstå att det är vårt jobb?
Mitt andra påstående är att det blir opraktiskt om vi har en utskottssekreterare som ställer upp i val för ett parti, blir ersättare och sedan plötsligt blir
ordinarie lagtingsledamot när landskapsregeringen tillsätts. Det här fallet
handlar inte om dålig eller bristfällig lagstiftning utan om rekrytering. Det
finns vissa saker som vi inte kan lagstifta bort. Vi kan ändå få en utskottssekreterare som använder sin politiska frihet till att ställa upp i valet för ett
åländskt parti och kommer in. Vi kan ändå få någon som överklagar, ifrågasätter grunderna för varför man inte har fått den tjänsten som man har ansökt. Och, kära kollegor, vi kan ändå få en sökande till tjänsten som utskottssekreterare och som har varit politiskt aktiv och suttit i lagtinget. Ska vi då
betrakta detta som en grund för att diskvalificera den sökande eller ta någon
annan? Nej, tvärtom, det borde vara en merit, tycker jag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det här är en svår fråga som tycks dela lagtinget. Som
ny lagtingsledamot och utskottsdeltagare så känns det otryggt att man
som ledamot hela tiden skulle behöva analysera texten, om den är politiskt eller inte. Hur resonerar ledamoten kring det här?
Ltl Wille Valve, replik

Jag resonerar som så att det är detta som vi gör hela tiden i utskottet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Ja, åtminstone har jag upplevt att det har varit tryggt att utskottssekreteraren har varit neutral.
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Ltl Wille Valve, replik

Jag ser inte det här hotet. I flera andra parlament i Europa går vi mot en
inriktning där fler och fler av tjänstemännen t.o.m. sitter på uttryckligt
politiskt mandat. De har tillsatts som en proportionell andel av representationen i parlamentet. Jag delar inte den farhågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Min erfarenhet efter många år här i salen är ganska tydlig i
de här sammanhangen. De som en gång har fungerat som politiker och
sedan blir tjänstemän har nog ett förtroende som inte är helt neutralt.
Deras partiskhet är hela tiden ifrågasatt. Jag tycker att det skulle vara
olyckligt om man skulle börja läsa ett betänkande utgående från att man
vet att utskottssekreteraren har eller är aktivt med i ett parti. Det är på
något vis som att gå som katten kring het gröt.
Jag har en väldigt klar uppfattning i den här frågan. Vi ska fortsätta
med att ha så neutrala opartiska tjänstemän som möjligt här i lagtinget.
Jag tror också att man kan säga att de som har fått mest respekt är just
de opartiska tjänstemännen, inte de som har vinglat hit och dit och
ibland varit politiker.
Ltl Wille Valve, replik

Med all respekt för ltl Sundbacks erfarenhet så har jag för mig att det
inte har varit särskilt många fall av det slaget som ledamoten nämnde.
Vad gäller den anmärkningen att man inte kan fungera neutralt efter
att man har varit i lagtinget så tycker jag att det är lite märkligt. Är det
inte sorgligt att man måste tänka så, att för att man har varit i lagtinget
så blir man diskvalificerad för en massa tjänster? I den bästa av världar
borde det vara tvärtom. Det borde vara en merit att bli vald på folkets
förtroende, få ett mandat i denna sal och föra fram politik.
Ltl Barbro Sundback, replik

Allt är inte pragmatism i den här frågan. Det handlar om två helt olika
funktioner i vårt demokratiska system. Tjänstemännen ska stå för neutrala fakta och andra dokuments grunder, inte att man behöver misstänka att de företräder en viss ideologi eller politiskt intresse. Jag tror
att det är oerhört viktigt att slå vakt om den traditionen i vårt system.
Den traditionen tycks nu med det här förslaget sättas på prov. Jag är
väldigt säker på min uppfattning i den här frågan. Jag kan inte nämna
namn men jag skulle kunna berätta saker som bevisar min ståndpunkt,
men det blir lätt personligt så därför avstår jag från det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Beskrivningen som ltl Valve gav, om vart den här typen av tillämpning kan leda, var enligt min mening riktig. Den har också
ett europeiskt namn som kallas ”berufsverbot” och det leder tankarna
till något som vi med alla medel måste hålla borta från vår demokrati.
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Vad värre är, och här vill jag komma med ett tillrättaläggande, att när
man har kommit till ett utnämningsstadium i en förvaltningsprocess så
är ju ändringssökande i allmänhet förbjudet. Inte ens det hjälper sedan
när man har kommit till det och detta förstärker ju ”berufsverbot” på ett
mycket avskräckande sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tyckte att ltl Valve sammanfattade diskussionen mycket
bra. Jag delar åsikterna till hundra procent. Jag tycker att det är att underkänna självstyrelsen. Det är att diskutera på främmande värdegrund
såsom man diskuterar. Det är att höja tröskeln för att många ska kunna
delta i val.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är vårt jobb att hålla koll på att utskottssekreterarna
inte skriver politik i betänkandena, fick vi höra av föregående talare. Ja, man
blir att fundera. Jag ser åtminstone mitt uppdrag här i lagtinget som att föra
fram den politik jag står för och inte att hålla koll på att utskottssekreterarna
går ut över sina befogenheter och sitt uppdrag.
När det gäller rekrytering av utskottssekreterarna kan vi fortfarande ställas
inför problem. Vi kan få sökande med politisk bakgrund till ett utskottssekreteraruppdrag. Ja, självklar är situationen sådan, men jag har svårt att se
kopplingen till den fråga vi diskuterar idag.
Det viktiga är ändå att vi kan garantera för ålänningarna att politiken är
det som styr utskottsarbetet. Att det är vi politiker som är folkvalda och invalda som styr vad som skrivs i betänkandena och att det inte kommer in politiska influenser från annat håll. Vi i Ålands Framtid anser att det handlar
om att dra gränser om principer.
Idag har vi chansen att skapa ett system som drar en gräns som visar att vi
vill ha ett system som folket ska kunna känna förtroende för. Den chansen
har vi nu. Jag hoppas att lagtinget nu, efter lite betänketid, finner sitt förnuft
och tar det till fånga och röstar i enlighet med den reservation som några partier här har presenterat och kommer att driva till omröstning.
Ltl Wille Valve, replik

Jag måste säga, ltl Jonsson, att jag känner mig lite missförstådd efter
mitt första inlägg. Vårt jobb är att se till att det finns politik i utlåtandena. I den processen blir det väldigt naturligt att man ser till att det
inte kommer in någon personlig politik från den som håller i pennan.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart. Men åtminstone skulle inte jag känna mig riktigt nöjd med
att varje gång behöva ställa mig frågan om utskottssekreteraren har försökt få in sin egen politik i det här betänkandet. Som lagtingsledamot
behöver man kunna ha den tryggheten i utskottsarbetet och det förtro-
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ende för utskottssekreteraren så att man vet att någon politik inte kommer att smygas in.
Sedan beror det säkert på personen vem som är utskottssekreterare.
Det finns säkert de som klarar av att sköta detta, men det finns helt säkert också de som inte klarar av det, och det är dem vi vill undvika genom det här förslaget. Det handlar inte om någon enskild utan det
handlar om en princip.
Ltl Wille Valve, replik

Jag nöjer mig med att konstatera att på den sistnämnda punkten har vi
olika uppfattningar. Jag anser att det inte är en tillräcklig grund för att
göra den typen av markering mot politiskt engagemang.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att det är olyckligt att man väljer att kalla vårt reservationsförslag för att hindra politiskt engagemang, för det är faktiskt inte det vi
gör. Däremot har man chansen som utskottssekreterare, precis som alla
andra, att ställa upp i val, oberoende om man har rätt till tjänstledighet
eller inte. Det handlar inte om att begränsa politiskt engagemang. Det
handlar om möjligheten att komma tillbaka till ett opolitiskt uppdrag efter att man har engagerat sig politiskt, det är detta som vi vill komma åt.
Politiskt engagemang finns det absolut lika stora möjligheter till också i
fortsättningen om man röstar med vårt förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också för liberalerna handlar det om principer och grundläggande principer. Det blir ganska märkligt resonemang om man i någon
slags lite paranoid föreställning målar en viss potentat på väggen.
Det är ju det vi gör hela tiden. Vi märker, vi överväger formuleringar
och vi diskuterar ihop oss i utskotten. Det är ju lagtingspolitikerna som
diskuterar, kan vi komma överens om vissa formuleringar eller måste
någon reservera sig. Det är ju lagtingsledamöterna som för politiken.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, så bör det åtminstone vara. Ltl Sjögren vet, lika som jag, att det är
sekreterarna som sitter med pengar och formulerar ihop det som diskuteras runt utskottsborden. Så går det till. Man vill inte som lagtingsledamot behöva bekymra sig för att det kan smyga in politiska kommentarer eller inlägg i texter som inte har diskuterats. Som utskottsledamot
kommer man självklart att märka det, men man vill inte behöva göra
något åt det. Man vill inte ställas inför de situationerna. Det är precis
därför som vi ska försöka undvika att den situationen uppstår.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag tycker fortfarande att det här blir ett sådant märkligt resonemang,
det är ju precis det vi gör, vi lusläser betänkanden och vi kommer med
alternativa förslag. Det är ju precis det som vi gör, vi godkänner
vartenda komma och punkt i ett betänkande. Det är politikerna som ska
föra politiken. Sedan kanske man har ett utkast att ta ställning och det
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kan man ju omformulera precis hur man vill. Om man inte läser betänkanden och kommer med förslag så gör man ju inte sitt jobb som lagtingsledamot.
Ltl Axel Jonsson, replik

Där är vi helt överens ltl Sjögren och jag. Självklart hör det till lagtingsuppdraget och utskottsuppdraget att granska det som skrivs i utlåtandena. Men det här handlar faktiskt inte om det. Den andra sidan målar upp att det skulle vara någon slags inskränkning i en grundläggande
rättighet att ställa upp i val eller engagera sig politiskt, men det är inte
detta som det handlar om. Det handlar bara om att om man väljer att
engagera sig politiskt så uppmuntrar vi inte från lagtingets sida att man
ska sitta i ett utskott och skriva betänkanden efter att man själv har deklarerat vad man tycker i frågor, som förmodligen kommer att behandlas återigen i ett senare skede. Det handlar om att vi ska kunna garantera att utskottetsarbete sköts på ett sådant sätt att det är politikerna
som styr och inte tjänstemännen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag har några teoretiska och några praktiska synpunkter på
denna fråga som egentligen har inskränkt sig till tre personer. Debatten har
de facto tagit den egendomliga vändningen att det gäller upp till tre utskottssekreterare i Ålands lagtings utskott.
Principiellt först, sedan hela rösträttskampens början har principen varit
att så nära som möjligt koppla rösträtt vid valbarhet och tvärtom. Det ena
förutsätter det andra för att det ska vara meningen med det. Rösträtten är
universell och ska egentligen inte kunnat tas ifrån någon. Valbarheten har
man av olika skäl alltid begränsat. Men eftersom begränsningarna utgör undantag från huvudregeln så ska man hantera dem mycket varsamt och inskränkt. Så är det med alla undantag i all rättsordning, alla undantagen ska
behandlas begränsat och varsamt. Undantagen får naturligtvis aldrig göras
till en regel.
Åtminstone i de människorättsdoktriner jag känner till så betraktas valbarheten, lika som rösträtten, som en grundläggande rättighet. Så är det. Begränsningar får göras, men under de villkor som jag nämnde.
Jag upplever det som tungt en dag som denna, när EU, Europeiska Unionen ska motta Nobels fredspris, att ledarnas samlas i Bryssel för att diskutera
en militarisering av unionen. Men jag upplever det som ännu tyngre att
denna dag för mänskliga rättigheter stå här i Ålands lagting och försöka försvara angrepp på dem. Det är så som jag ser på saken, kanske i ett lite bredare perspektiv. Jag har i stort sett ägnat hela mitt vuxna liv åt de här frågorna. Jag ser att vi har det hyggligt här hemma, men jag har också sett exempel på motsatsen, även på vår kontinent.
Den principiella hållningen hos mig är att rösträtten ska överhuvudtaget
ingen lagstiftare få ”knyppla på” och valbarheten finns det begränsningar för.
Det här beaktade ju vi de facto i den nya lagtingsordningen i § 7 om någon vill
läsa den. Den inskränkning som nu gäller i lagtingsordningen är mycket begränsad. Valbar är den som har rösträtt men inte är i militärtjänst.
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Jag kan sedan den diskussionen att det inte riktigt är valbarheten som vi
begränsar nu, utan det är någonting annat.
Då bör vi se på juridikens två sidor, vad som gäller de jure och hur det fungerar de facto. Vad säger paragraferna och hur fungerar det i praktiken?
Jag återvänder till våra tre utskottssekreterare som jag är säker på att inte
gillar den här diskussionen överhuvudtaget.
De jure kan man säga att allt är i ordning, de facto är det åt skogen. Jag kan
inte tänka mig att försvara en åtgärd där man säger; ”ja, ja men du nog valbar
men innebörden är den och den”. Grundlagen, självstyrelselagen och lagtingsordningen vilar faktiskt på den omvända ordningen dvs. valbarheten ska
vara regel. Inskränkningar ska, både de jure och de facto, vara så snäva som
det bara är möjligt. Det var den principiella delen.
Den praktiska delen är kanske ännu tydligare. Jag kommer delvis ur en
miljö där det här som jag nämnde i förra veckan är en ickefråga. Jag har varit
medlem i riksdagsutskott där riksdagsledamöter har varit utskottsråd och jag
har varit medlem i riksdagsutskott där utskottsråd har varit ordförande i utskott. Det här blev förvirrat men det finns exempel ännu idag på det. Under
de år jag var där så var det så här som regel. Det är alltså en icke fråga. Valbarheten gäller som regel, undantagen är för Finlands del uppräknade i
grundlagen punkt och slut.
Den praktiska delen hos oss, och det är en omständighet som helt har försummats i den här diskussionen, är ju den att till åtskillnad från till exempel
ordningen i Sveriges riksdag så fattar ju Ålands lagtings utskott sina beslut
utan föredragning. Lägg märke till skillnaden i hela upplägget! I Sveriges
riksdag har utskotten utskottskanslier. Alla beslut i alla ärenden där fattas på
föredragning. Sekretariatet kommer med ett förslag och frågar om det är okej
eller hur vill ni ha det. I Finlands riksdag sker inte någon föredragning. I
Ålands lagting fattas inte besluten på föredragning, utan det är ledamöterna
som autonomt och suveränt disponerar över det material som ligger till grund
för behandlingen i utskotten. Det är så. Skulle ordningen hos oss vara såsom
den är i Sverige då skulle också mitt sätt att tänka delvis vara lite annorlunda.
Men när vi nu har den här ordningen där frihet är det grundläggande inslaget, som ltl Valve vältaligt i förra veckan också visade på, så ska också utskottsmedlemmarna visa sig kapabla att bära den frihet det innebär att formulera betänkanden. Jag är alldeles säker på att utskottssekreterare hos oss
avfattar betänkanden i enlighet med det som medlemmarna bestämmer. Svårare än så är det ju inte.
Jag avslutar med att säga, om jag förstod diskussionen i förra veckan rätt,
så är det inte vi i lagtinget som bestämmer vilken frihet medborgarna ska ha,
det kan inte vara så. Det är medborgarna som säger vad vi gör här i lagtinget.
Här vill jag igen hänvisa till vår nya lagtingsordning § 2, där sägs det tydligt att den offentliga makten i autonomin utgår från folket och folket företräds av oss här i Ålands lagting. Det kan inte vara så att vi säger vilken frihet
medborgarna ska ha. Medborgarna sitter på all offentlig makt och den är delegerat av praktiska skäl till oss här i lagtinget. Därför håller jag på utskottet.
Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Gunnar Jansson frågar om han har förstått frågan rätt. Jag svarar
nej, ltl Gunnar Jansson har missuppfattat frågan. Det handlar varken
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om att frånta någon rösträtt eller valbarhet. Alla i den här församlingen
och de runt omkring oss här i huset har rätt till det. Det enda det handlar om är rätt till tjänstledighet och möjlighet att sedan, efter att man
har fungerat som politiker, återgå i tjänst som utskottssekreterare. Det
är inte helt oproblematiskt i vårt system, menar jag. Det är det som saken måste handla om. Om man en gång som tjänsteman har fått en bokstav efter sig efter sig så må man nu kallar det juridik eller någonting
annat, men man förblir i högre grad en partipolitisk varelse än enbart en
neutral tjänsteman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker det är ledsamt om vi inte har kommit längre
i vår representativa demokrati här i lagtinget än att en gång stämplad stämplad för evigt. Det låter ganska skrämmande. Vi närmar oss ”berufsverbot” som jag nämnde i en replik. Det är ledsamt om det är på det
sättet.
Jag kanske ändå inte har missförstått allting eftersom kollegan Sundback nu beskrev juridiken, de jure effekten, av lagstiftningen, medan jag
försökte beskriva de facto effekten av lagstiftningen. Man tillämpar en
regel på ett visst sätt som sedan har en helt annan påföljd, kanske inte
oproportionell, men i varje fall kan jag väl tänka mig på ett sådant sätt
att en intresserad utskottssekreterare i den här situationen avstår från
att bli valbar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det här begreppet ”berufsverbot” som ltl Gunnar Jansson svänger omkring sig med en viss vårdslöshet tycker jag är opassande i sammanhanget. Det var ett tyskt beslut som gjorde att vissa personer inte skulle
få inneha tjänster på grund av politiska skäl. Här handlar det inte om
någonting sådant. Jag är lite chockerad över den juridik som ltl Gunnar
Jansson gör sig till tolk för. Jag brukar i allmänhet respektera utlåtanden, men i det här fallet tycker jag att det saknar både rim och reson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag hör också till dem som uppskattar ltl Gunnar Janssons
erfarenhet och i viss mån auktoritet och en kunskapskälla som vi ofta
kan ösa ur. Jag uppskattar inte när han använder det på ett sådant här
sätt och förfar på det här viset. Det här tyska uttrycket vill inte jag förknippas med. Jag tror att det handlar om helt andra värden än att diskutera huruvida man ska få tjänstledighet eller inte. Det handlar absolut
inte om valbarhet, tvärtom i så fall, det här ökar den relativa valbarheten
eftersom de som inte har rätt till tjänstledighet blir flera. Om man pratar
valbarhet så ökar det här valbarheten bland människorna som helhet.
Men man ska inte prata om valbarhet för det handlar inte om det, det
handlar om någonting annat. Jag tycker att mångårige politikern ltl
Gunnar Jansson borde hålla sig till saken som behandlas.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag är övertygad om att talmannen kan bedöma när jag
inte håller mig till sak.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är jag också helt övertygad om. Men det är på gränsen
när man börjar prata om att det handlar om valbarhet, vilket det inte gör
när vi diskuterar huruvida en utskottssekreterare efter att ha varit politiker en period ska få komma tillbaka till sitt jobb som utskottssekreterare. Vi borde diskutera huruvida det påverkar lagtingets trovärdighet
och inte blanda bort korten, stöta till schackbordet så att pjäserna ramlar omkull och ta upp begrepp som valbarhet. Det handlar överhuvudtaget inte om valbarhet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Man bör ju inte debattera i ett replikskifte. Vi har uppenbarligen olika syn på den här saken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson inledde med att säga att det handlar om
tre personer. Jag vill förtydliga att vi absolut inte pratar om tre personer
utan om tre tjänster. Det är för närvarande tre tjänster, vi vet inte hur
det ser ut i framtiden.
Sedan skulle jag vara intresserad av att höra hur ledamoten ser på
den privata och tredje sektorn där man inte har de här rättigheterna.
Det gör en ganska stor skillnad om man är offentligt anställd eller privatanställd, vilket man i så fall kan se som ett bekymmer.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag nämnde ingenting om det i mitt anförande. Men jag
delar utskottets bedömning att detta är problematiskt. Om det i sig berodde på den ändring som skedde i behörighetsfördelningen 1993 eller
inte, det kan man diskutera. Nog har vi under åren sett prov på privata
arbetsgivare som har haft en liberal hållning i de här sammanhangen
och vi har sett prov på motsatsen. Men det är riktigt, det är ingenting
som lagtinget kan lagstifta om för närvarande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Mina två frågor har egentligen tagits upp tidigare av ltl
Sundback och ltl Nylund, så jag tackar för mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det känns lite överdramatiserat att ltl Gunnar Jansson
jämför reservationen och menar att man bryter mot de mänskliga rät-
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tigheterna. Bryter då det privata näringslivet och den tredje sektorn mot
mänskliga rättigheter? För det här systemet som vi har idag är inte ett
rättvist system för många som väljer att aktivera sig politiskt. I många
fall får man inte fortsatt förtroende. Här ligger egentligen det verkliga
problemet. Att jämföra det med att vi bryter mot mänskliga rättigheter
är nog ganska överdramatiserat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att jag sade att vi bryter mot mänskliga
rättigheter. Jag nämnde att den här dagen anses som en dag för mänskliga rättigheter. Jag nämnde att valbarheten är en grundläggande rättighet och att man ska hålla sig restriktivt i alla begränsningar i grundläggande rättigheter. Det var åtminstone det som var avsikten med min filosofi. Jag kan inte påminna mig om att jag överhuvudtaget skulle ha talat om brott mot mänskliga rättigheter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Då var det väl den argumentationen som ltl Sundman
diskuterade här med valbarhet som en del av de mänskliga rättigheterna. Det handlar alltså inte om valbarhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson nämnde här flera gånger att man ska vara
restriktiv till begränsningar i grundläggande rättigheter. Då jämför jag
med mänskliga rättigheter och att man skulle begränsa genom rätten till
tjänstledighet, men det har vi gjort för hela den privata sektorn också.
Menar ltl Jansson då att hela den privata sektorn är restriktivt belagd
med de här rättigheterna?
Jag tänkte sedan ta upp ett praktiskt problem som inte går att jämföra
eftersom ledamoten jämförde med Finlands och Sveriges riksdag. Vi har
ett ersättarsystem här i Ålands lagting som medför att i praktiken, om vi
byter regeringar under en mandatperiod, kan det bli så att en utskottssekreterare kommer in i lagtinget sedan går tillbaka som sekreterare
osv. Då kan man hamna att bedöma de egna texterna. Hur ser ledamoten på det?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är en spännande tanke om så skulle ske. Jag är ju
en anhängare av den ordning där ersättarna i lagtinget skulle slopas.
Man skulle upphäva Lex Gunnar, en övning som utfördes under den
förra perioden och där jag och många andra blev på den förlorande sidan. Det där är en situation som man får lösa när den uppkommer, enligt min mening. De grundläggande rättigheterna är starkare än den här
typen av problem som kan medfölja dem. Överhuvudtaget är min inställning till tjänstemannakåren sådan att den är oväldig. Den klarar
sitt.
Igen, för att visa på en skillnad mellan Sverige och övriga länder, så i
Sverige har man inget tjänsteansvar, i Finland har man det. Själva gra-
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den av självständigheten är mycket större i Finland än i Sverige, t.ex.
inom tjänstemannakåren.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Den här debatten blev betydligt längre och större än vad jag
trodde. När vi utskottet först såg på den här frågan så trodde samtliga att det
här skulle gå ganska snabbt för vi var eniga. Ledamöterna från vårt parlament
har varit med och följt det här, både i kanslikommissionen och i talmanskonferensen.
Vi är ett litet parlament. Det har diskuterats mycket jämförelser med
svenska och finska riksdagen. Trots allt sitter vi ett parlament med sju anställda. Det är många som har velat jämföra oss med Finlands och Sveriges
riksdag, men där har de helt andra resurser. Vi har också rätt små partier
med anställda som hjälper till med arbetet.
Märkväl, vi pratar om tjänster, inte personer som ltl Gunnar Jansson ville
få det att låta.
Det ska vara stort och ansvarsfullt att jobba i Ålands lagting. Det kanske
också medför att man måste uppoffra lite som det blir i frågan om möjlighet
till tjänstledighet, precis såsom vi har i det fria privata näringslivet. Alla pratar ofta om att i det privata näringslivet är det så fritt och bra. Men inte finns
det möjlighet till tjänstledighet där heller.
Det här lagförslaget gällde alla tjänstemän vid Ålands lagting. Där har liberalerna, som har kritiserat vår reservation så kraftigt, varit med i både kanslikommissionen och talmanskonferensen och då har det varit helt okej.
Trots den tunga dag som ltl Gunnar Jansson nämnde här tidigare med
jämförelserna och ltl Sjögren pratade om att det var en skymf mot självstyrelsen eller någonting sådant, jag ber om ursäkt om jag tolkar fel, så har vi ju varit med i beredningen av det här lagförslaget.
Nu märker jag på vissa ledamöter att jag börjar bli lite långtråkig så jag slutar här.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tänker absolut inte undandra mig något ansvar. Jag sitter
själv i talmanskonferensen. Men en avgörande skillnad för mig var faktiskt behandlingen i lag- och kulturutskottet där vi hörde tjänstemännen
i lagtingets kansli. Lag- och kulturutskott har gjort ett jättejobb med den
här framställningen. Åsikterna från personalen i lagtingets kansli var
avgörande för mig. De var mycket klara och tydliga på den punkten.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det stämmer. Vi hade en bra genomgång. Som jag
nämnde i mitt anförande så gick vi igenom det här grundligt. Det förvånar mig ändå att man inte tidigare tittade grundligare i lagförslaget. Det
är min reflexion.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte heller reservanterna i utskottet har ju följt talmanskonferensens förslag rätt igenom, så det finns i källa till självkritik för alla i så
fall.
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Ltl Göte Winé, replik

Som jag nämnde i mitt förra anförande så var det här ett kompromissförslag och det är ändå det som är närmast lagförslaget. Man kan förbättra men vi har inte heller kritiserat det så kraftigt så att man kallar
det för den tunga domedag som denna eller att det är en skymf mot
självstyrelsen när vi tar det här beslutet. Vi har gått igenom och tittat på
det här men vi gör inte de här drastiska förändringarna och överdriver,
så som jag tycker att debatten har varit när det gäller att gå in på personer. Vi har försökt se på det här på ett bra sätt och se vad som är bäst för
Ålands lagting.
Talmannen
Begärs ordet? Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslagen var för sig. Det
första lagförslaget föreläggs paragraf för paragraf medan arbetsordningen föreläggs i sin
helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först förslaget landskapslag om lagtingets kansli paragraf för paragraf.
Föreläggs 1 §. Godkänd.
Föreläggs 2 §. Godkänd.
Föreläggs 3 §. Begärs ordet?
Ltl Göte Winé

Fru talman! Jag föreslår att 3 § i landskapslagen om lagtingets kansli ska få
den lydelse som jag har i min reservation till betänkandet.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Winés förslag.
Talmannen
Ltl Göte Winé, understödd av ltl Carita Nylund har föreslagit att 3 § godkänns i den lydelse den har i ltl Winés reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Katrin Sjögren

Jag ber att få understöda.
Talmannen
Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer därför att verkställas. Jag ber
lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Sara Kemetter att biträda vid rösträkningen.
Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Göte Winés ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
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Omröstningsresultatet har visat 15 ja-röster och 15 nej-röster. Enligt lagtingsordningens
34 § avgör talmannens röst vid lika antal röster.
Lagtinget godkänner således Göte Winés ändringsförslag.
Föreläggs 4 §. Godkänd.
Föreläggs 5 §. Godkänd.
Föreläggs 6 §. Godkänd.
Föreläggs 7 §. Godkänd.
Föreläggs förslaget till ändring av arbetsordningen för Ålands lagting för godkännande.
Förslaget är godkänt.
Förslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Bordläggning
3

Samhällsservicestrukturreformen
Landskapsregeringens svar (S 1/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 1/2012-2013)
När svaret eller meddelandet om att svar inte ges föredras för första gången ska, enligt
38 § arbetsordningen, ärendet bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.12.2012. Godkänt.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 12.12.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Vicetalman Roger Jansson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av kontaktgruppsmöte vid utrikesministeriet i Helsingfors. Ltl Igge Holmberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.
Andra behandling
1

Landskapslag om lagtingets kansli
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2012-2013)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 6/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Bästa kollegor, ärade åhörare, jag tänkte sända en liten försoningens hälsning från utskottsmajoriteten till plenimajoriteten. Nu är denna
fråga avgjord, talmanskonferensens ursprungsförslag till artikel 3 har förkastats i första behandlingen och ersatts av ett bättre ändringsförslag.
I sak är det förslag som plenimajoriteten nu har omfattat faktiskt bättre än
talmanskonferensens grundförslag var, där samtliga lagtingets tjänstemän,
oberoende av hur stor eller liten lagtingsförvaltningen är – skulle ha omfattas
av ett generellt förbud mot tjänstledighet vid inval.
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Vad händer nu? Jag gör personligen bedömningen att lagen knappast
kommer att falla i laggranskningen, där om tvista de lärde. Den torde de jure
var okej, de facto är jag inte lika säker på den saken.
Det är dock troligt att också vår nye president gör en markering på samma
sätt som presidenten gjorde år 2006.
Jag vill avsluta med att tacka alla lagtingsledamöter för en intressant och
stimulerande debatt. Jag ser fram emot att se vad laggranskningen – och
särskilt hur Republikens nye president – hanterar vårt resonemang i den här
frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Wille Valve gör det påståendet att den nuvarande
presidenten skulle göra samma markering som den förre presidenten
gjorde i samband med en framställning som rörde landskapsförvaltningens tjänstemän. Det skulle vara intressant att veta på vilka grunder
som ltl Wille Valve påstår detta.
Wille Valve, replik

Jag gör inte påståendet att samma markering kommer, men jag håller
det personligen för troligt att det kommer en markering. Sedan är det
spekulation vad det är för typ av markering. Presidenterna är ganska
olika. Förra presidenten hade varit justitieminister och aktiv inom internationella arbetsorganisationer. Den nya presidenten har en helt annan profil. Det är svårt för mig att avgöra vilken markering som kommer, om det ens kommer en markering.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade det nog som att ltl Valve ansåg att den
nuvarande presidenten skulle göra motsvarande markering, även om det
anfördes av personliga skäl eller något annat. Om man nu tror att det är
på det sättet så skulle det vara värdefullt att veta på vilka grunder. Det är
farligt att tro att det har att göra med presidenternas kompetens eller erfarenheter som ministrar. En sådan motivering måste göras på laga
grund, annars är det väldigt illa med republiken Finland.
Wille Valve, replik

Svaret på den frågan finner man i den anteckning som presidenten år
2006 gjorde i protokollform. Om vi jämför med det lagförslag som låg
då mot det som vi nu har godkänt i plenum så håller jag det för troligt
att det kommer en liknande markering. För det första som man rimligtvis gör när man godkänner eller kritiserar ett sådant här lagförslag är att
titta på vad som har gjorts tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Med en mycket knapp majoritet slog lagens innehåll fast
vid plenum i måndags. Vi kommer inte från liberalt håll att föreslå att hela lagen ska förkastas nu i den avgörande andra behandlingen. Vi kommer nu inte
heller att ha behov av att i protokollet göra anteckningar, som vi eventuellt
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skulle ha gjort i måndags, eftersom vi för vår del inte kommer att driva denna
sak till omröstning.
Vad sedan gäller beslutets framtida öde, det beslut som lagtinget av allt att
döma fattar nu idag, så får vi ett svar senast inom fyra månader efter att beslutet anländer till justitieministeriet.
Med tanke på det i talmanskonferensens lagförslag hänvisas till behandlingen, som kollegan Valve riktigt åberopade här från 2006, så får vi väl utgå
ifrån att Ålandsdelegationen återuppväcker de tankar som då förekom, att
ärendet sannolikt i Ålandsdelegationen problematiserats till en sådan nivå att
ärendet går vidare till högsta domstolen. Då skulle jag nog också, med någon
insyn i dess sätt att fungera, tro att högsta domstolen i sin så kallade Ålands
grupp tittar på vad den dåvarande republikens president Tarja Halonen antecknade till statsrådets protokoll 2006.
I det materiella avseendet kan jag tänka mig att högsta domstolen fäster
avseende vid vad den själv sade 2006, dvs. i små förhållanden som vi har här
på Åland, där vi hanterar stora saker något så betydelsefullt som de facto
normgivning i ett parlament, så eftersträvar man högsta tänkbara kompetens
under hela ärendets gång. Då kan frågan uppstå; är det svårt att ersätta en utskottssekreterare? För det är det som är kärnfrågan. Det kan inte vara en
kärnfråga huruvida en före detta utskottssekreterare har kvalificerat sig för
offentlig anställning. För då är det någonting helt annat som vi har att göra
med. Jag ska inte nämna termen nu för den riskerar att leda fel.
Jag har erfarenhet av att vara utskottssekreterare. I tiden när jag hade fullgjort mina juridiska studier så ingick det mer eller mindre som en kvalificering i åländska förhållanden och det var en mycket eftersträvansvärd post att
vara sekreterare i ett landstingsutskott, som det hette på den tiden. Jag har
erfarenheter av två utskott; kulturutskottet och lagutskottet. Det kan hända
att det har inverkat på omgivningens syn på mig, men jag tycker att jag aldrig
har haft något problem med att jag har en sådan bakgrund, inte på något sätt.
Tvärtom, det invigde mig i miljöer som jag hade nytta av i framtiden.
Med det vill jag på inget sätt undervärdera betydelsen och kvaliteten på
lagtingets nuvarande utskottssekreterare. Tvärtom, jag vill som i måndags
säga att jag är övertygad om att deras integritet står över de farhågor som här
har kommit till uttryck.
Jag önskar inte att den här lagen faller presidentföredragningen, men jag
blir inte överraskad om så sker. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om lagtingets kansli för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till ändring av arbetsordning för Ålands lagting för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit förslaget.
Förslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
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Enda behandling
2

Samhällsservicestrukturreformen
Landskapsregeringens svar (S 1/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.
Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget
förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter
och efter det en gång om lagtinget så beslutar.
Diskussion.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson får först läsa upp klämmen.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Samhällsservicestrukturreformen har väckt många frågetecken hos oppositionen under det gånga året.
Med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi därför till landskapsregeringen följande spörsmål: På vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska
samhällsservicen skötas i framtiden?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag kommer att bygga upp det här anförandet utifrån fyra olika frågeställningar; varför, vem, hur och när.
Varför har vi påbörjat det här arbetet? Till grund för det arbetet som vi har
påbörjat ligger ett flertal ÅSUB-utredningar och rapporter bl.a. rapport
nummer 13 från 2009, ”Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner?”
samt följande rapport, nummer 9 från 2010 ”Invånarna syn på kommunernas
verksamhet och organisation” och sedan har vi också ”Den demografiska försörjningskvoten”. Här vill jag visa en bild på skärmarna så att ni också förstår
vad det är vi pratar om.
Bilden visar försörjningskvoten 1975-2011 samt en prognos hur den beräknas att fortsätta förändras fram till 2040. Det här är en trendframskrivning.
Prognosen visar att man ska försörja sig själv samt hur många i procent förutom sig själv som man ska försörja. Det kommer att landa på 0,76 inom den
här tidsrymden, alltså sig själv och nästan en person till.
Vi har ett netto idag på 300 personer när det gäller personer som flyttar in
och personer som flyttar ut. 400 personer går i pension under den här tidsperioden, mot 250 som är dagens siffra.
Tidsperioden mellan 2025-2030 ökar +85-gruppen väldigt mycket. Vi vet
att det behöver ske tio gånger mer inflyttning år 2020 än idag om försörjningskvoten ska bli den samma som idag. Detta är den bakgrund som vi vet.
Det här är ju egentligen en kommunal behörighet som kommunerna ska
börja fundera på. Det är ett kommunalt ansvar. Vi vet också att det är ett stort
framtidsarbete. Det är ett stort ansvar man sätter på var och en enskild kommun för att ta fram både underlag, en struktur, en metod och hur man ska
ordna framtiden. Därför har landskapsregeringen åtagit sig att leda och också
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finansiera det här framtidsarbetet. Det är kanske det största demokratiarbetet under självstyrelsens tid.
Hur ska det här gå till? För att nå framgång och för att kunna ha service på
samma nivå som idag så behöver man arbeta längre. Man behöver inleda sin
arbetande tid i livet tidigare än idag och arbeta längre än vad man gör idag.
Man behöver öka produktiviteten, alltså fruktsamheten per kvinna. Vi behöver höja skatterna. Vi behöver höja avgifterna. Vi behöver ha en ökad inflyttning. Vi behöver en e-förvaltning och vi behöver göra strukturella förändringar. Det är det arbetet som vi har påbörjat.
När det gäller metoden att göra strukturella förändringar så har vi valt en
processmetod som bygger på att fånga in åsikter på ett demokratiskt tillvägagångssätt. Om någon ännu skulle tro att det är att knäppa med fingrarna för
att vi ska få en förändring, så den människan vet ingenting om processarbetet. Det tar en lång tid för att nå i mål med den processen som ska förändra
den framtida servicestrukturen på Åland.
Arbetet är utifrån två olika perspektiv; kortsiktigt och långsiktigt. I det
korta perspektivet finns det arbetsgrupper som har konkreta uppgifter. Arbetsgrupperna, den sociala arbetsgruppen och den tekniska arbetsgruppen,
kommer inom våren att komma med konkreta förändringsförslag. Förutom
detta kommer vi också att tillsätta en grupp som arbetar med en garantilag
och eventuellt också en grupp som jobbar med lagstiftning. Det gäller att ge
lagligt utrymme för att göra strukturella förändringar inom kommunsektorn.
Det var i det korta perspektivet.
I det långa perspektivet har vi tillsatt en ledningsgrupp som leds av lantrådet. Vi har haft kommunbesök, vi har haft kommunmöten, i morgon har vi
det första bredgruppsmöten och i morgon öppnar vi också en hemsida.
När ska det här arbetet börja visa resultat? I det korta perspektivet kommer vi att se resultat nästa år. Sista april ska arbetsgrupperna vara färdiga
med sina arbeten. Arbetsgrupperna kommer att visa strukturen för hur servicen och verksamheten ska struktureras, administreras och produceras på
ett annat sätt än idag. Det är det korta perspektivet och med omedelbar verkan.
I det långa perspektivet kommer ledningsgruppen att försöka skapa en
framtida kommunstruktur tillsammans med alla de aktörer som önskar vara
med i det här arbetet, dvs. kommunerna, kommunförbunden, företagare, näringslivsrepresentanter, tredje sektorn och de här olika arbetsgrupperna.
Man ska skapa en framtida kommunstruktur, visa vägen och komma med
förslag. Det är ledningsgruppens absoluta huvudsakliga uppgift. Ledningsgruppen har mandat fram till våren 2015. Det är väldigt många som är involverade och som kommer att komma med input i det arbetet.
Vi har alla ett val, vill inse att någonting måste göras? Vill vi se allvaret och
problemen? Vill vi försöka åtgärda och vara med och ta ansvar? Den här
landskapsregeringen har insett att vi måste göra någonting. Vi måste hitta åtgärdsformer. Vi har insett att det är ett problem som vi har framför oss och
att det är hög tid att man påbörjar arbetet. Naturligtvis skulle det här arbetet
ha behövt startat långt tidigare. Vi tar ansvar för att leda arbetet. Det är en
viktig fråga. Det är bra att man tar varje tillfälle i akt att försöka informera
om det här arbetet.
Som vi ser det och som jag ser det så förundras jag över att oppositionen,
istället för att vara delaktiga i arbetet, istället försöker ta varje tillfälle i akt att
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försöka skaka om regeringen, försöka splittra och försöka stanna av det här
arbetet. Jag skulle önska att ni istället försöker vara med i det här arbetet.
Vi kan konstatera att det idag finns meningsskillnader i hur man ska strukturera om kommunerna på lång sikt för att nå effektivitet och försöka bota
den utvecklingen som vi ser på sikt om vi ingenting gör. Det finns meningsskillnader i regeringen och det finns det i alla partier. Det blir intressant vad
vi kommer att få höra här idag om hur oppositionen, liberalerna och Ålands
Framtid skulle vilja ha det, om det är så att man redan har ett svar. Idag har
vi inte det svaret hur kommunstrukturen kommer att se ut 2015 eller 2020.
Men vi vet att vi måste göra någonting för annars går det åt pipsvängen med
hela Åland. Det finns inga klara besked hur det kommer att se ut på lång sikt.
Vi vet på kort sikt att det bli förändringar på de verksamheter och de serviceområden som vi har exemplifierat. Det är helt klart tydligt. Jag tycker att vi
ska vara så pass öppna och ärliga med varandra och säga att de svaren har vi
inte och det har inte ni heller. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är de svaren som vi i oppositionen efterhör. Vi vill veta
vilken politiskt riktning landskapsregeringen kommer att ta. Men nu får
vi beskedet här direkt att det inte finns någon sådan politisk inriktning
ännu. Landskapsregeringen säger att man har åtagit sig den här frågan,
som om man skulle göra någonting i största välvilja, det som förmodligen är någon annans problem i det här fallet kommunernas. Det sade ministern tydligt och klart.
Det är ju självklart att det är landskapsregeringens sak att ta tag i en
sådan här fråga. Landskapsregeringen har ju de facto beslutsrätten. Här
i lagtinget ändrar man lagstiftningen som berör dessa sektorer.
Lämna bort det här talesättet att man i största välvilja har åtagit sig
det här. Det är ert ansvar att ta tag i frågan.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det verkar inte vara en självklarhet för då borde den förra finansministern och det förra lantrådet ha påbörjat det arbetet. Jag hoppas att vi
är överens om den saken i alla fall. Men den här landskapsregeringen
har påbörjat arbetet. Politiska riktningen är helt klar när det gäller de
konkreta resultaten som ska nås på kort sikt. På lång sikt vill vi ha en
demokratisk process, det är den metoden som vi har valt. Vi har inte valt
en process där någon uppifrån bestämmer hur det ska vara. Vi tror på
ett förändringsarbete där väldigt många är engagerade och det hoppas
jag också att man från liberalt håll är överens om. Åtminstone så hörde
jag den blivande partiordföranden i TV24 häromkvällen och jag uppfattade att hennes modell var den samma som vi har valt nu.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Åtminstone liberalerna drev under den förra mandatperioden frågan så långt att vi gjorde en genomgripande utredning gällande
den sociala serviceproduktionen utan att ha stöd i regeringsprogrammet
för det. Ni har stöd i regeringsprogrammet för att göra saker och ting,
men efter drygt ett år så har ni ingen aning om vilken politisk riktning ni
ska ta. Anklagelser kan nog vara bra i en politisk debatt, men de är inte
särdeles framgångsrika just nu.
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Jag har en specifik fråga från spörsmålssvaret. Det står här att målet
är att samordna större helheter. Hur kopplar det här ihop med det arbetet som ska göras med en garantilag för att trygga servicen ute i glesbygden? Det är en konkret fråga som kanske kunde få ett konkret svar.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! När det gäller det korta perspektivet, som jag har uppfattat att
även liberalerna är med på det tåget, så ska vi samordna de verksamheter och de serviceformer som vi har exemplifierat i arbetsgrupperna. Det
är de konkreta steg vi tar, att samordna till större enheter och det hoppas jag att vi är överens om. För det behöver vi inte idag ha en garantilagstiftning, men vi ska påbörja den lagstiftningen parallellt med det arbetets slutskede så att man också upplever att tryggheten finns ute bland
medborgarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Mycket byggs upp kring ledningsgruppens arbete. Det är ledningsgruppen som ska sköta arbetet på lång sikt och som ska dra upp
riktlinjerna. Det är ju mycket intressant. Om det inte har ändrat nu så,
består ledningsgruppen av två partier som leder den gruppen. Samtidigt
har landskapsregeringen både i sitt regeringsprogram och i tilläggsbudgeten i våras sagt att det ska finnas en parlamentarisk grupp som ska
jobba med de långsiktiga frågorna. Var är den parlamentariska gruppen
idag? Ministern står här och grälar på oppositionen för att inte vi är delaktiga. Vad tänker landskapsregering vidta för mått och steg för att verkligen involvera oppositionen?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! När vi inledde det här reformarbetet så var det väldigt svårt att
veta på vilket sätt vi skulle ta oss an den uppgiften. Alla som har påbörjat någon form av process vet att man också måste revidera det efter
vägens gång. Vi har sett att det här inledande skedet tar mycket längre
tid än vad vi hade trott. De modeller som togs fram här under våren gick
inte att testa på det sättet vi hade trott. I stället har vi valt att nu konkretisera det arbetet med de verksamhetsformer som vi vet att vi är överens
om också med kommunerna i stora drag.
Det parlamentariska arbetet kommer när vi har lagstiftningsarbete
och när vi har målbilden lite närmare framtiden. Då tror jag att det är
dags för ett parlamentariskt arbete. Många i den här församlingen är
också med i kommunala sammanhang så man har all möjlighet att delta
i det här framtidsarbetet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Knappast är det väl oppositionens fel att det går trögt för landskapsregeringen att komma fram med den här samhällsreformen. Jag
tycker att det är lite fel att skälla på oppositionen när man själv säger att
man inte vet riktigt vart man är på väg.
Ledningsgruppen ska ha ett framåtsyftande arbete. Är åtminstone alla
regeringspartier med i ledningsgruppen idag? Vi hörde under budgetde621

batten från regeringspartier att det fanns missnöje också på den punkten, att det är två partier som sitter i ledningen för det här arbetet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag konstatera att ltl Viveka Eriksson värnar väldigt mycket om
samarbetet mellan landskapsregeringspartierna. Jag tror att vi kan
sköta den saken själva. Tack för den omtanken.
Man ställer hela tiden frågan; vart är man på väg? Jag har både i tal
och i skrift beskrivit det. Jag får väl säga som Stenmark; ”det är inte lätt
att förklar för den som inte begrip”. Jag vet inte hur jag ska nå fram
med det jag säger. Jag har sagt det så många gånger och dessutom formulerat det nu i skrift hur man tar mått och steg framåt. Jag ber att ni
läser texten en gång till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Kansliministern är onödigt snarstucken. Ett av oppositionens
instrument är att väcka viktiga och i det här fallet avgörande frågor.
Majoriteten vill ta ansvar, vill vara med när det gäller budget, när det
gäller skärgårdstrafik och när det samhällsservicereformen. Men det
finns ingen som helst ömsesidig respekt från majoritetspartiernas sida.
Man vill att oppositionen ska vara pantfånge. Ja, vi får eventuellt
komma in sedan är allt färdigt, när man vet hur det ska utstakas med
skärgårdstrafik, samhällsservicereform och lagstiftning. Det är ett arbetssätt som inte vi omfattar och som vi inte kan ställa upp på.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet inte om jag är snarstucken, men ja, jag är lite lätt irriterad därför att jag inte vet hur jag ska nå ut med det här budskapet. Jag
förstår att man lämnar in ett spörsmål därför att man har sett att det
finns en möjlig, möjlig spricka och det finns en möjlig, möjlig meningsskiljaktighet inom regeringen. Det är klart, det är politik. Men, jag försöker beskriva den här tågordningen, strukturen, modellen och metoden. Jag uppfattar det som att det inte går hem. Jag vet inte hur jag ska
bära mig åt. Jag tycker att vi har en så väldigt bra struktur på det här. Vi
har verkligen en metod som är demokratisk och framåtsyftande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Var inte irriterad kansliministern, se det här som en del i processen, se det här som ett tillfälle att diskutera frågan! Ta det som en
möjlighet. Sprickor är vi totalt ointresserade av. Vi diskuterade det här
spörsmålet långt före det blev uppenbara sprickor. Ta det som en möjlighet att processa och diskutera.
Det är landskapsregeringen som har makten, resurserna och skyldigheten att komma med svar till ålänningarna och till oppositionen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack för det goda rådet, jag ska försöka.
Det är klart att det är vi som bär ansvaret. Det ansvaret har vi med all
tydlighet också visat att vi har tagit och att vi för det här arbetet. Vi kan
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bara konstatera att så här långt har det inte kommit tidigare. Det är jättesvårt och det är ett jättestort arbete. Det är inte alls lätt att hitta den
här formen. Vi är inga processarbetare på det sättet i landskapsregeringen att vi kan dra upp några metoder och strukturer, men vi har försökt.
Vi tycker faktiskt att vi har lyckats ganska bra så här långt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Inte är vi ute efter att förstöra landskapsregerings process, som man är så nöjd över. Inte är vi intresserade av sprickorna på
annat sätt än att vi är oroliga över de sprickor som vi har sett. Vi är oroliga över processen och hur den ska kunna drivas framåt. Från vår sida
är det en ganska befogad oro.
Fru talman! Ministern säger att ingen har svaren på hur samhällsservicen ska struktureras i framtiden. Man frågar sig vem som då ska ha
svaren om inte vi politiker. Vem ska komma med förslag på hur vi ska
strukturera samhällsservicen när vi vet att dagens system brister och
måste förändras? Vi är intresserade av hur regeringen ska komma fram
till åsikter och politiska viljeyttringar. Vi är intresserade av att se dem, vi
vill ha de på bordet och vi vill inte vänta. Vi är inte intresserade av hur
man ska nå ut med sitt budskap om hur man ska komma fram med sina
åsikter. Vi vill veta vilket budskap landskapsregeringen har till ålänningarna om hur deras samhällsservice ska struktureras i framtiden?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det budskapet ska ålänningarna få när arbetet är färdigt.
Metoden och frågorna i den här processen ska ge svaren på hur framtiden ska se ut. De svaren finns inte idag. Finns de svaren så ber jag att
ltl Axel Jonsson i så fall presenterar dem idag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart ska ministern få svar på vad Ålands Framtid tycker, hur vi
tycker att man borde för den här processen vidare och vilka konkreta
förslag som vi tycker att man borde titta på. Men vår fråga som tydligt
stipuleras i vårt spörsmål bygger inte på vad vi tycker, det bygger på vad
landskapsregeringen säger. Hur ska samhällsservicen struktureras? Hur
ska kommunstrukturen se ut om landskapsregeringen få välja? Hittills
har vi inte fått några svar. Därför frågar jag ytterligare en gång.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Svaren är precis de samma som de har varit tidigare alla gånger jag har
svarat. De olika serviceformerna och verksamheterna som har exemplifierats i de olika arbetsgrupperna ska samordnas. De ska bli gemensamma på Åland, för att effektivisera och för att råda bot på den framtida bilden som vi annars kommer att ha framför oss och som vi kommer att leva i.
När det gäller hur den framtida kommunstrukturen ska se ut så blir
den frågan besvarad genom den här metoden, processen och de frågorna
vi ställer. Det ska hoppeligen finnas ett svar på det under den här mandatperioden, när ledningsgruppens mandatperiod är slut.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Det heter ju att anfall är bästa försvar. Jag noterar att
minister Lindholm är kritisk till oppositionen. Vi blir beskyllda för att vi
försöker splittra. För vårt vidkommande försöker vi inte splittra någonting bara för att vi har en annan åsikt. Det hör ju till det demokratiska
spelet att man har andra åsikter. Vi har också en betydligt tydligare
åsikt.
Minister Lindholm säger att oppositionen istället borde vara delaktiga. Jag har sett i media att det är stormöte i morgon, men jag har inte
sett någon inbjudan till oppositionen. Det har varit stormöten den 31
mars och den 31 augusti och inte heller då har vi fått någon inbjudan.
Precis som sades tidigare så har det utlovats en parlamentarisk kommitté och inte heller den har tillsatts.
Bästa minister Lindholm, det är inte så väldigt lätt att vara delaktig
om man inte vet vad som händer och sker och om man inte ens blir inbjuden till möten och diskussioner som ordnas.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det ska bli intressant att höra den andra åsikten som ltl Anders
Eriksson nu säger att man har i Ålands Framtid, man har en annan åsikt
än det som här har framförts.
När det gäller representationen och de som kommer att vara med på
bredgruppsmöte i morgon så är bl.a. Jomala representerat från olika
håll och kanter. Det finns nog representation, säkert är Ålands Framtid
också med bland deltagarna som finns där. Vi har också sagt ifrån landskapsregeringens sida att vi kommer också att inleda ett arbete med lagtinget. Vi ska ha ett meddelande till lagtinget. Sedan får vi se utifrån det
meddelandet hur vi kan gå vidare och också involvera hela lagtinget.
Men ytterst är det nu ett arbete för landskapsregeringen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår problemet för landskapsregeringen. Jag har varit med länge
inom politiken och jag förstår att man inte vill ta in oppositionen före
man internt har kommit överens om i vilken riktning man ska gå.
Minister Lindholm pratar hela tiden om att processen ska ge svar på
de här frågorna. Men det som vi är intresserade av är inte processen och
formalia utan vi undrar vad landskapsregeringen vill rent politiskt när
det gäller den framtida samhällsservicen. Det vill vi ha svar på. Ett år
har gått utan att man har kommit någonstans överhuvudtaget. Man står
och pratar om den demokratiska processen, beskyller oss för att vi
splittrar och inte är delaktiga och ändå blir vi inte inbjudna till de möten
som ordnas så nog är det lite märkligt.
Tittar vi på regeringsprogrammet så står det så här: ”Eftersom reformen kräver en stor samsyn och förståelse i samhället är det viktigt att
alla partier deltar i reformarbetet. Landskapsregeringen föreslår därför att en parlamentarisk kommitté tillsätts.” Frågan varför den parlamentariska kommittén inte har tillsatts har jag redan svarat på, regeringen vet inte vad de vill.
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Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! En gång till då också till ltl Anders Eriksson. Vad vill landskapsregeringen? Arbetsgrupperna visar tydligt och klart vad man vill
och hur man kommer att samordna de serviceformerna i framtiden. Hur
kommunstrukturen kommer att se ut i framtiden kommer det långsiktiga arbetet att ge svar på.
Tids nog kommer också den parlamentariska kommittén att tillsättas
när det i det sammanhanget finns ett konkret arbete och det ska det bli
under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är trevligt att vintern har gjort rejäl entré här i år. För
många här i salen innebär det en hel del snöskottning, därför tänkte jag passa
på att göra en liten liknelse mellan vårt härliga vinterväder och samhällsservicestrukturreformen. Alla som har skottat snö vet det som man inte skottar
idag blir kvar tills imorgon. Snöar det dessutom mera under natten så har
man ännu mera arbete att göra i morgon och det blir svårare att komma fram.
På samma sätt fick vi tydligt redogjort för oss här på skärmarna att försoningskvoten är ett växande problem som kommer att bli större och större ju
längre vi väntar före vi gör någonting åt det hela. Det här konstaterar också
landskapsregeringen i sitt regeringsprogram. Man skriver; ”att landskapet
ska gå i riktning mot att minska sin serviceproduktion snarare än att utöka
den med de uppgifter som idag produceras av kommuner och kommunalförbund. Det betyder att behörighetsfördelningen mellan landskapet och
kommuner ska bestå. De uppgifter som idag är betungande för kommunerna, såsom barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice behöver omstruktureras och tillhandahållas t.ex. genom samarbetsorgan eller värdkommuner.” Jaha, kärnfullt och bra!
Utgångspunkten är således tre. Vi vet alla att den växande försäljningskvoten kommer att öka behovet av offentlig service. Där är minister Lindholm
och jag helt överens. Landskapregeringen ska inte producera mera samhällsservice har man sagt, man ska inte åta sig nya uppgifter. Slutligen konstaterar
man att dagens strukturer och regelverk inte löser den ekonomiska ekvationen.
Vad gäller dagens struktur och regelverk så gäller det väl nu om någonsin
för oss att när vi är små kan vi vara smarta. Vi kan inte fortsätta bygga upp
strukturer som är skapade för länder som Sverige och Finland där kommunerna är betydligt större på de flesta håll.
Ett talande exempel är när man går in och tittar på Sottungas hemsida och
man läser den kommuninformation som går ut till Sottungas kommuninvånare. Ungefär varannan månad får man en rapport över det ekonomiska läget
i kommunen. Man ser hur budgetsituationen ser ut, vart kostnaderna är på
väg och man har en uppföljning. En sådan kostnadskontroll är svår att hitta
någon annanstans, tror jag. I Ålands Framtid tror vi att de små kommunerna
är exempel på när Åland kan vara liten och smart. Här har man ekonomin i
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fokus och det är det som är centralt för att få den här reformen att landa på
fötter.
Vi har en växande försörjningskvot. Landskapet ska inte producera mera
service och dagens struktur och regelverk löser inte den ekonomiska situationen.
Jag kan inte läsa någonting annat ur det än att kommunerna måste få en
större andel av det offentliga Ålands resurser om man ska klara av det växande behovet av offentlig service som kommer med försörjningskvoten. För
man har slagit fast att landskapet inte ska stå för det.
Därför är det särskilt bekymmersamt att det enda som landskapsregeringen har lyckats presentera så här långt är minskade landskapsandelar till
kommunerna. Man ställer sig frågan, hur ska vi kunna finansiera framtidens
välfärd? Ja, kommunerna ska göra det men med mindre pengar och ett ökat
behov av service. Det här är åtminstone en ekvation som är svår att få ihop i
mitt huvud.
Fru talman! Ska vi ha råd med en fortsatt högkvalitativ samhällsservice så
är det vår stadigt befästa uppfattning inom Ålands Framtid att det inte finns
några genvägar. Det handlar om att lyfta upp katten på bordet och försöka
diskutera ihop sig. Att ha målsättningen att utreda ihop sig skjuter mest diskussionen på framtiden.
Frågan är när vi ska få se prioriteringarna från landskapsregeringen. Hur
länge kan vi egentligen vänta på den politiska diskussionen? Hittills, fru talman, har vi faktiskt inte sett ens en skymt av det.
I Ålands Framtid är vi övertygade om att avgränsning är nyckeln till framgång. Vi kan inte utreda allt bara för att de olika regeringspartierna är intresserade av att granska alla möjliga tänkbara vägar framåt. Nej, politik är att
välja och politik handlar inte om att alla ska vara nöjda med allt. Det är därför
som vi tycker att landskapsregeringens initiativ till de två arbetsgrupperna är
bra, om syftet är att lista politiska vägval och ta ställning till dem så fort som
möjligt.
Det är dock synd att det tog 1/4 av mandatperioden före man insåg att de
här arbetsgrupperna skulle tillsättas. Men det är ett bra sätt att lyfta upp politiska frågor så att vi kan komma till beslut och kunna diskutera dem här i salen så fort som möjligt, för det behöver vi faktiskt.
När vi debatterade regeringsprogrammet för ett år sedan så konstaterade
jag att de verkliga regeringsförhandlingarna inte var över. Tyvärr får jag konstatera att förhandlingarna snarare har gått bakåt än framåt på det här området vad gäller samhällsservicestrukturreformen under det senaste året. Det
budskap som innehåller lite politik vittnar inte direkt om att regeringspartierna har nått någon slags samsyn i frågan. Senast i budgetremissdebatten
kunde vi konstatera att ”Torggatscentern” tycks ha en liten annan syn på den
här reformen än de övriga partier. Socialdemokraterna tycktes inte heller
förra veckan vara helt överens i frågan om hur man ska komma vidare. Oppositionen tycker att det här är oroväckande. Det handlar inte om att försöka
förstora upp några sprickor, utan det handlar om att försöka förstå vart regeringen vill driva sin politik när det gäller samhällsservicereformen.
Vi tycker att ålänningarna skulle vara värda en lite ärligare politik från
landskapsregeringens sida.
Fru talman! Det är hög tid att sluta tassa runt het gröt som katten. Jag
tycker att man borde sluta skämmas över att partierna inte är överens på alla
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punkter vad gäller samhällsservicereformen. Varför ska man skämmas för att
man har olika åsikter? Varför kan vi inte diskutera politiken här i salen? Det
är förmodligen det som krävs för att vi ska komma vidare. Alla kommer aldrig
att vara överens om hur den här frågan ska drivas vidare. Vi ifrån Ålands
Framtid vill ha den politiska diskussionen på bordet.
Man valde för ett år sedan att döpa regeringsprogrammet till; ”Samarbete,
resultat och framtidstro”. Men regeringens villrådiga agerande hittills har
snarare ingjutit en osäkerhet bland kommunerna för framtiden istället för att
skapa framtidstro.
Fru talman! I Ålands Framtid har vi noga följt med det här arbetet under
det gångna året, den första tiden på den här regeringens mandatperiod. Vi
ordnade en partiledardebatt där alla partier hade möjlighet att lyfta fram sina
åsikter i frågan. Svaren kanske inte är så tydliga ännu, men jag ska upprepa
lite av vad jag sade då och komma med några förslag från Ålands Framtid hur
vi tycker att man borde tackla den här stora frågan.
Vi har också analyserat den så kallade ASAM-gruppens resultat över olika
organisationsmodeller som landskapsregeringen beskriver som mycket viktig
för den fortsatta processen. Vi blev inte så mycket klokare av den rapporten
och de modeller som presenterades där. Det var inte några nyheter för oss. Vi
har svårt att se hur den rapporten ska kunna ligga till grund för det fortsatta
arbetet på ett viktigt sätt.
Modellen med en kommun ser åtminstone vi i Ålands Framtid som högst
oacceptabel. Vi tror inte att vi kan ha ett kommunfullmäktige och ett lagting
som sitter ovanpå eller bredvid varandra och förmodligen är det ganska
samma personer som ska sitta bestämma och förmodligen kriga med
varandra. Vi tror inte att det är en bra lösning för Åland för att skapa en hållbar samhällsservice i framtiden.
Vad gäller en regionkommun så ser vi det nästan som ännu värre. Att vi på
lilla Åland ska ha tre lager med byråkrati, med tre olika administrationer, det
handlar väl i så fall snarare om att lägga mera pengar på det som inte hör till
kärnverksamheter och den service som vi ska producera i stället för att satsa
pengarna på administration och ytterligare valda kommunala församlingar.
Vad gäller samarbetskommunen så liknar det en utvecklad form av kommunalförbunden, som man också skriver i rapporten. Historien visar att de
inte har varit särskilt lyckade. Därför ser vi inte heller att det är väg att föredra för att komma framåt.
Däremot är den fjärde och sista modellen, värdkommunen, en idé som vi
tror på inom Ålands Framtid. Vi tycker att man kan utveckla den idén. Men
det här är heller ingenting nytt, utan det är någonting som vi har exempel på
idag. Inom vissa områden liknar det åtminstone till stor del på värdkommuner.
För oss i Ålands Framtid är det ändå fullständigt irrelevant att filosofera
kring teoretiska modeller och byråkratisera regionkommuner eller utvecklade
kommunalförbund. Vi vill utgå ifrån verkligheten och börja där problemen är
som störst. Tittar vi på var problemen är störst så är det de små kommunerna
som har bekymmer idag, där ser vi i Ålands Framtid att problemen är störst.
Vi måste börja fundera på hur vi kan lösa deras situation. Ta tag i ett konkret
problem och hitta en lösning.
Vi vill titta på kostnadstak, det finns redan på vissa områden t.ex. inom
missbrukarvården. Kan man införa kostnadstak på andra betungande områ627

den? Kan man sänka dem? Kan man alternativt gå in i de särskilda landskapsandelarna och titta på om man kan hjälpa de små kommunerna på det
sättet genom att skjuta till extra medel för dem som har det svårt? Vi tycker
att det handlar om att ta ett solidariskt ansvar med de små kommunerna
istället för att ha övergripande formuleringar med regionkommuner och
sammanslagningar till en enda åländsk kommun. Det ger bara osäkerhet för
kommunerna. Vi tycker att man borde lyfta upp problemet och fundera på
vilka alternativ vi har för att lösa problemet här och nu och hur det kan passa
in en långsiktig lösning.
Vi vill också granska den lagstiftning vi har idag som gör att det här är bekymmersamma områden för kommunerna. Vi vill att man tittar på om det
går att förenkla lagstiftningen som gör att kommunerna får mindre uppgifter
och mindre kostnadstunga uppgifter. Är det här en möjlighet? Vi tycker att
det är en viktig väg som man har glömt bort i den här debatten. Vi vill utreda
om samma avgränsade områden kan centraliseras. Vi fick tidigare en liten
fingervisning från minister Lindholm om att det var detta som man vill göra.
Man vill samordna de här verksamheterna. Utred om de verksamheterna kan
centraliseras, antingen att de förs över till landskapsnivå eller att de sköts av
värdkommuner. Tekniska sektorn är ett ypperligt exempel på ett område som
man kunde utreda direkt om detta kan centraliseras eller om vi bara förlorar
på det. Och sedan kan man fatta beslut.
Vi vill införa utmanarrätter, som vi ofta framför här i salen, och ge möjligheter till de privata att spänna bågen och fundera på om samhällsservicen
kan produceras på nya sätt. Vill öka deras möjligheter att komma med konstruktiva förslag och själva också kunna vinna någonting på det.
Om man tittar på kommunstrukturen så där har vi inte fått många svar på
hur man tänker tackla den frågan. Ett förslag på en kommunstruktur för
Åland ska komma inför nästa val har vi fått höra. Vi tror ju inte att det är
landskapsregeringens uppgift att presentera en kommunstruktur för ålänningarna.
Vi tycker att man kan fundera på att göra som man gjorde på Färöarna
2001. Man stiftade en lag om frivilliga kommunsammanslagningar, om det är
det som landskapsregeringen är ute efter. Då slår man tydligt fast vilka villkor
som gäller om två kommuner vill gå ihop. Hur många invånare vill man att
det ska vara i en kommun, vad händer t.ex. med landskapsandelarna om två
kommuner går ihop? Jag tror att den frågan är ytterst obesvarad idag om två
kommuner kommer med anhållan till landskapsregeringen. Det här är
någonting som man borde titta på, då får man också upp frågan på bordet
och man säger vilka villkor som gäller för kommunerna om de vill gå ihop. Då
tvingas man också till en politisk diskussion, för det är ju trots allt den vi saknar.
Vi anser det synnerligen oroväckande att landskapsregeringen väljer en
ekonomisk politik som minskar kommunernas spelutrymme, när vi vet att
det är just kommunerna som ska stå för den framtida samhällsservicen, det
har landskapsregeringen slagit fast. I Ålands Framtid är vi inte lika säkra på
det men Ålands landskapsregering tycks vara det.
Därför kommer vi fortsättningsvis att hävda att vi med dagens efterfrågan
på samhällsservice inte tror på att landskapsregeringens egna inbesparingar
är tillräckliga. Om kommunerna ska sköta samhällsservicen så behöver de få
en större del av den offentliga kakan och då måste landskapsregeringen också
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minska på sin del av kakan. Det är en punkt som vi kanske är mest oroade
över idag och en debatt som vi kommer att ta mer i detalj nästa vecka. Vi
tycker att det är en central punkt att minska på landskapsregeringens verksamhetsutgifter när det gäller samhällsservicestrukturreformen.
Landskapsregeringen ansvarar också för en betydande del av Ålands samlade serviceproduktion. Om vi rakryggat ska kunna kräva att kommunerna
ska effektivisera sin service så måste vi väl också kunna visa att vi kan göra
det med vår egen service, annars är det väl en dubbelmoral utan dess like, vill
vi påstå från Ålands Framtids sida.
Vi ställer oss allt oftare frågan om Åland idag har råd med en regering som
uppenbart inte kan eller kommer att kunna enas kring nödvändiga förändringar vare sig inbesparingar i de egna verksamheterna eller lösa krisdrabbade kommuners ekonomiska situation.
Vi börjar bli verkligen bekymrade över vart regeringens politik kommer att
föra Åland under de resterande tre åren av mandatperioden. Tyvärr ser det
just nu inte bättre ut än att vi vid nästa valrörelse står och diskuterar exakt
samma frågor som idag, med exakt samma utmaningar framför oss som den
växande försörjningskvoten innebär. Enda skillnaden då är att det kommer
att vara betydligt mera påtagligt i kommunernas plånböcker och det kommer
att finnas betydligt mindre tid att undvika drastiska förändringar.
Finns det andra partier här i salen som har mod nog att på allvar börja
spara i landskapets verksamhetsutgifter? På så sätt skulle vi ha möjlighet att
på allvar diskutera hur vi kan disponera kommunernas pengar för framtiden
istället för att successivt flytta över dem till landskapsregeringens kassa. Om
man kan sluta drömma om en enda åländsk kommun och regionkommuner
så kan dessa partier räkna med Ålands Framtids stöd.
Vi vill utgå ifrån de verkliga ekonomiska utmaningarna som vi står inför.
Teoretiska modeller och resonemang är vi helt enkelt inte intresserad av.
Ekonomin måste stå i fokus.
Med en lite större dos mod från de politiska partierna i landskapsregeringen finns möjlighet att komma framåt i frågan. Men om vi inte snart här i salen börjar diskutera tyngre politiska vägval än så här, för den kommunala
servicen och dess finansiering, så skottar vi förmodligen bara en växande
snöhög framför oss som en passlig present till nästa lagting. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var ett synnerligen intressant anförande som växlade
mellan att påstå sig inte stöda landskapsregeringens modell för att sedan stå och prata för landskapsregeringens modell.
De konkreta förslag som ltl Axel Jonsson lyfte fram är just de saker
som landskapsregeringen nu jobbar med. Vi har tillsatt två arbetsgrupper, en inom social sektor och en inom teknisk sektor. Det är två sektorer som ltl Axel Jonsson själv nämnde som områden som vi ska samarbeta kring. Vari ligger skillnaden i förhållande till den politik som Axel
Jonsson nu presenterade ifrån Ålands Framtid till det som landskapsregeringen nu gör? Ja, det ligger i det att ltl Axel Jonsson stänger dörrar
för hur framtiden ska se ut. Han stänger dörrar genom att säga att det är
helt omöjligt att diskutera hur kommunstrukturen kan se annorlunda ut
utgående ifrån det perspektiv som man resonerar här och det förvånar
mig storligen.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det resonemanget har jag verkligen svårt att förstå i och med att jag
bara för någon minut sedan stod här och sade att man skulle slå fast
vilka villkor som gäller för kommunsammanslagningar. Vi från Ålands
Framtids sida är starkt emot att landskapsregeringen ska ta fram ett förslag till kommunstruktur. Varför ska man göra det? Är inte kommunerna kapabla själva att bedöma om man vill gå ihop med varandra heller
inte? Man har ju sagt att man tänker göra det på frivillig väg. Man har
tagit fram ett förslag och sedan tänker man släppa det fritt inför valet
2015. Är det en bra väg att gå? Det leder ju inte till några förändringar i
alla fall. Vi vill ju slå fast vad som gäller om två eller flera kommuner vill
gå ihop. Vad ska det innebära för dem ekonomiskt? Vilka är kriterierna?
Behöver kommunerna ligga bredvid varandra? Behöver kommunerna ha
samma infrastruktur? Behöver kommunerna ha ett visst invånarantal
för att gå ihop? Det vet ingen idag.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad är det som säger att det arbetet som ledningsgruppen
ska göra ska leda fram till den här biten? Vi säger att man ska ta fram
modeller och förslag till hur en kommunstruktur kunde se ut. Det är ju
rätt intressant att ltl Axel Jonsson tycker att det är okej att säga att det
här tar landskapet över för det här har ni inte råd med. Men däremot så
får man absolut inte nämna på vilket sätt det här ska göras, bara om
man är beredd att plocka över det, ta över ansvaret för det eller pytsa in
nya pengar i det.
Jag vet att Ålands Framtid har presenterat förslag i budgeten på inbesparingar på ett antal områden. Det var starkt gjort. Däremot finns det
inte förslag på hur det ska göras och det kan jag också förstå. Det finns
inget förslag på när det gäller hur Ålands gymnasium ska spara sina
pengar. Det finns inget förslag om hur Ålands hälso- och sjukvård ska
spara, ändå sitter man med i styrelsen och man kan ännu inte presentera förslag. Det växlar väldigt mycket mellan att ge förslag och inte ge
förslag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det här börjar likna en budgetdebatt mer än en debatt om samhällsservicereformen, men jag är väl delvis medskyldig själv.
Vad gäller våra inbesparingsförslag så bygger de på att vi helt enkelt
inte har en sådan budget som ger de detaljer och det utrymmet för att
diskutera dem. Det är ramarna som vi diskuterar här, så det behöver vi
inte stå här och strida om.
Vad gäller att våra förslag skulle vara totalt likriktade med landskapsregeringens så tvärtom. Vi vill att man lyfter upp de politiska frågorna
på bordet här idag, att landskapsregeringen kommer med förslag så att
vi kan diskutera dem. Idag sitter vi bara och väntar på att vi ska få politiska prioriteringar från landskapsregeringen. Vi är beredda att säga
vad vi tycker, landskapsregeringspartierna är det inte. Jag hoppas att
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man funderar en gång till på det här och så snart som möjligt kommer
med lite politik hit till lagtinget i den här frågan också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Axel Jonsson drar paralleller till snöskottning. Jag tycker att
det verkar som om ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid har blivit fast
och insnöade i någon snödriva. För det enda nya man egentligen kommer med är de förslagen som landskapsregeringen har lagt i den här frågan. Det andra man kommer med är att man säger att man ska behålla
kommunerna på samma sätt som idag. Och det nya är att man ska ge
mera landskapsandelar till kommunerna. Varifrån ska man i så fall få de
pengarna? De inbesparingsförslag som man konkret har föreslagit ifrån
Ålands Framtid var att man skulle dra in på en minister. Nog har säkert
allmänheten en uppfattning att man har en hög lön men inte räcker det
till allt det här inte.
Ltl Axel Jonsson, replik

Där är vi helt överens ministern och jag. Vi vill minska på landskapsregeringens verksamhetsutgifter, till skillnad från landskapsregeringen,
för att kunna finansiera det ökade behovet av kommunal service framöver eftersom kommunerna ska stå för den kommunala servicen. På vilket sätt är det konstigt? Vi vill spara generellt på landskapsregeringens
verksamhetsutgifter eftersom vi i lagtinget här har kommit fram till att
vi ska diskutera de övergripande ramarna i budgeten och inte gå in i detaljer. Detaljerna diskuterar vi på annat håll. Det är bara att läsa budgeten och se hur mycket detaljer det finns i den, det är inte lätt att utläsa
vilka prioriteringar som finns inom ramen för de olika verksamhetsutgifterna. Det resonemanget köper jag inte alls. Vi vet att det finns luft i
landskapsregeringens verksamhetsutgifter. Vi tycker att det är där som
man borde spara istället för att skjuta över ansvaret på kommunerna
och medborgarna.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kan bara konstatera att det som Ålands Framtid sade att
man hade en annan åsikt, det har man inte kunnat presentera förutom
att man ska höja landskapsandelarna. Den andra åsikten är möjligtvis
att man anser att landskapsregeringens metod, struktur, modell och den
riktlinje man har dragit upp är den samma. Jag har uppfattat ltl Axel
Jonsson att arbetsgrupperna som vi nu arbetar med och det resultatet
att samordna det är samma synsätt som man har inom Ålands Framtid.
Någonting annat än detta har man inte presenterat. Allt det andra är att
det borde vara status quo förutom höjda landskapsandelar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi har ju fortfarande inte sett vilka resultat arbetsgrupperna kommer
till. Vi stöder initiativet till arbetsgrupperna om målsättningen är att vi
ska få politiska vägval hit till lagtinget, få dem på borden och kunna ta
ställning till dem senast nästa år, annars är det ju ingen idé. Snart har ju
hela mandatperioden gått till att bara få fram de politiska frågorna och
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få dem på lagtingets bord. Det är detta som vi ställer oss kritiska till. Vi
måste börja diskutera politiken i det här.
Jag hade fem konkreta punkter som jag presenterade i mitt anförande
angående vilka prioriteringar vi är beredda att göra. Vi väntar fortfarande på landskapsregeringens prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var ett bra anförande till stora delar. Jag tycker att
man borde sluta med diskussionen att man ska ha ett förslag från regeringsblocket. Det känns ungefär som barnen inför julafton, fast det omvända. Det blir ingen julafton med presenter. Det kommer en julafton
där både givarna och tagarna är förlorare. Det känns som om man vill
ruska på paketen och få reda på vad det finns för beslut och vad vi har
tänkt. Vi har kommit överens om att vi ska avvakta vad grupperna
kommer med innan vi går och målar in oss i något hörn och säger hur vi
tycker. Jag har alltid pratat om Åland som en kommun som ÅHS till exempel är en sjukhuskommun. Jag tycker att det är bra och jag står för
det, men jag går inte ut och säger att det här är partiets tankar. Jag avvaktar tills grupperna har presenterat förslagen för att se vad det finns
för framkomlig väg. Utgående från det så kommer vi att presentera vad
vi tycker och tänker. Det är ingen idé att man frågar vad vi har på planer, vad vi vill och att man tycker att vi är totalt villrådiga. Det hjälper
inte, ni kommer inte att få ett svar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för det tydliga svaret att vi inte kommer att få svar, men det
bekymrar mig. För vi tror att det skulle vara av allra största vikt att vi
här i lagtinget kan diskutera politiken och de konkreta åtgärderna. För
vi har kommuner som redan idag lider och som inte vet hur de ska få sin
ekonomi att gå ihop om några år. Jag tycker att det är vårt ansvar här i
salen att lösa de problemen och inte skjuta fram diskussionen så långt
man bara kan. Vi måste komma till den politiska diskussionen snart.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det kommer ett besked och det kommer ett svar. Det
är också demokrati. Nu är det demokratiskt beslutat att det är de som
har makten som bestämmer när vi tänker presentera det. Det är inte så
att ett spörsmål kan kräva svaren av oss. Vi ändrar oss inte helt plötsligt
oavsett hur många gånger ni frågar.
Angående snöskottning, har man varit med ett tag i parlamentet så
kan det vara bra att man har bra beslutsunderlag, annars kanske man
springer ut och skottar på kvällen så fort det börjar snöa och dagen efter
konstatera man; oj, de här stora snövallarna som jag skottade upp
gjorde att det drev igen så pass mycket så att det inte längre är en framkomlig väg. Det är kanske så som man vill diskutera. Vi vill inte att någon här i salen nu ska låsa sig så att det blir en oframkomlig väg i framtiden. Alla vägar är öppna tills de här grupperna har tagit fram sina beslutsunderlag.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tror också, i likhet med ltl Mattsson, att det handlar om demokrati.
Mitt sätt att se på demokrati är att vi här i salen ska kunna diskutera de
politiska vägvalen. Det handlar inte om att låsa sig åt ett eller annat håll.
Vi har hur många exempel som helst här i salen på att ledamöter har
ändrat uppfattning och ändå kunnat diskutera politik utan att det skulle
ha låst några dörrar. Politik handlar just om att välja dörrar. Om det sedan visar sig att det har varit ett felaktigt vägval då får man ta tillbaka
det. Men vi måste få den politiska diskussionen hit till lagtinget, vad ska
vi annars göra här?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Jag har noterat att ledamoten gärna formulerar vad vi ledamöter i regeringspartierna tycker, känner och tänker och det tror jag att vi kan ge
redogöra för själva. Det är mycket intressantare att höra vad ltl Axel
Jonsson tycker, känner och tänker.
När det gäller samhällsservicereformen så tycker jag att vi har svarat
gång på gång. Vi haft detta i budgeten och nu har ministern svarat gång
på gång. Vi kommer liksom inte längre, vi kan inte förklara mera än vad
vi har gjort.
I morse när jag skulle iväg på jobb så trodde jag att jag skulle skotta
min uppfart på 15 minuter. Jag fick revidera min uppfattning ganska
snabbt för det tog 45 minuter. Så är det ofta när man ska göra ett stort
arbete, det tar lite längre tid än vad man har tänkt sig från början. Det är
samma med detta, på ett år kan man inte göra en samhällsreform och
komma fram till ett svar på hur det ska se ut.
Ltl Axel Jonsson, replik

Precis så är det och precis så är det med snöskottning, man måste börja
någonstans direkt, annars kommer man inte framåt. Man kan inte vänta
och fundera på hur man ska börja skotta om man vill få bort snöhögen.
Det gäller att komma till skott och ta en sak i taget. Börja med de små
sakerna och arbeta successivt framåt istället för att ta allting och vänta
på någon slags saliggörande lösning, då kommer man inte framåt, då
kommer vi aldrig framåt i den här salen.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Ja, det är ju precis det som man gör nu. Man håller på
att utreda de här alternativen. Ska man ta ett ansvarsfullt beslut i den
här frågan, om vi ska säga hur ålänningarna ska leva i framtiden, då
måste vi ha underlag för det. Det är jättelätt att kasta ur sig att svaret på
den här ekvationen ska bli 20 och så räknar man därefter så att man får
fram svaret till 20. Visst kan man räkna den vägen, men enligt mig är
det fel väg att gå.
Ltl Axel Jonsson, replik

Problemet är att vi börjar ha utredningar så att de understa ruttnar redan. Vi kan inte hålla på att utreda bara för att vi inte vågar ta en diskussion. Vi kan utreda och diskutera parallellt, vad är det som är så
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skrämmande med det? Jag tror att det är av allra största vikt att vi kan
börja diskutera och inte bara vänta på utredningar om vi vill få en förändring till stånd under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson är väldigt ivrig, nästan otålig, och vill
få hit frågor av mera konkret natur för att få delta i arbetet med den här
stora förändringsprocessen. Han är också väldigt glad över att arbetsgrupperna har tillsatts och det är jag med. Jag leder faktiskt en av arbetsgrupperna och jag ska ta ett exempel. De frågor, som vi inte utreder
men diskuterar, gäller hur vi ska komma fram till konkreta lösningar,
och det finns redan sådana, och det är frågor som rör enbart kommunerna. Det är frågor som regeringen tillsammans med kommunerna ska
avgöra. Det är inte alls troligt att de ska komma hit i det här skedet när
man tar de konkreta besluten om praktiska lösningar, utan det är ifall
det blir frågan om förändringar i finansieringen av de här tjänsterna eller lagstiftningsåtgärder.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Nog är det väl ändå ganska troligt att det kommer att leda
till förändringar i finansieringen av just de här verksamheterna. Det är
väl ändå ekonomin som är orsaken till att vi diskuterar de här frågorna.
Nog hör det hemma i salen alltid, men på vilket sätt får det väl visa sig.
Jag hoppas att man kommer till förslag på så pass konkreta och stora
åtgärder så att det blir aktuellt med en diskussion i salen, för annars har
jag svårt att se hur ekvationen ska gå ihop.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men om Ålands Framtid ska vara med i förändringsarbetet så måste
det nog ske i första hand via era kommunala representanter. Det tror jag
att man ska tänka över och inte tro att de avgörande besluten kommer
att fattas här i lagtinget. Det gäller nog närmast att ta hand om konsekvenserna av de politiska överenskommelser som man ska göra med
kommunerna.
Likaså kan inte den här kommunstrukturen förändras här. Som det
länge har hetat i debatten så är det kommunerna som ska avgöra den
frågan. Det är lite onödigt att hetsa på i alla de här frågorna. Man kanske
mera borde koncentrera sig på vad det är man vill ha.
Jag kan försäkra ltl Axel Jonsson att vad gäller min arbetsgrupp så
om jag tolkar Ålands Framtid rätt tror jag att vi kan komma överens i
flera frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Jonsson, det var ett långt och ivrigt talat anförande.
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Samhällsservicereformen är en reform som ska trygga fortsatt nära
service. Men hur många kommuner vi ska på Åland anser åtminstone
jag att är en identitetsfråga och det är inte just nu aktuellt. Det är märkligt att ltl Jonsson inte håller sig till ärendet samhällsservicestrukturreformen utan konstant inte vill förstå det reformarbetet och den process
som är på gång.
Ledamoten lyfter också fram ett större ekonomiskt stöd till små bankrutta kommuner i sitt anförande, att vi solidariskt ska betala och att det
verkligen är en bra modell att landskapet i all oändlighet konstant betalar stora summor till kommunerna för att garantera medborgarnas välfärd. Anser ledamoten verkligen att det här ekonomiskt hållbart i längden? Ledamoten får gärna presentera och informera om alla dessa utredningar som han talade om tidigare.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tittar vi på relationerna mellan landskapet och kommunerna så finansieras kommunernas verksamhet till ganska stor del också genom vår
budget och det gör att vi har ett direkt ansvar för kommunerna. Det är
inte nog med att vi ger pengar till kommunerna, dessutom är det faktiskt
vi här i lagtinget som till stor del bestämmer vad kommunerna ska
syssla med. Därför går det inte att föra in den här debatten enbart på
den kommunala nivån eller på landskapsnivå. Det är ju ett paket som
hänger ihop. Vi tror inte att kommunerna kommer att klara av att producera mera service i framtiden med mindre pengar. Givetvis kan kommunerna lösa problemen genom att de höjer sin kommunalskatt och det
är kanske ett alternativ som lockar socialdemokraterna men det är definitivt inte ett alternativ som lockar Ålands Framtid.
Ltl Sara Kemetter, replik

Ålands Framtid tycker säkert att landskapsregeringen bara ska häva ut
mera pengar och invånarna ska inte själva betala. Men jag har inte fått
svar; är det ekonomiskt hållbart och var är dessa utredningar?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det har gjorts en hel del utredningar om hur man har strukturerat om
kommunerna både i Finland, i Sverige och i övriga Norden. ÅSUB har
gjort en förstudie till en kommunreform. Men problemet med de här utredningarna är att de redan börjar bli så gamla så att de knappt är aktuella längre. Det visar väl på att det skulle vara dags att börja göra någonting före vi skapar ytterligare utredningar som ligger och ruttnar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson gjorde en liknelse med snöskottning. När
jag hörde ltl Jonssons anförande tänkte jag på en liknelse på ”prästens
lille kråka” för det slängde lite hit och dit. Först nämnde ledamoten att
landskapsregeringen måste sänka kostnaderna för att det finns en massa
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luft i budgeten. Men sedan nämnde ändå ledamoten att man ska ta över
vissa verksamheter som är kostsamma för kommunerna. Det sänker inte
landskapets kostnader. Därefter sade ltl Jonsson att han till och med
ville sänka kostnadstaket. Jag tycker att det är bra men det sänker inte
landskapets kostnader.
Landskapet ska inte bestämma om kommunsammanslagningar, det
ska kommunerna själva göra. Ändå har man ett spörsmål och står flera
gånger och efterlyser varför man inte får vara med i debatten här. Men,
ltl Jonsson, debatten sker i kommunerna. Där är det ett möte i morgon.
Var glad att det är kommunerna som är med och bestämmer och inte vi i
den här salen. Det är väl i kommunerna som beslutet ska tas, enligt ltl
Jonssons önskemål.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart är det så, men därför är det märkligt att landskapsregeringen
har föreslagit att man ska komma med ett förslag till kommunstruktur
inför 2015.
Vad gäller att föra över flera behörigheter till landskapsregeringen, ja,
det är ett sätt att rädda kommunernas ekonomi. Givetvis ökar det kostnaderna för landskapet som helhet, men då handlade det om att vi
måste spara in på det som vi sysslar med idag. Vi måste spara in på
sjukvården och vi måste spara in på utbildningen. Det är tuffa beslut
men det måste till om vi fortfarande ska kunna producera den service
som vi gör idag med samma kvalitet men till flera brukare i framtiden.
Då måste vi spara i våra verksamhetsutgifter som vi har idag för att få
plats med annat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson begärde en ärligare politik. Jag tackar för
den ärliga politik som Ålands Framtid nämner; att sänka kostnaderna
för sjukvården och studier. Det får ni gärna stå för.
I ledamotens anförande kom det också kritik mot att socialdemokraterna har lite skilda åsikter i beredningsskedet. Ja, men det är väl ärligt
att säga att det finns olika åsikter. Det kallas för demokrati och det är vi
glada för att vi har, så att alla får säga sitt. Om det är så att ingen får
säga emot ltl Jonsson i Ålands Framtid så är det deras politik. Vi för vår
politik och media är intresserade för att vi vågar säga vad vi tycker och
tänker på möten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart är det positivt att man är ärlig och säger vad man tycker inom
partierna. Men man kommer inte ifrån att det skapar en viss oro, åtminstone hos oss i Ålands Framtid, att regeringspartierna inte bara
tycks vara överens sinsemellan utan också ha olika uppfattningar inom
partierna. För oss väcker det vissa frågetecken om hur man med denna
utgångspunkt ska lyckas få den här reformen i hamn. För Ålands Framtid är det svårt att komma runt, det kan vi ärligt säga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Danne Sundman, replik

Tack, fru talman! Det är alltid intressant att höra på ltl Jonsson anföranden, också denna gång var det mycket intressanta saker. Jag hade
sett fram emot att få svar på frågan som står i spörsmålet, vart är vi på
väg. Jag trodde att spörsmålsställaren skulle ha svar på den frågan, ett
alternativt svar till regeringens, men det hade man inte. Men hade
samma svar som regeringen fast i lite andra omformuleringar. Man
hade funderingar på hur processen ska gå vidare och vad man bör fundera på men ingen klar målbild.
I TV-programmet ”På spåret” frågar man; vart är man på väg. På åtta
poäng kan man ta det men då måste man chansa lite. Inte är det någon
som har svar på den här frågan på åtta poängsnivån, knappt på sex poängsnivå, men kanske vi börjar veta vart vi är på väg på fyra eller två poängsnivån. Vi är precis i samma båt, ltl Jonsson, Ålands Framtid och vi
andra som i det här skedet jobbar med processen och inte vet vart vi är
på väg.
Ltl Axel Jonsson, replik

Liknelsen med ”På spåret” är ganska talande, för ltl Sundmans parti
åker faktiskt med ett tåg som ingen riktigt vet vart är på väg. Till skillnad
från ltl Sundman och hans parti så har vi i Ålands Framtid uppfattningen att om kommunerna ska vara framtidens serviceproducenter så
måste de få mera medel och inte mindre, som man nu från landskapsregeringens sida håller på att genomföra. Vi måste spara på landskapsregeringens utgifter för att ha råd att betala för den service som vi har
ålagt att kommunerna ska sköta också i framtiden. Jag tycker att Ålands
Framtids politik utgör en betydlig skillnad mot den politik som landskapsregeringen för i dagsläget.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns bara ett tåg och det är det tåg som kansliministern
beskrev. Det är de förutsättningarna vi kommer att få när det gäller att
finansiera samhällsservicen i framtiden.
Ålands Framtid verkar sitta längst bak i en vagn och hävda att vi ska
fortsätta, skruva upp respiratorn eller hämta in en till respirator om patienten inte överlever och koppla på den också, alltså ge mer och mer
pengar. Men var ska vi ta de pengarna när vi har ett underskott redan?
Vi måste ju angripa de problem vi har och inte bara säga att vi ska finansiera problemen, köp bort och köp bort. Hittills, åtminstone under min
tid i politiken, har vi haft två chanser att reformera kommunsektorn och
båda gångerna har man köpt bort problematiken för att vi har haft råd,
men nu har vi inte råd längre. Nu har vi inte råd längre och vi har framförallt inte råd om 20 år.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är absolut säkert så som ltl Sundman sade. Jag tror inte heller att vi
har råd att inte göra någonting. Vi tror därför att man i första hand
borde satsa på att effektivisera och skära ner på landskapsregeringens
verksamhetsutgifter istället för att föra över ansvaret till kommunerna
och säga; sköt det här bäst ni vill. För det är ju det man gör nu när man
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minskar landskapsandelarna och inte säger någonting om hur samhällsservicen ska produceras framöver.
Vi har ett alternativ som bygger på att istället för att spara på kommunerna, som hela tiden kommer att få ett växande behov av offentlig
service, så måste man spara inom landskapsregeringen och inom landskapsregeringens verksamhetsutgifter. Kommunerna kommer att få det
svårt ändå och det tror jag att både ltl Sundman och jag är överens om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om man delar in Ålands offentliga sektor i två delar, så kan
man dela in den i landskapsdelen och i kommundelen. I dagens situation är landskapsdelen lite mer än dubbelt större än kommundelen, om
man ser det ekonomiskt. Det är den ena sidan att landskapsdelen är
större. Men ser man till styrkan så är kommunsektorn som sådan idag
de facto starkare än landskapet. Varför kan jag säga så? Ja, därför att är
landskapets ekonomi bygger på en klumpsumma som bygger på den finländska ekonomin. Med den klumpsumman ska vi klara av sjukvården,
utbildning och centralförvaltning osv. Kommunsektorn har egen beskattningsrätt som vi eftersträvar på landskapsnivån att uppnå. Vi har
fortfarande en god sysselsättning här i landskapet. Vi har en kommunsektor som de facto går med överskott, skatter som ökar med ungefär 5
procent för nästa år. Man kan sänka kommunalskatten här på Åland
trots att vi för den här politiken.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att det var ett intressant inlägg från vicelantrådet. Det är ju så
att kommunerna har en större flexibilitet rent ekonomiskt. Men är inte
det någonting som vi kanske borde utnyttja, snarare än att ta pengar
från kommunerna? Det löser ju inte några problem att vi för över pengar
till landskapet för att vi ska kunna fortsätta att ha samma verksamhet
som vi har haft förut. Då sparar vi inga pengar, då tvingar vi bara kommunerna att höja sina skatter som vicelantrådet tydligen är inne på. Det
tror inte vi i Ålands Framtid att är en god väg att gå framåt. Nej, vi står
för vår borgerliga politik. Men om regeringen har en annan färg på sin
politik så må det väl vara ett politiskt ställningstagande. Jag får väl tacka
för att jag har fått ett ställningstagande under den här debatten.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Kanske en liten rättelse till ltl Jonsson, landskapet tar absolut inga pengar av kommunerna. Vi minskar lite på överföringen. Vi har
minskat från 40 miljoner till cirka 36 miljoner. Som ltl Jonsson säkert
vet så ska man komma ihåg att landskapet går med ordentlig förlust det
här året därför att vi har många dyra verksamheter som vi ska sköta,
sjukvård och utbildning osv. medan den kommunala sektorn, totalt sett,
gör ett överskott det här året. Skulle det vara fel att som ålänning se på
den offentliga sektorn som helhet?
638

Det fantastiska med hela samhällsservicereformen ger mig, alla politiker och alla ålänningar en möjlighet att tänka efter; hur kan vi på bästa
möjliga sätt gemensamt använda de resurser som vi kan skapa här på
Åland på landskapsnivå och inom den kommunala sektorn? Det är det
som har gjort mig engagerad i det här arbetet för jag ser det som en fantastisk möjlighet som vi har framför oss nu. Vi har unika instrument
som inte andra har. Den kommunala sektorn är ett sådant instrument
som är väldigt outnyttjad.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen att kommunerna har betydligt större möjligheter och de har flera instrument att hantera sin ekonomiska situation på och det är någonting som är eftersträvansvärt även här. Därför
arbetar vi med en ny ramlag. Men det betyder ju inte att kommunerna
kan ta hela ansvaret för landskapsregeringens arbete att få budgeten i
balans. Det betyder snarare att vi borde utnyttja kommunernas flexibilitet, ge dem mera resurser och låt de fundera på hur samhällsservicen
ska produceras. Det har man ju gått in för, men man vill inte ge pengar
till det och det är det som bekymrar oss i Ålands Framtid. Man vet att
kommunerna kommer att ha en ökad efterfrågan på sin service men
man är inte beredd att skjuta till pengar. Genom att effektivisera kanske
man i bästa fall klarar av att göra det med dagens resurser, men med
mindre resurser är det en omöjlighet och det vet landskapsregeringen
och det vet vi i Ålands Framtid.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting, det är intressant att lyssna till den här debatten.
Framförallt är det intressant att lyssna på oppositionen och i det här fallet ltl
Axel Jonsson.
Det förvånar mig mycket att man upprepar det här gång på gång att landskapsregeringen sparar på kommunerna och på något vis för över bördan att
få landskapets budget i balans på kommunerna. Det stämmer inte överhuvudtaget. Tvärtom, det är så som också vicelantrådet var inne på, vi vet att vi
använder nästan en halv miljard per år för att producera den offentliga sektorn på Åland, landskapet och kommunerna tillsammans. Nu går vi igenom
om vi kan använda dessa pengar mera effektivt tillsammans.
Den här reformen, och det som vi med kraft har satt igång ett arbete med
tillsammans med minister Lindholm, har som mål att stärka kommunerna
och servicestrukturerna. Vi får mer bärkraftiga enheter som långsiktigt orkar
möta de utmaningar som framtiden ställer just i den demografiska utvecklingen. Vi behöver förbättra produktiviteten och vi måste försöka dämpa utgiftsökningen totalt sett för landskapet och kommunerna.
Det är viktigt att komma ihåg att vi på Åland tillsammans behöver vara
konkurrenskraftiga gentemot andra regioner för att vara ett landskap som är
attraktivt att flytta till, ett landskap som är attraktivt att bo i och där vi har
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särskilt kommunal barnomsorg och skola som ett viktigt konkurrensmedel
för att få familjer att välja att flytta till Åland och bo här. På det sättet når vi
också en tillväxt och en utveckling i vårt samhälle.
Jag ser ingen orsak att ställa landskapet och kommunerna på varsin flank
här. Det som behövs nu är samarbete. Vi har satt igång en ganska omfattande
process och jobbar tillsammans med den kommunala sektorn, eftersom det
är det vi säger i regeringsprogrammet. Vi har under den här mandatperioden
fått gå tillbaka till den texten många gånger och jag är glad för att den fortfarande känns så vital och riktig i den riktningen och den politiska inriktningen
som vi gick in för då, för ungefär ett år sedan. Vi jobbar precis i den andan
som vi då kom överens om.
Som vi ser det behöver Åland en livskraftig funktionsduglig kommunstruktur som har råd att producera kommunal kvalitetsservice nära medborgarna.
Det tror jag att är oerhört viktigt, framförallt om vi ska fortsätta att kunna
upprätthålla en decentraliserad servicestruktur där särskilt barnomsorg,
äldreomsorg och skola finns nära medborgarna. Att servicen finns nära och
att det är kvalitet i tjänsterna är det som är viktigt i utredningar och enkäter
som ålänningarna har svarat på.
Det har också framförts kritik här om att landskapsregeringen är senfärdig
med att komma fram till lösningarna. Nu bryter vi ny mark, här finns ingen
färdig upptrampad stig, utan nu går vi ut i terrängen och försöker hitta vägar
framåt. Vi har uttryckligen sagt att det är den demokratiska vägen vi ska gå, vi
ska göra det här i dialog och i samspel med det kommunala fältet. För det är
på det kommunala fältet som de stora förändringarna ska ske, framförallt
inom det kommunala området.
Jag tycker att det är en viktig princip, som vi också har kommit överens
om, att landskapet inte ska påta sig mera uppgifter, utan behörighetsfördelningen mellan landskapet och kommunerna ska i stort sett bestå. Det betyder
att vi måste, ska och vi gör det också, samverkar med det kommunala fältet
för att komma till de här lösningarna.
Ålands Framtids modell är att ge mera resurser till kommunerna, extra
medel. De anser att det enda sättet att lösa det här är att behålla kommunstrukturen och att vi, precis som vi förr har gjort under hela självstyrelsetiden, ska ösa mer ur landskapets kassa gentemot kommunerna.
Nu är vi ett läge där landskapet redan sköter ÅHS, vilket innebär 70-80
miljoner euro i utgifter per år. Kommunerna erhåller landskapsandelar på 36
miljoner. Gymnasieskolan kostar 20 miljoner euro. Trafiken ligger också ungefär på samma nivå. Det vi gör nu är att vi tittar på de stora utgiftsposterna
och det är där som vi också nu jobbar med de strukturella förändringar som
vi måste göra och som faktiskt borde ha påbörjats långt tidigare.
Sedan har vi också framförallt små kommuner som har det tufft. Vi vet att
vi måste ge det lagstöd som behövs för frivilligt samgående. Regeringen är
beredd att titta över en blankettlagstiftning, någon typ av laglig grund för att
det här ska kunna ske på ett riktigt sätt. Det är ingenting som vi har kommit
på idag utan det är någonting som vi redan har diskuterat.
Man får väl ändå se den åländska situationen som ganska god i den bemärkelsen att även om vi kan se ekonomiska utmaningar framför oss så är ju
den ekonomiska situationen i kommunerna relativt god. Den är ojämn på
Åland, en del kommuner har det jättesvårt och är svaga och en del kommuner
har ju fantastisk ekonomi, nästan inga skulder. En del kommuner behöver
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inte ta upp skatt alls på ett par tre år och skulle ändå klara sig utmärkt. Det är
en bra situation ändå helhetsmässigt att påbörja ett förändringsarbete. Man
ska inte påbörja det när man redan har stora problem, utan vi ska göra det nu
medan det finns god tid och en ekonomisk hygglig situation att starta ett förändringsarbete i.
Det som är den stora stötestenen på rikssidan när man pratar om de här
frågorna är hälso- och sjukvården. Vi kan vara glada och nöjda över att vi redan har hälso- och sjukvården samordnad på landskapsnivå. Vi har heller
inte den här problematiken kring finskspråkig och svenskspråkig service. Där
har vi också en fördel när det gäller att komma vidare.
Ålands Framtids modell, som jag förstår, innebär inte någon förändring
annat än att föra mera pengar från landskapet till kommunerna. Den modellen är inte framkomlig. Jag ser heller inte någon poäng i att hålla landskapet och kommunerna isär. Vi är övertygade om att det krävs ett samarbete
och även någon typ av samsyn från det kommunala fältet med regeringen
kring hur det här ska utvecklas som en positiv helhet. Jag tror att när man
har kommit över några hinder och får klarhet i att det här är ett ganska konstruktivt arbete som vi eftersträvar kommer det att bli mycket positivt. Man
kommer att uppleva att det är någonting som ger inspiration och styrka för
framtiden. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet säger att vårt resonemang att man sparar på kommunerna
inte stämmer. Vicelantrådet sade att man inte tar pengar av kommunerna, men vi vet ju att det är en avgift på 4 miljoner som man de facto tar
av kommunerna. Sedan vet jag också att kommunerna sparar in på annat. Minskade landskapsandelar är en sak, men understöden för kommunala vägar och understöden för avloppsåtgärder ute i kommunerna
försvinner, man får mera kostnader på grund av patienterna som tidigare har varit på Gullåsen och man får mera kostnader på grund av patienterna som tidigare har varit på Grelsby för att nämna ett par exempel.
Jag efterlyste att man i finansutskottet skulle ta ett helhetsgrepp på
hur mycket kommunerna sist och slutligen förlorar på de här transaktionerna.
Självklart, lantrådet, ska också kommunerna vara med och spara, det
är vi de första att hålla med om. Men det som vi har varit mest kritiska
till är att man inte sparar på landskapets egna konsumtionsutgifter. Man
har inte ett förändringsarbete utan kostnaderna ökar med 1,1 procent
och istället rullar man ut kostnaderna på medborgarna och kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är inte korrekt det som ltl Anders Eriksson säger. Vi har gjort, vi har
påbörjat och vi har igång ett omfattande strukturellt förändringsarbete,
både inom sjötrafiken, som har varit en stor utgiftspost inom landskapet
och vi har de närmaste åren sammanförts gymnasieskolorna till en organisation, vilket också har varit föremål för ett förändringsarbete och
en reform. Det är mer eller mindre genomfört och man kan också börja
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se ekonomiska effekter av det. Även andra stora utgiftsposter som vi har
påbörjat ett förändringsarbete i är inom hälso- och sjukvården, eftersom
hälso- och sjukvården består av 41 procent av kostnaderna så är vi också
tvungna att titta på hälso- och sjukvården.
Vi väntar inte och ser. Vi har verkligen tagit tag i ekonomin vad gäller
de stora utgiftsområdena.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker istället att det som lantrådet säger inte är korrekt. Det låter
väldigt bra i ord. Men, värderade lantråd, tittar vi på siffrorna så ökar
konsumtionsutgifterna för nästa år med 1,1 procent. Vi har konsumtionsutgifter på 195 miljoner euro inom landskapsförvaltningen. Att
prata om att man tar ett så stort grepp och man gör ett förändringsarbete så det låter jättebra, men med all respekt så måste vi också kunna
börja se det i siffror så småningom.
Gymnasiereformen nämndes som ett bra till exempel. Enligt våra uträkningar så ledde den fantastiska inbesparingen till merkostnader på 3
miljoner. De uppgifterna har vi nu.
Hur mycket sade lantrådet att man öste över från landskapet till
kommunerna? Det blev oklart för mig.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Nej, jag tycker inte att vi öser pengar över någonting. Vi håller hårt i alla
resurser vi kan. Landskapsandelarna från landskapet till kommunerna
36 miljoner för 2013.
Vi ska komma ihåg att förutom det så har vi också ÅHS och gymnasieskolan på vårt konto. Vid sidan av det har vi också en liten självstyrelsemyndighet att sköta med alla de åtaganden som det innebär, och det
är någonting som vi sätter heder i att faktiskt sköta bra och att kunna
utveckla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande. Jag reagerade lite på att
lantrådet nämnde nära och hög kvalitet i servicen när man pratar om
serviceproduktion i samband med samhällsservicereformen. Jag tror att
det är väldigt viktigt att också komma ihåg att den här samhällsservicereformen är ekonomiskt driven och på grund av de demografiska förändringarna, vilket också lantrådet nämnde lite i början av anförandet.
Jag vill påminna om att det är viktigt att alltid komma ihåg de ekonomiska aspekterna, att vi hittar kostnadseffektiva lösningar i samhällsservicereformsarbetet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att alla som har varit med i diskussionerna kring den här frågan
i några år vet att ursprunget i hela den här diskussionen kommer ur den
demografiska utvecklingen och försörjningskvoten. Det innebär att allt
färre ska försörja allt fler. Det betyder att vi måste försöka dämpa utgiftsökningen om vi ska klara av det här på lång sikt. Jag tror att det är så
som man ska förhålla sig till det; en ökad effektivitet, en bättre rättssä642

kerhet, en större likvärdighet i servicen och en ökad kompetens. Det är
också sådana ingredienser i det här förändringsarbetet som är viktiga att
påtala, förstås vid sidan av den ekonomiska drivkraften som finns i det
här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Landskapsregeringen får faktiskt både ris och ros från liberalerna
när det gäller arbetet med en samhällsreform.
Ros därför att landskapsregeringen har alt att fokusera på rätt områden.
Det ligger helt i linje med det liberalerna sagt i valprogram och kommunprogram. Ros också därför att man utgår från människors behov av service och
inte stirrar sig blind på hur den kommunala kartan på Åland är ritad.
Ris därför att det ett år efter valet fortfarande råder en stor osäkerhet om
vart regeringen egentligen vill, för vi tycker att arbetet inte styrts upp på ett
framgångsrikt sätt. Ris för att det har visat sig i olika signaler att regeringspartierna spretar hit och dit och för att den ensidiga synen på den offentliga
ekonomin. Därför att regeringen piskar nog på kommunerna med mindre
landskapsandelar men man har inte delat ut morötter för att stimulera kommunerna att samarbetet över kommungränserna.
Regeringen beskriver i spörsmålssvaret hur de tänker arbeta med en servicereform. De har valt fokusområden; sociala ansvarsområden, teknisk sektor samt den digitala agendan. Regeringen har också tagit utgångspunkt i
människors behov av samhällets service och tänker sig en omstrukturering
för att sköta den servicen på ett mer effektivt och kvalitetssäkrande sätt. Allt
det här är bra.
Liberalerna hade redan i sitt kommunprogram 2005 de tankegångarna.
Och i vårt senaste valprogram konkretiserade vi tankegångarna. Jag undrar
om inte regeringen har lusläst liberalernas valprogram när man har dragit
upp riktlinjerna för det här arbetet? Eftersom jag antar att ni alla inte minns
vad vi skrev i vårt valprogram så skulle jag direkt läsa innantill, så kan vi följa
vårt resonemang för ett år sedan:
Vår utgångspunkt när det gäller en samhällsreform är att människornas
behov av samhällsservice ska tillgodoses på ett kvalitativt och effektivt sätt.
Vi måste komma till en situation där den gemensamma sektorn samarbetar
och drar åt samma håll och där gränser inte upplevs som hinder. Den demografiska utvecklingen tillsammans med snävare ekonomiska ramar ställer
också krav på förändring och nytänkande. Vi vill garantera att samhällsservicens ges nära människorna. En samhällsreform ska inte utformas så att avståndet till t.ex. daghemmet blir längre än idag. Fortsättningsvis ska vägplogning och sophämtning ske där människor bor. Genom att skriva en trygghetslag garanteras skärgård och glesbygd service nära där människor bor. Vår vision är att lagting och landskapsregering utarbetar övergripande riktlinjer,
lagstiftar och övervakar samhällets service medan produktion och distribution av servicen sker på kommunalnivå.
På den kommunala nivån har vi behov av att organisera verksamheter så
att det finns en samlad servicenivå och en närservicenivå. På den samlade
servicenivån finns t.ex. socialvård, tekniska tjänster som vägar, avfall och
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planering. En del tjänster kan med fördel skötas av samhällsägda bolag och
en del tjänster av privata entreprenörer.
Liberalerna låser sig inte i någon modell utan vill i samverkan med andra
och söka gemensamma lösningar för att förbättra samhällets servicestruktur.
Vi förespråkar en stegvis utveckling.
Vi tog också upp rent konkret att socialvård, smala områden som barnskydd, handikappservice, missbrukarvård, special omsorg och utkomststöd
ska samordnas på samlad servicenivå. De tekniska tjänsterna samordnas på
en samlad servicenivå. Där hade vi också en väldigt konkret sak; väghållningen, landskapets och kommunernas väghållning ska under samma tak redan
år 2015.
Digital agenda, e-förvaltning samordnas på samlad servicenivå. Så långt liberalernas valprogram. Landskapsregeringen har fångat upp väldigt mycket
av de liberala tankarna och det tycker vi är bra.
Sedan lite mera om det som vi vill risa landskapsregeringen för. Landskapsregeringen säger i spörsmålssvaret, och har också vid anda tillfällen
sagt, att de har påtagit sig ansvaret för att driva reformarbetet, alltså påtagit
sig ansvaret, ett synnerligen märkligt påstående av en regering. Vem skulle
annars ansvara för reformarbetet?
Samhällsreformen var en valets stora frågor och det finns en beställning till
lagtinget från Ålands folk att en reform ska genomföras.
Fyra partier bildade regering och därmed är förväntningarna stora på att
just regeringen och dess partier tar ansvar och levererar det som beställts och
lovats i valet.
Problemet är att de fyra partierna har så diametralt olika åsikt om hur en
reform ska genomföras och framförallt var den ska leda. Redan i valrörelsen
var det tydligt att partierna ville olika saker. Ett år efter regeringsbildningen
är vi fortfarande osäkra på vad regeringen tillsammans vill åstadkomma. Vi
vet att de tillsatte en arbetsgrupp som kommit med förslag om hur samhällets
service kunde skötas och styras. Vi vet också att det förslaget som kom ut från
den arbetsgruppen lagts åt sidan. Nya arbetsgrupper har tillsatts under hösten. Det som vi fått beskrivet i budget och nu upprepat i svaret på spörsmålet
är hur regeringen ska arbeta, alltså vi har fått en beskrivning av hur samhällsreformen förvaltas men knapphändig information om vart reformen är på
väg, vad de politiska målen är för det förvaltningsarbete som genomförs i
olika arbetsgrupper.
Vi har också under det år som gått fått ordrika förklaringar om allt som regeringen avser att genomföra i ett senare skede. Regeringens politik är en
”bygga upp förväntningar politik”.
Först kom regeringsprogrammet där skrev regeringspartierna om samhällsreformen att ett reformarbete skulle inledas omgående. Mer besked
skulle vi få senare. Efter hundra dagar trodde vi att regeringspartierna kommit en bit på vägen, då fick vi beskedet att under våren skulle den tillsatta arbetsgruppen och den kommande tilläggsbudgeten, omställningsbudgeten, ge
besked om vart regeringen var på väg. Vi fick vänta och se och våra förväntningar växte.
I tilläggsbudgeten i april fick vi veta att arbetet var indelat i tre faser, som
omfattade logiska organisationsmodeller, externa experter och tester av modellerna samt en parlamentarisk grupp. Det arbetet skulle vara slutfört inom
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2012 varvid lagstiftningsarbete skulle inledas. Förväntningarna blev ännu
större.
I budgeten 2013 och i spörsmålssvaret beskrivs processen hur arbetet går
vidare. I november, när budgeten landade på lagtingets bord, var det skisserade scenariot från tilläggsbudgeten i april bortglömda. Nya skisser målades
upp. Nu ska vi vänta på april, då arbetsgrupperna förväntas leverera resultat
och lagstiftningsarbetet vidta. Nya förväntningar byggs upp.
Samtidigt och under tiden har olika signaler kommit ut från regeringen
och från regeringspartierna. Under sommaren kom signaler från regeringen
om att samhällsreformen skulle skjutas upp till nästa val. Därefter kom dementier på de uppgifterna, arbetet skulle gå vidare. Inom regeringspartierna
har diskussionen gått het och olika skiljelinjer har kommit upp till ytan, inte
minst i den senaste budgetdebatten. Mellan regeringspartierna finns helt
klart spänningar kring arbetet.
Landskapsregeringen skriver i sitt svar att det krävs tålmodighet i reformarbetet och det kan jag hålla med om, man måste förstås se det här långsiktigt. Från liberalernas sida har tålmodigt väntat på besked, vi har frågat efter
konkretiseringar och vilka som är de politiska riktningarna. Nu får vi vänta
till april innan vi får veta vad landskapsregeringen tänker göra. Tålamodet
börjar tryta hos liberalerna eftersom vi anser att samhällsservicereformen
måste sjösättas för att vi på sikt ska trygga samhällets service till människorna på ett kvalitativt likvärdigt och effektivt sätt. Trots det avvaktar vi
april för att ge landskapsregeringens arbetsgrupper möjlighet att komma med
konkreta förslag till reformarbetet. Och efter allt som hittills lovats från regeringen är våra förväntningar stora.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tackar för de klargörandena över hur det liberala partiet
ser på kommunreformen och kan konstatera att jag inte förstår vad problemet är då med det sättet vi jobbar på nu.
Vtm Eriksson säger att man är urväntad för att på ett år har landskapsregeringen inte presterat någonting. Intressant är att vtm Eriksson
säger att sedan 2005 har liberalerna jobbat för det här. Man satt en hel
mandatperiod under lantråd Viveka Erikssons ledning och fick heller
inte fram någonting. Nu har vi åtminstone arbetet på gång. Vi har klara
och tydliga metoder för hur vi ska arbeta och vi har också satt upp klara
och tydliga målsättningar. Vi ska se till att vi inom det tekniska och det
sociala området hittar bästa möjlig organisation för att kunna säkra servicen i framtiden, det som vicetalmannen själv sade att var bra. Att säga
att den här regeringen inte får något gjort tycker jag är lite magstarkt
med tanke på hur det gick för den förra regeringen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Problemet är de olika signaler som har kommit ut från regeringens arbete. Det har kommit ut från regeringspartierna olika signaler.
Man skulle sluta jobba med samhällsservicereformen, man ska jobba vidare med samhällsservicereformen, det finns en osäkerhet. Osäkerheten
handlar inte om vad man får gjort utan osäkerheten handlar om vart
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man är på väg. Vad är den gemensamma politiska riktningen för det här
arbetet?
Nu får vi vänta till april, då ska vi ha alla svar på bordet och det ser vi
fram emot. Då kommer också liberalerna, utifrån det som kommer fram
ur arbetsgrupperna, att förhålla sig till det och ta ställning till det som
landskapsregeringen tänker jobba vidare med.
Under förra perioden, trots att inte samhällsservicereformen var aktuell i förr förra valet, så gjordes en massa förarbeten.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Att en kommunstrukturdiskussion inte skulle ha varit aktuell i förra valet så då tror jag att vi får titta tillbaka både i stenografiska
protokoll och i tidningar. Jag tror nämligen att det var så att framförallt
vi från dåvarande frisinnad samverkan och numera moderaterna förde
fram den frågan redan då. Jag har fått höra i någon annan debatt att vi
tog upp det redan 2005. Om man tog upp det redan 2005 så hade man
ju all möjlighet att driva den fråga redan då.
Detta med att löften inte infrias, under hela förra året väntade åtminstone vi moderater på att ett infriat löfte om ett rådslag mellan
samtliga partier om samhällsservicereformen skulle göras. Jag väntar än
idag på den inbjudan och den kom inte då. Det vore bra nu om man
kunde se det positiva i att arbetet nu rullar framåt och att man skulle
vara beredd att visa på att man vill delta i det arbetet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Helt uppenbart har förra regeringen tagit fram olika underlag.
Jag kan bara nämnda den socialvårdsutredning som torde ligga till
grund för det fortsatta arbetet i den här landskapsregeringen. Det var ett
gediget arbete för att få fram grunderna för hur man skulle kunna gå vidare. ÅSUB tog fram utredningar och allt det här utredningsmaterialet
måste finnas till hands för att man ska kunna ta steg vidare. Att påstå att
ingenting har gjorts är fel. Det som vi nu efterlyser från den här regeringen, fyra partier med diametralt olika åsikter i den senaste valrörelsen, är att vi fortfarande inte har klart för oss vad man egentligen gemensamt vill åstadkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har faktiskt aldrig hört det här som vtm Viveka Eriksson
läste upp från valprogrammet. Jag trodde att liberalernas modell var en
regionmodell. Jag kan med glädje då konstatera att liberalerna och
landskapregeringen är helt eniga om arbetet på kort sikt, vilket jag tackar för.
Sedan säger också vtm Ericsson att hon känner en osäkerhet för att
partierna har så olika åsikter. Det är ju väldigt vänligt av henne att tänka
på regeringens interna arbete, men jag känner ingen osäkerhet i det arbetet. Vi har hittat en modell, vi hittat en struktur och vi jobbar med
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kraft framåt även i det långa perspektivet. Det korta perspektivet är helt
och hållet klart och det långa perspektivet jobbar vi gemensamt på.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Min och oppositionens oro handlar inte om regeringen och hur
man jobbar i regeringen. Det handlar om hur man ska klara av att föra
den här viktiga reformen i hamn. För vi inser hur viktigt det är att vi faktiskt får en samhällsservicereform som redan under den här mandatperioden tar steg framåt. I tilläggsbudgeten i våras lovade landskapsregeringen att redan nu under det här året skulle lagstiftningsarbetet vara i
gång. Nu lovar man och bygger upp förväntningar på att det i april ska
komma slutresultat från arbetsgrupperna och efter det ska lagstiftningsarbetet vara i gång. När man ska börja samordna samhällsservice så
kommer det att kräva lagstiftningsåtgärder, det är ofrånkomligt och det
tar tid.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tolkar det som att man värnar om att den här landskapsregeringen har en gemensam linje, vilket är bra. Det är också en förutsättning för att man ska kunna skapa en gemensam framtida målbild, där
kommunrepresentanter och även vtm Eriksson är med i det arbetet.
När det gäller de konkreta arbetsgrupperna så kommer vi att få en
presentation imorgon på det första bredgruppsmötet. Jag har fått den
informationen att den sociala arbetsgruppen redan också har konkreta
steg framåt hur man ska konkretisera samarbetet mellan kommunerna
inom en del av den sektorn. Steg framåt och konkretiserande har skett
under den här tiden.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi värnar om att samhällsreformen faktiskt kommer till stånd.
Vi värnar om att vi alla tillsammans inom det offentliga ska klara av att
sköta samhällets service till människorna. Det är det som är själva
grundfrågan. Vi värnar om hur landskapet Åland ska se till att vi långsiktigt har en hållbar utveckling när det gäller samhällets service.
När landskapsregeringen kommer med så många olika signaler då
börjar vi tvivla. Kommer man att klara av att uppfylla våra och befolkningens förväntningar? Nu väntar vi till april och sedan får vi se.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är bara att konstatera att inte heller av liberalerna får vi
något svar på frågan som man ställer i spörsmålet om vart vi är på väg.
Man lämnar in spörsmål, ställer frågan men man har inget svar själv,
utan vi får en lång recension av det som landskapsregeringen har gjort.
På slutet konstaterar man att man skulle ha gjort på samma sätt. Man är
i stort sett överens hur landskapsregeringen jobbar. Man har lite nyans-
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skillnader ungefär som Ålands Framtid, men liberalerna var inte lika
långt bak i tåget.
Det är bara att konstatera att spörsmålets roll var ju inte att ge oppositionen en möjlighet att föra fram sitt svar på frågan, för de har inget
svar, det kan vi bara konstatera. Tvärtom, det finns ett stort stöd för
landskapsregeringens sätt att arbeta med den här frågan.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Flera gånger har påpekats från regeringens sida att man har
påtagit sig ansvaret för arbetet med samhällsreformen. Vi säger att landskapsregeringen har det här ansvaret. Då måste oppositionen ges möjlighet att fråga landskapsregeringen vart man är på väg. Vart vill man?
Det är fyra partier, hur har man enats kring en gemensam politisk riktning, ett gemensamt politiskt mål?
Ett spörsmål fungerar på det sättet, ltl Sundman, att oppositionen
frågar, vi får ett svar och vi bedömer det svaret. Men vi är fortfarande
osäkra efter att vi har fått spörsmålssvaret. Vart är man politiskt på väg?
Men nu får vi vänta till april då vi ska få alla svar och det ska bli spännande.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ett spörsmål är ju ett av parlamentets kontrollinstrument
för att kontrollera vilken politik som landskapsregeringen följer och om
den politiken har majoritet bakom sig här i lagtinget. Då brukar det höra
till att man själv anger vilken politik man anser att ska föras och man
svarar själv på den frågan man ställer. Så fungerar ju spörsmål, alternativt kan man lämna in en åtgärdsuppmaning i det här ärendet. Men inte
kommer vi att få något sådant svar från oppositionen, inte har man
mera svar än vad regeringen har, för man kan inte ha ett svar i det här
skedet. Det är precis som ”På spåret”, inte kan någon svara på åtta poängsnivån, utan det är sedan när vi närmar oss fyra eller två poäng, då
kanske vi ser vart vi är på väg konkret när det gäller just den frågan som
man ställer i spörsmålet. Spörsmålet är helt enkelt fel ställt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det fungerar ju på det sättet, ltl Sundman, att regeringen har
det övergripande ansvaret att presentera sin politik för lagtinget. För
oppositionens del handlar det om att vi ska förhålla oss till det som
landskapsregeringen avser att göra. Det finns ju ännu idag ingenting att
förhålla sig till. Det kommer vi att kunna göra i april när arbetsgrupperna presenterar sina resultat. Först då kan vi komma med alternativa
lösningar till landskapsregeringens politik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Reformarbete är politik och denna reform ska trygga den
fortsatta nära servicen till medborgarna. Det är jag som idag håller socialdemokraternas gruppanförande.
Fru talman! Vi måste lyfta den här frågan på ett högre plan och inte endast
sitta och diskutera om det är kommuner eller kommunstrukturen vi ska tala
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om, utan det är en annan fråga och det är framförallt samhällsservicereformen som vi diskuterar.
Varför ska Åland genomföra en samhällsservicereform? Den frågan har varit i fokus nu i flera år, både i media och även nu senast på Ålands socialdemokraters höstmöte. Socialdemokraternas mål, mycket enat, är att behålla
och utveckla den kommunala servicen oavsett var man bor på Åland. Vi anser
att ett fortsatt decentraliserat servicenät är viktigt, framförallt den service
som används ofta i vardagen som t.ex. daghem, skola och äldreomsorg. För
denna typ av service ska tillgängligheten och närheten vara ledorden.
När det gäller kommunala tjänster som missbrukarvård, specialomsorg
och barnskydd ser vi en samorganisering som en stor fördel. I utvecklingsarbetet beträffande dessa bör kompetens och rättssäkerhet vara centrala.
Vi socialdemokrater ser stora fördelar med att samordna arbetet inom den
tekniska sektorn; skötseln av vägar, fastigheter, marker, parker, vatten, avlopp och mycket mera. Det här är tydligt markerat från medborgarna.
Fru talman! Socialdemokraterna anser också att tiden är mogen att öppet
och ärligt diskutera kommunernas framtid, den ekonomiska bärkraften och
innehållet i deras välfärdsuppdrag.
Att med alla medel upprätthålla nuvarande kommunstruktur se vi inte som
ett självändamål. Däremot bör vi ha en stark kommunal sektor som har kraft
och resurser att producera den service som befolkningen behöver.
Fru talman! Det är viktigaste är att alla individer kan erhålla den service de
enligt lagarna har rätt till och att denna service är så likvärdig som möjligt.
Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning ska få sina behov tillgodosedda oberoende om de bor i en ekonomisk stark eller svag kommun. Familjer ska ha rätt till trygghet utan att bli en siffra i en kommunal budget, där
litenheten inte kan säkra den personliga integriteten. Ingen sjuk eller hjälpbehövande ska i modern tid behöva känna att de är kommunerna till last.
Därför krävs det nu solidaritet och en fortsatt utjämning mellan starkare och
svagare delar av Åland.
Hur välfärden ska produceras och finansieras är därför en mycket central
fråga i det här utvecklingsarbetet.
Fru talman! Socialdemokraterna stöder landskapsregeringens arbete med
samhällsservicereformen. Vi anser att landskapsregeringen idag har ett fast
grepp om ledningen av arbetet och landskapsregeringen har mycket tydligt
utlovat konkreta förändringar i den kommunala servicestrukturen redan under denna mandatperiod. Arbetsmetoden är demokratisk och inkluderande.
Det gemensamma arbetet ska leda fram till konkreta ställningstaganden
kring nya servicemodeller och den framtida kommunstrukturen. Arbetet är i
full gång. Arbetsgrupperna jobbar på och nu görs även ålänningarna delaktiga genom den kommunikationskanal som öppnas för allmänheten. Det är
färdigt utrett, ltl Jonsson. Nu gäller konkreta handlingar.
Men socialdemokraterna ser en brist som jag vill lyfta upp idag. Vi anser
att den allmänna grundskolan kanske är en av de viktigaste välfärdssymbolerna. Grundskolan är också mycket viktig för ålänningarna. Utbildning och
en likvärdig utbildning för alla är central för att bygga upp framtiden på
Åland men också för att locka till inflyttning.
Idag finns det ingen arbetsgrupp för den allmänna grundskolan och inte
heller för vuxenutbildningen. Den här arbetsgruppen borde ta fram modeller
för samordning för t.ex. specialundervisning, skolpsykologer, kuratorer och
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det nya läroplansarbetet. Som ni säkert känner till så i riket, 2016, har man
redan gått ut med en ny arbetsplan och vi är inte klara med den gamla.
Bedömningskriterier, barn med sociala och emotionella problem, jämna
klasstorlekar, timgafflar, timresurs, vi måste kunna garantera en likvärdig
skola och utbildning för alla var man än på Åland. Även här har vuxenutbildningen en central roll, speciellt inom ekonomiskt svåra tider. Fler behöver
eventuellt behöver fortbilda sig, träna upp svenskan och också i samband
med integrationen i samhället.
Fru talman! Just nu håller arbetet med en garantilag att garantera en fortsatt decentralisering av servicen inom vård, skola och omsorg. Det här är viktigt för ett utökat samarbete eller samgående som inte behöver betyda en
centralisering av den nära servicen. Det är tid för diskussion, nyorientering
och analys. Frågan är faktiskt högaktuell och det framgick tydligt i ministerns
anförande. Vi socialdemokrater är glada för det engagemang som ålänningarna och framförallt lagtinget har haft i ärendet. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det var ett bra anförande och mycket intressanta saker
som kom fram.
Ltl Kemetter nämnde solidariteten mellan kommunerna och att man
ska ha likvärdig service och likvärdiga skolor. På vilket sätt ska man
upprätthålla samma likvärdiga service på Kökar och i Kumlinge utan att
förändra kommunstrukturerna? Ltl Kemetter nämnde att det inte ska
vara ett självändamål att kommunerna ska finnas kvar, men tankegångarna är att de ska finnas kvar. Jag vet att socialdemokraterna är lite delade när det gäller detta. Hur har man tänkt? Det skulle vara bra att få
ett exempel på det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är just det som arbetsgrupperna ska ge resultat på.
Jag hoppas även som ledamoten få se bra resultat på det i april när de
presenterar sina arbeten.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Man kan konstatera att det ställs krav på oss i oppositionen att vi ska ha färdiga förslag gentemot regeringen på hur vi ser på
det här. Men regeringspartierna har inte överhuvudtaget grepp om hur
man ska kunna sköta de likvärdiga förhållandena som man nu så vackert nämner att arbetsgrupperna ska titta på. Man nämner i tal efter tal
att det ska vara likvärdiga förhållanden, men ingen säger vad det går ut
på. Jag tror personligen man måste slå ihop kommunerna och centralisera serviceboenden till något ställe där man kan sköta det billigare,
men det talar ni inte om.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är tråkigt att ledamoten försöker förhasta det här projektet. När jag
började se på det här så var jag också personligen övertygad om att en
kommun skulle vara det rätta. Men jag har börjat ändra åsikt i den här
processen och det är just det som är poängen med en process. Processen
utvecklas och till slut hittar man en bra konkret lösning. Därför anser
jag att det är bra att landskapsregeringen nu har ett fast grepp om det
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här arbetet. Det har utlovats konkreta förändringar i den kommunala
servicestrukturen redan under den här mandatperioden så vi kan med
glädje vänta på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Bästa kolleger, ärade åhörare, jag vill börja med att rikta ett tack
till minister Lindholm för ett bra anförande.
Moderata lagtingsgruppen välkomnar landskapsregeringens svar om samhällsservicereformen. Det kan vara på sin plats att påminna om varför denna
process har dragits igång i den åländska politiken. Sällan har väl ordspråket
”det var bättre förr när det var sämre” så väl passat in. Vi har en välfärd och
en service som är unik, den har aldrig varit bättre än just nu i vår del av världen. Det finns knappast något annat område på jorden som kan hävda att de
har bättre välfärd än oss. Men det finns orosmoln som ger anledning att se
över gängse strukturer. Vi ser idag hur flera av våra kommuner har problem
med att leverera basservice och uppfylla sina lagstadgade förpliktelser
gentemot sina medborgare – lagstadgade förpliktelser som vi i denna sal
skapat, lag för lag.
"All vishets grund är att erkänna fakta", står på President Paasikivis minnesstod. Vad är idag fakta? Att flera kommuner - stora som små - sitter fast i
en nedåtgående spiral, att landskapsregeringen inte har det ekonomiska utrymmet att skjuta till pengar för att upprätthålla strukturerna – och att vi
börjar se bisarra situationer där en enda funktionshindrad medborgare eller
tre äldre medborgare på ett äldreboende kan kasta omkull en hel kommuns
ekonomi. Vi känner vi alla till den bakgrunden.
Vägen framåt, vägen mot att upprätthålla och stärka samhällsservicen,
handlar om att samordna servicen i meningsfulla, större helheter. Arbetsredskapen för detta är de tre arbetsgrupperna som kommer att presentera sina
slutsatser i april 2013. Vårt mål bör vara att få bort dubbelarbete inom offentlig sektor och se vad som kan göras mera kostnadseffektivt genom upphandling.
Men, om vi då går in för att samordna servicen i större helheter, vad betyder det? Betyder det då kommunsammanslagningar, såsom det påståtts från
vissa håll under budgetdebatten? Har något parti inom regeringen lagt fram
ett förslag om kommunsammanslagningar? Nej. Som vi sett, urartar debatten
om kommunstrukturer lätt till en slags skuggboxning.
Däremot anser vi inom moderaterna att på sikt ska vi inte utesluta ens
kommunsammanslagningar. Bästa åhörare, god politik är att ta fram de modeller som ger den kostnadseffektivaste och fördelaktigaste samhällsservicen
för ålänningarnas skattepengar. God politik är inte att – i det här skedet –
begränsa arbetet genom att slå fast att vi behöver minst fyra kommuner som
på Grönland, att vi behöver en kommun eller att vi inte behöver några kommuner alls. Ärligt talat, även inom vårt parti finns det de som anser att en
kommun är det enda vettiga vägen framåt. Man drar paralleller till Gotlands
kommun och dagens kommunstorlekar i vår näromgivning. Moderaternas
grundlinje är och förblir: Servicen till medborgarna i fokus. Vi tycker inte det
är kommungränserna som ska avgöra, för vi ser att dessa gränser får mindre
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och mindre praktisk betydelse för medborgarnas liv. Det viktiga är att det
funkar, att du som medborgare kan känna att dina skattepengar används väl
och att du kan påverka ditt eget liv.
Vi tror inte att samhällsservicereformen behövs för att det inte finns kompetens ”ute på landet” - såsom det har påståtts i budgetdebatten. Låt oss istället minnas att hela Åland är att betrakta som ”landet”. Låt oss betrakta Åland
som alla icke-ålänningar ser oss, som ”landet Åland”. Kompetens finns på
Åland, men vi måste också ta hem den, ta den till vara och använda den rätt
till nytta för alla ålänningar. Samhällsservicereformen handlar om att använde de kompetenser vi har rätt.
Jag vill påstå att ålänningarna till stora delar redan röstat med fötterna i
fråga samhällsservicereformen. Det pendlas idag som aldrig förr, som att
kommungränserna inte skulle existera. Det pendlas till Mariehamn, det
pendlas till Godby, det pendlas till Jomala, det pendlas till Sund där Smakbyn
slagit upp dörrarna och det pendlas inom skärgårdskommunerna. För så här
ser vårt samhälle ut idag. Vi är inte längre bundna till en specifik kommun
genom vår födsel, börd, skolgång eller ens vårt arbete - vi bor, arbetar eller
tillbringar vår fritid på Åland. En tydlig illustration av detta är skolplatssamarbetet mellan Jomala och Mariehamn, där framsynta moderater på bägge
sidor öppnat dörren för äkta, gränsöverskridande samarbete.
I ett större perspektiv ser vi att högstadiedistrikt har bildats, grundskolan
är gemensam för flera kommuner och räddningstjänsterna tar steg mot samverkan. Det här är naturligt med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag. De
kommuner vi har idag skapades för en tid. Ännu längre bak i tiden fanns det
inte ens kommuner, utan socknar. Vårt uppdrag är att ta fram den struktur
som är bäst för vår tid.
Moderaternas budskap är detta: Låt oss alla som är delaktiga i reformen få
ett berett och motiverat beslutsunderlag att ta ställning till innan positioner
låses och möjliga vägar framåt blockeras. Detta blir en resa som kommer att
kräva politiskt mod och politisk mognad. Vägen framåt kommer att kantas av
utmaningar, men låt oss också inspireras av möjligheten att bygga ett nytt
Åland – tillsammans.
Låt oss tillsammans göra ett så gott arbete som möjligt, det är ålänningarna värda.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Det är både positivt och negativt att få komma till tals lite
senare på eftermiddagen. Det har flutit mycket text härifrån talarstolen och
man har haft tid att reflektera över vad som har sagts. I det här fallet ser jag
det som positivt att inte vara bland de första.
Jag ska hålla obunden samlings anförande i frågan som gäller samhällsservicestrukturreformen. Förverkligandet av själva samhällsservicestrukturreformen är väl inget självändamål i sig. Poängen med hela reformen är att man
behöver hitta nya sätt för att komma på lösningar på de ekonomiska och
strukturella utmaningarna samt stärka rättssäkerheten på servicenivån som
alla våra kommuninvånare på Åland har en laglig rätt att få.
Tittar vi på möjligheterna att göra något så är det som har drivit hela samhällsservicestrukturreformen framåt, man har kunnat se att det går att producera service mera ekonomiskt effektivt. Inom barnskyddet ska samma regler gälla i en liten kommun som i en stor kommun.
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De facto är de flesta här i salen även engagerade i kommunerna och sitter i
kommunfullmäktige. Det är intressant när man tittar på de olika möjligheterna att göra någonting i samband med samhällsservicestrukturen. Jag tror
att man väldigt många gånger utgår ifrån den kommun som man själv är aktiv i. Jag har förmånen att personligen representera Jomala kommunalfullmäktige och tillika vara här i lagtinget. Om man tittar på Jomala kommuns
ekonomi så är det en av de kommuner som har det väldigt bra ställt. Behovet
i Jomala att hitta väldigt många olika samarbetsformer är inte lika stort som
behovet i en kommun som har det kärvare. Men totalt sett så ska den offentliga servicen betalas med offentliga medel. Skillnaden är, som finansministern var inne på här tidigare, att lagtinget och landskapet endast har
klumpsumman att förhålla sig till, men kommunerna har de facto beskattningsrätt.
Tidigare i finansutskottets hörande under budgetdebatter och annat så har
vi tittat på beskattningssidan när olika kommuner har olika skattesatser. Det
är helt uppenbart att kommuner väljer att ha en låg skattesats och på det viset
erbjuder man sina kommuninvånare service i enlighet med den skattesatsen
man har. Det är ett självbestämmande som kommunerna har.
När det gäller det fortsatta arbetet så är vi tillfreds med den möjlighet som
det här arbetet nu ger med de två olika grupperna. På den sociala sidan tittar
man på möjligheterna med handikappservicen, special omsorgen och missbrukarvården. Man tittar också på den tekniska sidan. De här arbetsgrupperna ska komma med en rapport i april. Fram till dess kan vi ingenting annat
göra än att önska lycka och välgång för de här grupperna. De har inget enkelt
arbete att komma fram till olika möjligheter. Vi behöver alla sträva gemensamt till att hitta olika möjligheter till effektivisering. Ekonomin är det som
sist och slutligen är en av drivkrafterna bakom hela det här arbetet som vi
håller på med.
Vi vill från obunden samlings sida säga att vi verkligen stöder kansliminister Gun-Mari Lindholm som driver arbetet med samhällsstrukturreformen. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Detta historiska datum, 12-12-12, kanske man kunde ha tänkt sig
en mera historisk debatt. Det känns som om vi pratar samma saker, det är
bara processer, utredningar och arbetsgrupper.
Det sägs vart fjärde år att hela Åland ska leva. I min värld om hela Åland
ska leva så kräver det vi har en livskraftig bosättning spridd på hela Åland.
Min tro är att det är viktigt, om man ska lyckas uppnå det målet att hela
Åland ska leva, att vi har livskraftiga kommuner. Jag är den förste att inse att
lilla Åland ska kämpa mot den urbaniseringsvåg som sköljer över hela världen och det är kanske inte det lättaste. Det är där som jag tycker att man ska
börja diskussionen. Vill vi att hela Åland ska leva, ska vi kämpa vidare eller
ska vi inse att loppet är kört? Mycket har de facto gjorts framförallt för skärgården och för glesbygden, men ändå minskar befolkningen.
Men om vi har det som utgångspunkt att hela Åland ska leva så är det
mycket viktigt att vi har livskraftiga kommuner och att vi har ett lokalt engagemang.
Det finns två punkter som jag vill ta upp och som är lite komplicerade i det
här. För det första så är mycket uppbyggt på ett sådant sätt att det egentligen

653

inte ska fungera med små kommuner. Hela landskapsandelssystemet är lapppat och lagat så att det är väldigt svårt att se en klar tråd och att det finns en
klar tanke i det systemet. Man borde egentligen bygga upp hela landskapsandelssystemet på nytt och ha en viktig ingrediens att man också kan kräva
motprestation ifrån dem som erhåller landskapsandelarna, mera krav än vad
det har varit hittills.
Den andra punkten när det gäller landskapsandelssystemets brister är lagstiftningen. Där måste man förenkla betydligt. Regelverket är mycket detaljstyrt för åländska förhållanden. För stora Jomala är det redan mycket detaljstyrt, hur ska det inte då vara ute i de mindre kommunerna?
En annan punkt, som ltl Axel Jonsson förtjänstfullt var inne på, handlar
om att är man liten så måste man vara smart. Vi kan inte kopiera dyra strukturer österifrån och västerifrån om vi ska klara oss. Vi kan inte ha tredubbla
nivåer, vi kan inte kontrollera varandra så att det understa ruttnar. Därför
kan man inte ha huvudlösa utredningar om regionkommuner som det talades
om.
Lite på samma sätt tycker jag att det är om man ser på t.ex. strukturen
inom Mariehamn och tittar på strukturen i Sottunga. Moderaten Valve frågade i remissdebatten om situationen på Sottunga var rimlig, att man mer eller mindre jobbar ideellt för sitt samhälle. Det är kanske inte rimligt om man
jämför med politiken i Mariehamn med gratis buss och resonemanget om att
får vi en hoppgrop så får ni fixar-Malte. Man har inte de möjligheterna att
bedriva politik ute i Sottunga. Vill vi att Sottunga ska ha en levande bosättning också i fortsättningen få tror jag faktiskt att vi får vara väldigt tacksamma över det lokala engagemang som finns tack vare att man känner samhörighet med den egna kommunen.
Tittar vi igen på nyckeltalen, jag vet att Mariehamns politiker hatar när jag
tar upp lånestocken i Mariehamn, men det är ändå intressant. Lånestocken
per innevånare i Mariehamn är 2 848 euro medan den i Sottunga är 2 655
euro per invånare. Man har 200 euro lägre skuldsättning per person i Sottunga. Den räknekunniga vet hur många Mariehamnare det finns respektive
hur många Sottungabor det finns. I Brändö är lånestocken 975 euro per invånare.
Problemet är att man är för få, som jag har sagt många gånger. Det är det
som man måste lösa. Man måste solidariskt kunna ta ansvar t.ex. äldrevården
istället för att hålla på med detta meningslösa utredande.
Landskapsregeringens virriga agerande visar sig t.ex. på det viset att man
först kommunicerar ut att man inte hinner, man kommer inte att kunna göra
någonting under den här mandatperioden. Sedan kommer det kritik, vad var
det ni lovade? Och då kommer man med en insändare och säger ” ja, vi hinner nog”.
Tiden går och de små kommunerna går under om man inte gör någonting
medan landskapsregeringen sitter med arbetsgrupp efter arbetsgrupp. Det är
lite patent att mina vänner i moderaterna och obundna var så oerhört kritiska
under den förra mandatperioden till allt utredande som den dåvarande landskapsregeringen gjorde. Det var ju ingenting jämfört med det utredandet som
pågår nu.
Den intressanta frågan är om vi inte ska göra något. Självklart måste vi
göra något.
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Utöver de sex punkter som ltl Axel Jonsson nämnde så vill jag igen understryka det solidariska ansvaret. Det är småpengar vi pratar om. Om vi igen tar
fasta på att hela Åland ska leva så är det småpengar vi pratar om att i solidaritetens namn se till att t.ex. Sottunga och Kökar klarar av sin äldrevård.
Det viktigaste, och en annan åsikt som efterlyses, är att vi måste ha ekonomin i fokus när man gör strukturreformerna. Vi har haft alltför mycket
strukturreformer utan något ekonomiskt tänk överhuvudtaget och allt har
blivit väldigt kostnadsdrivande.
Många ålänningar tror att detta med kommunsammanslagningar och storleksrationaliseringar är nog väldigt bra. Man tror att man kan spara pengar.
Men erfarenheterna har visat att det har gått precis tvärtom. Just på grund av
att vi har haft en sådan märklig infallsvinkel, om någon har haft högre lönenivåer, om det har funnits en högre kostnadsstruktur i en organisation så
lyfts helt plötsligt allt upp på samma nivå. Tänk om man skulle ha samma
kostnadsstruktur i alla de åländska kommunerna som i Mariehamn stad? Det
är en ekonomisk omöjlighet, vilket jag hoppas att man förstår.
Ansvarig minister Lindholm gav inte dess mera svar. Det var mycket processer och utredningar i det oändliga.
Jag ska istället vända mig till finansminister Nordlund som har det yttersta
ansvaret när det gäller ekonomin. Han gjorde ett utspel i budgetdebattens
sista skälvande minuter. Tyvärr var jag inte själv här på plats så att jag fick se
det. Men jag har via media försökt skapat mig en uppfattning om vad det rikligt handlade om. Vänstern gick i spinn med en gång, t.ex. Nina Fellman
skrev i sin ledare den 23 november: ”Politiskt mod av Nordlund att säga precis som det är”. Nu kan man uppfatta ”precis hur det är” lite olika. Men där
föll i varje fall utspelet i väldigt god jord. Då är det intressant att försöka få
reda på vad Nordlund riktig sade. Han sade att landskapet inte kan lösa
kommunernas ekonomiska problem, kan jag läsa på nyhetssidan i samma
tidning. Det tror jag nog är rätt men man borde inte förvärra kommunernas
ekonomiska situation.
Nordlund sade vidare att man måste inse att den pågående samhälls- och
kommunreformen är nödvändig och att han personligen inte tänker fega ur
den här gången. Han nämnde struktur -07 där centern backade ett halvår
före valet. Det är sant att man gjorde det. Men verkligheten är den att tack
vare att man backade ur så sparade man 3 miljoner per år. Om det här är ett
ekonomiskt motiv för att gå vidare så tycker jag att det är lite ihåligt. Vi har
fortfarande stora problem med schemaläggningar, vi har intensiva prov veckor som följs av att man t.ex. har en timme gymnastik på en hel skoldag veckan därefter.
Finansminister Nordlund sade också att vi är helt enkelt tvungna att göra
den offentliga sektorn mera kostnadseffektiv. Det finns pengar att spara via
samordning. Det är det som jag har respekt för. Vi är absolut tvungna att
spara pengar, men jag är oerhört orolig om man lyckas spara pengar via samordningen. Erfarenheterna har helt enkelt visat motsatsen.
Det viktiga skulle vara att kunna visa det klart och tydligt, ha ekonomin i
fokus hela tiden.
Det bor väl en amatörpsykolog i oss alla. Jag funderade över varför finansministern Nordlund gjorde det här utspelet. Jag uppfattade på basen av
media att han var orolig för ekonomin, det är bra och han kanske var speciellt
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orolig för landskapets ekonomi. Han kände också att någonting måste göras
och han ville visa mod.
Salige avsomnade mångårige lagtingsledamoten Olle Salmén myntade ett
begrepp så därför vill jag inte tillskrivas det som han kallade landskapsstyrelsepartiet, nuförtiden pratar man om landskapsregeringspartiet. Det innebär
att man blir väldigt solidarisk med dem som man sitter i regeringsställning
med. Man tar väldigt lätt intryck av andra, det har jag sett ur min amatörpsykologiska synvinkel. Det är kanske det som har spelat in väldigt mycket när
det gäller det här.
Om vi tar fasta på det som Roger Nordlund sade att den offentliga sektorn
måste vara kostnadseffektiv, så måste man börja i den egna förvaltningen
först. När det gäller det här arbetet så måste man hela tiden visa vad vi kan
vinna i ekonomiskt hänseende. Självklart, ska man vinna någonting i ekonomiskt hänseende så innebär det försämringar för vissa. Man är oärlig om man
säger någonting annat. Större enheter – ja. Det kan innebära kostnadsrationaliseringar om det är det som man har fokus på istället för att man har fokus
på att se till att man höjer lönerna och kostnaderna för alla som berörs av det.
Att ha ekonomin i fokus borde man jobba seriöst med.
Till sist vill jag ta upp tre punkter i det skriftliga svaret. Det sägs för det
första att vid de öppna diskussionstillfällen, den 1 mars och 31 augusti, så har
samtliga kommuner har varit representerade vid dessa tillfällen och bekräftat
och uppmuntrat arbetet. Nu har vi tyvärr från oppositionen inte varit inbjudna till dessa möten. Men jag har hört lite annorlunda, inte har alla uppmuntrat och bekräftat det här arbetet.
Den andra saken som jag vill nämna är de här båda arbetsgrupperna; den
ena gruppen för den sociala sektorn och den andra gruppen för den tekniska
sektorn. Under den tekniska sektorn så finns det en väldigt märklig formulering: ” Vidare ska gruppen enligt uppdraget ta hänsyn till övergripande och
detaljerad fysisk planering” Vad är detta? Det är tydligen den gamla regionplaneringen som man har lyckats få liv i igen i ny skepnad. Varför göra det
här arbetet mera komplicerat än vad man behöver?
Den sista kommentaren gäller det märkliga resonemanget om garantilagstiftning som ska säkra allas rätt till likvärdig basservice oberoende av boningsort. Vi hade ju en garantilagstiftning som hade som syfte att få främst
skärgårdsborna med på den nya självstyrelselagen. Det kallades för lagtingets
högtidliga omyndighetsförklaring. Den har vi äntligen, får jag lov att säga, fått
bort på liberalt initiativ. Den infördes också på liberalt initiativ.
Här försöker man sig på samma knep igen. Tittar man i regeringsprogrammet så står det så här: ”För att säkra allas rätt till den service som
kommunerna idag tillhandahåller stiftas en garantilag om allas jämlika
rätt till service oberoende av boendeort. En lagfäst garanti kan öppna dialogen om strukturerna om hotet om försämringar elimineras”. Inser man
från landskapsregeringens sida vad man faktiskt är på väg att göra? Här pratar man om att man ska ha exakt samma service runt om på hela Åland. Det
innebär inte, mina damer och herrar, att hela Åland kommer att leva i fortsättningen.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson säger att landskapsregeringen äter ut
kommunerna och att lösningen inte är att kommunerna är med och tar
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ansvar för de ekonomiska bekymmer som vi har som helhet i landskapet
idag.
I det förslag som ligger till lagtinget så sparas 4 miljoner på kommunerna, varav 3 miljoner härrör sig från tidigare kostnader för Gullåsen.
Det totala underskottet, om vi inte skulle göra den biten, är 20 miljoner.
Ltl Eriksson säger att detta löser sig genom att landskapsförvaltningen
blir effektivare.
Jag vet att Ålands Framtid i finansmotioner lägger förslag på hur man
skulle kunna bli effektivare. Men 20 miljoner såg jag inte riktigt röken
av. Menar faktiskt ltl Eriksson att vi inte ska låta kommunerna också
vara med i det här arbetet?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det skulle vara klädsamt om värderade minister Ehn citerade mig korrekt, när han väljer att citera mig. I mitt anförande har jag nog inte sagt
att landskapsregeringen äter ut kommunerna, däremot har jag varit kritisk till hanteringen. Jag har heller inte sagt att inte kommunerna ska ta
sitt ekonomiska ansvar. Tvärtom, sade jag att kommunerna också ska ta
sitt ekonomiska ansvar.
Om vi pratar om att hela Åland ska leva och om vi pratar om det som
vi ska debattera nu, minister Ehn, en samhällsreform och hur den ska
drivas vidare. Ska den drivas vidare genom att man strävar till att få en
kommun, som jag vet att moderaterna vill ha? Jag ger ltl Åke Mattsson
en eloge för att han sade det öppet och ärligt. Jag tror inte att det är det
bästa sättet om vi vill att hela Åland ska leva. Det var det som var den
röda tråden i mitt anförande.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller att citera och lägga ord i andras mun så kan vi
väl konstatera att ltl Åke Mattsson uttalade sin syn på det här. Vi har i
vårt parti, som ltl Wille Valve också var inne på, sådana som ser en
kommun som en lösning, sådana som ser ett färre antal kommuner som
en lösning och sådana som tycker att det inledningsvis är ganska ointressant att diskutera antalet kommuner, eftersom man ska hålla dörrarna öppna för att hitta den bästa tänkbara lösningen.
Men jag kan inte tolka ltl Anders Erikssons uttalande både här och i
tidigare debatter på annat sätt än att man säger att den förda politiken
leder till att kommunerna får det tuffare. Dessa 3-4 miljoner som man
nu vill spara på kommunerna från landskapsregeringens sida så vill man
att kommunerna är med och tar det här ansvaret. Men jag får det inte
att gå ihop om det inte är så, ltl Eriksson, att ni inte stöder den biten.
Vad menar ni då att kommunerna ska vara med och ta för ansvar för
underskottet på 20 miljoner?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag har sagt många gånger, även kommunerna och alla måste
spara. Jag har också sagt i remissdebatten att jag tror definitivt att det är
allt för lite som landskapsregeringen sparar på den egna förvaltningen.
Märkväl, för förvaltningen sitter fortfarande kvar i orubbat bo, åtminstone siffermässigt, men man har snackat mycket. Konsumtionsutgifterna har ökat med 1,1 procent. Vi är uppe i 195 miljoner i konsumtionsutgifter. Det är det som jag har varit väldigt kritisk till.
Jag har flera års erfarenhet av det så jag vet att det är svårare att
spara på dem som man har runt omkring sig och dem som man träffar
dagligen. Men, jag är kritisk till att man rullar sparbetingen på medborgarna genom slopade avdrag. Det hade moderaterna och Ålands Framtid en helt samstämmig uppfattning om så länge vi båda var i opposition. Jag är också kritisk till pålagorna som man lägger på kommunerna
för det leder till att skattetrycket ökar för de åländska medborgarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson nämnde vår gemensamma vän Olof Salmén.
Jag vill också börja med att citera honom. Han sade en gång när vi tog i
hand efter att vi hade haft våra kontroverser; ”ska man plöja raka fåror
ska man titta framåt”. Att titta framåt har åtminstone jag försökt göra
när jag jobbar med samhällsservicereformen. Om vi tänker på det som
minister Gun-Mari Lindholm visade här för några timmar sedan när det
gäller den demografiska utvecklingen på Åland så har vi jättestora utmaningar framför oss. Jag tror inte att det gamla systemet kan lösa det
helt och hållet, vi måste vara öppna för att hitta nya samarbetsformer
och nya sätt att producera service om vi ska kunna möta dem.
Den situation vi har idag är ju de facto att människorna röstar med
fötterna. Vi har en befolkningsutveckling i skärgårdskommunerna och i
de små kommunerna som gör att skattekraften minskar hela tiden. Vi
måste på något sätt se till att vi hjälper dem och är solidariska.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med en hel del av det som finansminister Nordlund sade. Jag
vill försäkra ministern om att vi tittar framåt, det hörs på namnet om
inte annat. Vi har stora utmaningar - ja, det har vi definitivt framför oss.
Jag tror också att det är viktigt att tänka nytt. Jag vill inte stå här och
plädera för att allt ska behållas såsom det är. Men, jag har en rädsla och
den rädslan skäms jag inte för att säga, att såsom det här arbetet har gått
framåt och bakåt i ett år utan att vi egentligen har kommit någon annanstans än att man pratar om att processer ska ge svar och arbetsgrupper
ska ge svar. Man måste ju politiskt bestämma sig i landskapsregeringen
hur man vill att Åland ska se ut framöver.
Kommunindelningen är en sak, om man vill att hela Åland ska leva så
är det en annan sak. Man måste kunna slå fast de övergripande målen,
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hur vill man att Åland ska se ut framöver? Man kan inte förvänta sig att
tjänstemännen i en arbetsgrupp ska reda ut de frågorna.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill absolut att hela Åland ska leva också i framtiden.
Jag har gjort allt vad jag har kunnat för att åstadkomma det under mina
år i politiken. Men jag inser också att tiderna förändras och människornas sätt att tänka och fungera. Då måste vi se till att vi skapar förutsättningar fortsättningsvis för att människor ska kunna leva i glesbygden
och i skärgården. Det är så, ska vi ha en framtid, ha skattekraft och
människor kvar i skärgården och i glesbygden då måste vi också se till
att det finns arbetsplatser där. Det hjälper inte hur mycket service vi har
om vi inte har arbete åt människor. För människor har alltid flyttat dit
där jobben finns. Det är också en väldigt viktig del av hela tänkandet
kring samhällsservicereformen. Vi ska kunna skapa sådan infrastruktur
som gör det möjligt för näringslivet att fungera och vi måste skapa en
långsiktig trygghet. Om vi ska få människor att bo i glesbygden och i
skärgården så måste de också kunna veta vilken basservice de har.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att finansministern har konstruktiva och bra repliker. Om jag
tar fasta på det sista, så tror jag faktiskt att den här regeringen inte har
lyckats med att få folk ute i glesbygden, framförallt i skärgården, att
känna att de har politiskt stöd och att de har trygghet och att de kan
bygga och bo i skärgården.
Vi hade tidningsartiklar senaste sommar där ungdomar i en hel
kommun sade att de inte vågar bygga hus på grund av den osäkerhet
som gäller när det gäller kommunikationer, landskapsandelar och annat.
Hela Åland ska leva, jag är helt övertygad om att finansministern
Nordlund och jag har samma uppfattning. Men man måste ha ekonomin
i fokus hela tiden för varje steg man tar. Att slimma förvaltningen, då
måste vi se vad kan vi vinna på det här? Man måste komma bort ifrån de
huvudlösa utredningsraseriet utan att några politiska riktlinjerna vart
man vill komma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag är förvånad över att ltl Anders Eriksson, i likhet
med ledamöter i samma parti, gör uttalanden om skuldbördan i staden
och jämför med några enstaka skärgårdskommuner som har lägre
skuldbörda när det finns andra kommuner som man utelämnar. T.ex. på
Kökar larmade man för två år sedan att skuldbördan började rusa iväg
och att skulden år 2011 skulle närma sig 10 000 euro per invånare. Det
finns olika skuldbördor i de olika kommunerna.
Men jag är glad att ltl Eriksson slår fast att Ålands Framtid vill ha
kvar och cementera den befintliga kommunstrukturen och att man vill
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ha 16 kommuner, vilket jag uppfattade han sade. Jag uppskattar att man
är så tydlig och rak i sin politik. Hur tänker man tänker man att det ska
finansieras när man tänker lyfta över all den dyra servicen som finns i
kommunerna idag?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den första frågan om skuldbördan i Mariehamns stad så
har jag sagt många gånger att för mig är det en gåta hur man inom statsförvaltningen kan lyckas göra av med så orimligt med pengar. Tittar
man på intäkterna där så ligger Mariehamns stad i särklass i när det gäller skatteintäkter per invånare. Och man ligger också i särklass, det
finns ingen jämförelse överhuvudtaget, när det gäller de extraordinära
intäkterna ifrån hamnen. På intäktssidan i Mariehamn är man i särklass, men ändå har man så hög skuldsättning.
Senast igår diskuterade vi i Jomala fullmäktige av olika anledningar
ett eventuellt samgående med Mariehamns stads byggnadsinspektion.
Då visade det sig att i Mariehamns stad hade man tre byggnadsinspektörer och 105 byggnadslov och jag kommer ihåg rätt, medan man har en
byggnadsinspektör Jomala kommun på 115 byggnadslov. Om vi rullar ut
detta i de små kommunerna så blir det betydligt mera gjort per anställd.
Jag är helt övertygad om det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att man måste analysera skuldbördan noggrannare än bara som här översiktligt. Det är en ganska svår diskussion
att ta. Vi har i staden en reserv som finns i Marstad som inte ledamoten
antagligen har tittat på och det förändrar hur man kan se på skuldbördan. Det här är en fråga som är mera på kommunalpolitisk nivå. Jag
uppskattar också att vi kanske hittar lösningar på samarbete mellan de
här två kommunerna.
Jag tycker ändå att jag inte fick något svar på hur ltl Eriksson och
Ålands Framtid tänker finansiera när man lyfter över äldreomsorg, skola
och allting till landskapsnivå. Vi har den kommunala självstyrelsen som
ger beskattningsrätten där man är flexibel och kan utnyttja den. Hur
tänker man sig lösa finansieringen när man lyfter över det på landskapsnivå? Kan ledamoten förklara det?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller Marstad så man har inom Mariehamns stad en extremt
dyr förvaltning. Det pekar alla nyckeltal på, det är omöjligt att komma
ifrån det. Pratar vi om det som sägs i svaret på det här spörsmålet, som
de facto är det vi debatterar, så pratar man om att jämställa servicen.
Det är en ekonomisk omöjlighet. Man pratar också från moderat håll lite
raljerande om att man jobbar ideellt inom Sottunga, det gör man för att
man tycker att det är så oerhört viktigt att hålla sitt samhälle levande.
Jag tror inte alls att man skulle jobba på det sättet om man var en del av
en stor kommun.
Som svar på ledamotens fråga om hur man ska finansiera det, för det
första har vi aldrig sagt att man skulle lyfta över allt som ledamoten var
inne på. Vi har pekat på äldreomsorgen.
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Var är de stora anslagen om vi tittar inom landskapsförvaltningen?
Ja, det är konsumtionsutgifter som man måste spara på.
Vill vi ha en levande skärgård, när det gäller Sottunga och Kökar, så
är det småpotatis ltl Carlsson som vi pratar om i ekonomiskt hänseende.
Talmannen
Tiden är ute!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Samhällsservicereformen är en intressant debatt för både kommunerna,
landskapet och för hela Ålands verksamheter. Man kan göra mycket på basen
ÅSUBs utredningar och det håller jag helt med om. Det är en fantastisk bok
som ÅSUB ger ut där man berättar mycket hur den offentliga sektorn framförallt fungerar siffermässigt. Det finns många jämförelsetal så utgående från
det så håller jag med om det som ministern sade att det finns jättemycket
bakgrundsfakta att falla tillbaka på när man börjar med en samhällsreform.
Man jämför ofta stad, landsbygd och skärgårdskommuner som ltl Anders
Eriksson gjorde här för en stund sedan i talarstolen. Det är ganska intressant
att se att nettodriftskostnaderna per person i Mariehamn kostar drygt 4 000
euro och för landsbygden kostar den knappt 3 900 euro. Det är en indikation
som säger något och som man måste ta fasta på. Sedan ska naturligtvis alla
siffror analyseras djupare innan man kan säga något. Det visar också att i
skärgården kostar det ungefär 1 000 euro mera per person att driva samhällsservice netto än på landsbygden och i stan. Det stämmer säkert ganska bra. Vi
vet att skärgården består av drygt 2 000 personer, skulle man teoretiskt ha all
skärgårdsservice på fasta Åland så skulle man tjäna 2 miljoner i skattepengar.
Då kan man fråga sig om det är värt att tömma skärgården för så små pengar,
det tror inte jag. Det var en liten kommentar till de här siffrorna. Det finns
bra siffror att analysera här och som berättar ganska mycket innan man
kommer med skarpa åsikter om någonting. Min åsikt är också att kommunerna sköter servicen effektivt idag, inklusive Mariehamn. Det är t.o.m. så att
landsbygdskommunerna sköter servicen ännu mer effektivt än Mariehamn.
Med det vill jag inte säga att inte Mariehamn sköter servicen effektivt, men
det kan bero på att det finns smådriftsfördelar också och inte bara stordriftsfördelar. Det är inte entydigt så att en stor kommun sköter det effektivare än
en mindre kommun. Däremot vet vi att i skärgården är det dyrare på grund
av att det blir alltför litet. Det var lite bakgrundsfunderingar och diskussioner. Det var inte alls någon kritik mot Mariehamn, utan kan vara strukturen
som gör att det blir så. Mariehamn har ju en jättebra service, kanske bättre än
någon landsbygdskommun och det kanske kan förklara en del av siffrorna.
Detta med förändringar, man pratar om strukturförändringar, samhällsreform, effektiviseringar och samordningar, alla dessa ord borde egentligen
vara förbjudna i den här talarstolen. Nu sade jag just orden själv, men inte i
det sammanhanget att jag tror att det skulle vara någon ekonomisk lösning
på alltihop. Så är det inte. Vi måste börja försöka vara lite mera konkreta än
så. Jag kan ta ett exempel, jag sitter själv med i kommunförbundet för Åland.
Efter nyår kommer alla kommuner att vara med utom Mariehamn även
Jomala har väl insett att det är bra med ett kommunförbund och det tycker
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jag är förnuftigt. Men som det är idag är det inte förnuftigt, jag kan förstå att
det är många som ryggar tillbaka och säger att så här kan vi inte ha det och
det håller jag helt med om. I kommunförbundet finns det 45 stycket politiska
positioner, 35 i fullmäktige och 10 i styrelsen som beslutar av 1 anställd. Det
är nog säkert världsrekord, det är jag övertygad om. Det är klart att när man
ser sådant så kan vi inte ha det så. Jag är hundra procent övertygad om att
det går att göra kommunförbundet oerhört mycket mera effektivare och
mycket billigare. Vi kan t.o.m. göra det billigare för de kommunerna som är
kvar idag än det var tidigare när Mariehamn var med och delade på kakan,
det är jag fullständigt övertygad om. Och jag är fullständigt övertygad om att
vi kommer att få mera resultat av det också. Man kan inte driva ett kommunförbund som man har drivit det idag. Det är ju ett skäl till varför Mariehamn
gick ur och det var tyvärr lite för tidigt. Man har inte insett att man kan förändra och förbättra, men troligtvis kommer Mariehamns tillbaka till kommunförbundet när man ser hur bra det kommer att bli. Jag övertygad om att
vi kommer att göra det och det beror inte på mig utan det beror på styrelsens
funderingar där man ser att det går att göra mycket bättre. Det är säkert så
här man borde äta sig in på många områden. Det kanske finns sådana här tokigheter inom andra områden. Det var en konkret sak.
Centerns hållning och kanske också min egen har varit upp till diskussion
och det kan väl vara förståeligt. Men det dras ofta för stora växlar, säger man
något för tydligt, som alla håller med om, så blir det stora rubriker och det får
man ju leva med.
Centern, inklusive mig, är fullständigt med på tåget om de här förändringarna som landskapsregeringen nu har beslutat om. Vi har ju själva varit med
och stött detta. Vi vill också se till att välfärden och ekonomin för hela Åland
säkerställs. Det är ju så vi jobbar. Jag vill inte att man ska vara blind och tro
att det bara finns en väg att gå, så får det inte vara. Ibland har det uttryckts
så. Jag tycker att det har blivit mycket bättre. Nu börjar man t.o.m. prata om
att man helt ska öppna upp och se vad som är bäst och det känns riktigt bra.
Även i det här fallet, precis som i kommunförbundet, så är jag fullständigt
övertygad om att vi kommer att klara av det här. Vi bor i alla fall i världens
rikaste hörn, har ärliga skattebetalare och vi har duktigt folk i samhällssektorn. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av det här, men det krävs
lite sprickor och kanske t.o.m. råkar ibland för att klara upp det här, men vi
kommer att klara av det.
Det kommer fram mer och mer från landskapsregeringen, man säger att
delaktighet måste vara ledordet, det är jättebra och det tycker vi i centern,
även jag. Det ska finnas ömsesidig respekt för åsikterna. Man måste få ha
olika åsikter, man kanske inte har exakt samma åsikter som sina partikollegor eller regeringskollegor. Det är med åsiktskildringarna som vi kommer till
bra resultat, så är det i livet. Åland hade inte kommit någonstans om alla
tyckte lika hela tiden, det är också viktigt att komma ihåg. Målsättningen
måste vara att vi ska göra det bästa för ålänningarna och det är vi också överens om.
Fru talman! Åter till konkreta delbeslut som har gjorts, två större saker
som jag ser det, förutom den digitala agendan som kanske är lite mera diffus
och svårförståelig för många. Det är de två arbetsgrupperna som har hand om
spetsområdena inom det sociala; specialomsorgen, barnskyddet, missbrukarvården och handikappservicen. Här måste man säkert göra någonting inom
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de delar där det är jättesvårt. Barnskyddet kan ju vara oerhört komplicerat
och svårt och sådant förekommer sällan i en mindre kommun. Inom det området måste man ha mera samarbete och göra det under en större hatt.
Specialomsorgen fungerar redan idag under omsorgsförbundet. Men här
finns problemet med finansieringen. Man finansierar sina egna invånare, vilket slår oerhört hårt för en mindre kommun som kanske får flera personer
som behöver specialvård av något slag. Här vill jag slå ett slag för solidarisk
finansiering. Man skulle helt enkelt betala efter invånarantalet och skattekraft oberoende om man har invånare som behöver den här vården eller inte.
Slår man ut detta på tio års tid så blir det säkert ganska rättvist i alla fall. Det
skulle i ett slag förbättra och förändra den här verksamheten ganska mycket,
speciellt inom specialomsorgen, kanske också i delar av det svåra barnskyddet och även inom missbrukarvården där det krävs stora insatser. Däremot
skulle en del av verksamheten kunna vara kvar enskilt hos kommunerna,
verksamheter som är mera regelbunden och enkel. Man skulle behöva hitta
en kombination och ha en större organisation för specialomsorgen, barnskyddet, missbrukarvården och handikappservicen till den del det är oerhört
kostnadskrävande och svårt för en enskild kommun. Den större specialistenheten skulle klara det bättre. Det tror jag mycket på.
Jag sitter med i en kommitté som jobbar med det här och det är i sin linda
ännu. Det här är en idé som jag tror man skulle kunna spinna vidare på.
Det arbetas också intensivt med den tekniska sektorn. Det är framförallt
trafikavdelningen och Mariehamns stad som har största nyttan av det i och
med att de har den största tekniska biten. Konkurrensutsättning och privatisering är ledorden. Om det här skulle fortsätta att göras med samhällsmedel
så blir det inte är någon besparing, utan det måste konkurrensutsättas.
Jag kan ge ett exempel ur min egen kommun Saltvik. När vi var med i
samhällsbolaget MISE kostade det 130 000 euro per år. Sedan senaste nyår
sköter vi det själva, vi har konkurrensutsatt mindre delar och fått ned kostnaderna till 50 000-60 000 euro per år, alltså under halva priset och det är
genom konkurrensutsättning. Det finns bolag på marknaden som är beredda
att räkna på mindre bitar, inte på hela då blir det ofta privat monopol. Även
inom den tekniska sektorn måste man bjuda ut det i småbitar och få konkurrens, då är jag övertygad om att man får ner kostnaderna med minst 30 procent, vilket det också har visat på andra ställen. Jag hoppas att det kan vara
en diskussion i den gruppen, vi får väl se, det finns säkert andra lösningar och
möjligheter.
Jag återkommer till detta med sprickor. Det blev ju ganska stora rubriker
senast jag var upp och pratade om det här. Man pratade om sprickor i centern
och nu har man pratat om sprickor i regeringen. Mitt eget parti centern kan
man bra symbolisera med höst isen, släpper man ner en sten på isen blir det
sprickor men den håller alltid ihop.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar att ltl Runar Karlsson är konkret. Vi
har många gånger haft diskussioner i de här frågorna. Ledamoten utelämnar ofta information i sina sifferexerciser. En sådan sak är när man
jämför kostnadsnivåer med staden och landsbygden. Man har en högre
kostnadsnivå i Mariehamn – javisst, det har man. Det finns många exempel på när andra kommuner idag hänvisar till att man ska flytta till
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staden i omsorgssammanhang. Vi har andra kommuner som till och
med betalar avgiften till bostadskön till stadens bostäder. Sådana saker
gör att man flyttar till Mariehamn. Olika kommuner hänvisar till att
man ska flytta till Mariehamn och det gör att vi har en högre kostnadsnivå. Sedan har vi hela kultur- och fritidssektorn som hela Åland har
möjlighet att använda.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att ltl Petri Carlsson pratar lite som en politiker
i staden och jag pratar som en politiker på landsbygden. Vi har säkert
lite olika nyansskillnader och förutfattade meningar. Jag håller med om
att man flyttar ofta till staden och staden drabbas säkert ekonomiskt. Å
andra sidan är det många färdigt utbildade grundskoleelever som flyttar
till Mariehamn som landsbygden har utbildat åt Mariehamn, så det är åt
båda hållen. Jag ser gärna på det och ltl Petri Carlsson ser gärna på det
andra. Det är inte entydigt att det alltid finns stordriftsfördelar inom de
mjuka värdena.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar att ltl Runar Karlsson nämnde att man
kan ha lite olika dimensioner och att det finns nyanser att se på det här.
Han sade också i sitt anförande att sådana här saker kräver en djupare
analys.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Så är det alltid, det krävs en djupare analys. Man väljer väl
att läsa siffrorna så som man själv vill läsa dem, det är också ganska
normalt.
Jag tycker för övrigt att det är en intressant diskussion. Vissa gånger
är det armbrytning och det är ju så vi kommer vidare för ålänningarna
till fromma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! En av de absolut viktigaste drivkrafterna för samhällsreformen
är och måste vara ekonomin. Precis som här har nämnts är den demografiska
utvecklingen ett stort bekymmer som vi måste adressera, men vi får inte
glömma att vi också har strukturella förändringar i ekonomin. Alltså måste
ekonomiskt effektiva lösningar vara det man eftersträvar.
Var finns då de stora pengarna? Var finns de stora möjligheterna till kostnadsinbesparingar? Ja, inom den sociala och tekniska sektorn och så finns
möjligheterna med den nya tekniken. Landskapsregeringen adresserar just
dessa. Man har satt igång grupper inom sociala och tekniska sektorn och jobbar med den digitala agendans förverkligande. Bra så! Och ska vi jämföra
med vad som tidigare har hänt genom åren så görs det mycket mer nu än någonsin tidigare. Tidsplanen är ambitiös och till våren måste vi få mer besked.
Däremot finns det, precis som flera här har nämnt, olika åsikter om hur
den framtida långsiktiga kommunstrukturen ska se ut. Men det vet ju redan
alla. Inte är det så hemligt. Men i ett samarbete måste man kompromissa. Det
handlar om att ge och ta. Man kan inte få igenom allt. Det står ingenstans i
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regeringsprogrammet att vi ska behålla 16 kommuner. Det står heller ingenstans att vi inte skulle kunna ha en kommun. Det står heller ingenstans att
alla eventuella sammanslagningar ska ske på frivillig väg, inte heller står det
att det ska ske med tvång. Varför gör det inte det då? Ja, för att fokus nu ligger på hur och av vem servicen ska produceras och försök att hitta kostnadseffektiva lösningar som till och med kunde ge bättre service. Det är en tuff
utmaning redan det.
Jag ska ändå gå tillbaka till kommunstrukturen och lösningsförslag som
ska tas fram. Där jag med min åsikt kommer att ge input till ledningsgruppen. Jag tror att vi kommer att komma fram till att färre kommuner är nödvändigt och att det till och med kan behövas tvångsåtgärder för att slå ihop
strukturer. Lite tvång kommer sannolikt att vara nödvändigt. Jag ska förklara
lite varför jag tror det.
Vi kommer inte att få se att kommunerna själva på frivillig väg slår ihop
sina påsar. Varför har inte de allra minsta och mest utsatta kommunerna redan gjort det? Det kommer inte att hända. Jag pratade nyligen med en högt
uppsatt kommunpolitiker i en åländsk kommun. Han sa att nu pratar man
mer än någonsin om samhällsreformen ute i kommunerna. Bra så! Men vad
pratar man om då? Ja, man pratar om vissa enstaka samarbeten som kunde
åstadkommas med den närmaste grannkommunen. Min fråga då till honom
var; lyfter ni aldrig blicken i diskussionerna och pratar om vad som vore bäst
för Åland och har det som utgångspunkt? Svaret var solklart nej. Man utgår
alltid bara från den egna kommunen i alla diskussioner och lyfter man blicken något så är det den närmaste kommunen man funderar på. I längden tror
jag att detta är olyckligt. Vi borde alla lyfta blicken och diskutera hur Åland
som helhet kunde konkurrera ännu bättre mot vår omvärld än att strida mellan kommuner.
Vi kommer kanske så småningom inse att för mycket lokalrevirstänkande
och processande kring det också kostar pengar. Så stark styrning på landskapsnivå är nödvändig. Arbetet har börjat bra och vi kommer att stå inför
utmaningar som ska bli intressanta och spännande att ta sig an. Tack.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det har varit en intressant debatt idag. Men frågan är hur intressant den här frågan är, antalet spörsmålsställare börjar bli rätt få här nu är på
eftermiddagen.
Från regeringssidan har vi författat ett svar på hur vi ser på saker och ting.
Jag tänkte nu, som ordförande moderaterna, också ge en liten moderat synpunkt på det arbete som görs och även beskriva vad moderaterna har sagt och
gjort, eftersom det är ganska många som har beskrivit vad vi tycker och tänker.
Moderaterna på Åland gick till val under devisen; ”Ett Åland för alla”. Vi
hade frågan om samhällsservicen som en av de stora frågorna. Vi såg och
hade sett under en ganska lång tid att det sätt som vi nu organiserar vårt
samhälle på kommer att vara ohållbart i framtiden. Vi har klarat det många
år tak vare att resurserna har varit väldigt, väldigt stora. Men resurserna blir
knappa.
Jag är glad för att ÅSUB lyckades på ett väldigt bra sätt väcka hela det
åländska samhället och hela den åländska politikerkåren med sin rapport om
hur framtiden ser ut. Man visade på hur demografiutvecklingen ser ut och
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man visade på hur kostnadsläget framförallt inom den sociala sektorn kommer att se ut inom ett antal år framåt. Det var på något sätt startskottet för att
få igång en vettig diskussion kring kommun- och samhällsstrukturen.
Moderaterna på Åland satt i opposition då och försökte för sin del att lyfta
fram ett inspel som kunde fungera som diskussionsbas. Vi pratar om någonting som vi kallade för funktionskommuner. Vi ville lyfta blicken från att
ständigt hamna i tjafset om det ska vara 1,3,5 eller 22 kommuner. Vi ville att
man istället skulle koncentrera sig på att diskutera hur vi kan se till att vi
räddar välfärden framåt. Vi pratade bl.a. om en utbildningskommun, en socialkommun och, en teknisk- och infrastrukturkommun som till stor del kunde
upphandlas och skötas av krafter som inte är direkt anställda av samhället
men däremot till stora delar även finansierade via samhällsmedel.
Mottagandet blev rätt märkligt därför att det öppnade upp för ett helt nytt
resonemang. Däremot tyckte man nog att det var väldigt konstigt att föra en
diskussion som inte hade med de gamla geografiska kommunerna att göra.
Man ställde sig frågan om det här ens var möjligt.
När man lyssnar på debatten här idag och ser vad landskapsregeringen nu
föreslår så är det just detta som jag tycker mig se i det här sammanhanget,
dvs. man fokuserar på två områden där man tror sig kunna göra ganska stora
rationella vinster. Det är två områden där man ser att samarbete och nyorganisation kommer att leda till att vi faktiskt framåt också kan garantera en service. Det är den sociala sektorn som ÅSUB med all önskvärd tydlighet lyckades sätta fokus på, tillsammans med den utredning som också gjordes under
den förra perioden, vilket ska sägas. Den utredningen som togs fram om
äldreomsorgen ska inte glömmas bort.
Den andra biten är den tekniska sektorn. Den sektor som de allra flesta ute
i vårt samhälle ser att det idag inte finns ett jättestort behov av att den sektorn måste styras hemkommunen. Den sektorn kan bra styras från något annat ställe än där man bor. Det här förutsätter naturligtvis att vi också använder oss av ny teknik och där kopplas den digitala agendan på.
Det har sagts i debatten att regeringen och partierna bakom regeringen är
så fruktansvärt oense om vart man vill. Ja, vi har lite olika syn, men de olika
representanterna från partierna som jag har träffat på så finns det i samtliga
lagtingspartier enskilda personer som kanske inte följer partilinjen till
hundra procent när det gäller hur man ser på samhällsreformen. Det finns
moderater, centerpartister, obundna och Ålands Framtidare som har annan
syn än den som kanske förs fram här idag, åtminstone har jag hört det.
Det viktiga är inte att man måste ha exakt samma syn på saker och ting.
Det viktiga är ju att man visar på en linje vart man är på väg. Att säga att den
här landskapsregeringen inte skulle veta vart man är på väg tycker jag att är
på gränsen till lite oförskämt.
Landskapsregeringen visar på att man vill jobba inom den sociala och tekniska sektorn. Man säger att man vill ha en samordning av servicen för att få
en större effektivitet, säkra ekonomin och säkra välfärden framåt.
Det liberala gruppanförandet gick ut på samma sak, exakt samma sak.
Ålands Framtid sade å ena sidan att man var besviken för att man inte fick
vara med i diskussionerna, å andra sidan ska allting komma från kommunerna själva och det här ska ske frivilligt. Man kritiserar landskapsregeringen för
att vi gör för lite. Men när vi gör någonting och ställer krav på kommunerna
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då gör vi för mycket. Jag har svårt att hänga med, jag har jättesvårt att hänga
med i den linjen.
Man säger också i debatten att det är de stora enheterna som har problem
att hävda sig effektivitetsmässigt, det lilla är alltid bättre. Jag tror inte att
sanningen är att det lilla eller det stora alltid är bättre, det beror precis på hur
man sköter det. Det handlar om politisk prioritering och det handlar om att
jämföra äppel och äppel och inte äppel och päron. Tar vi till exempel frågan
om hur stora eller små kommuner jämförs så tror jag att man måste titta på
annat än nyckeltalen på vad den offentliga servicen i en kommun kostar. Man
kanske måste titta på vad kommunen har tagit för ansvar på sig. Hur mycket
ansvar, utöver ansvaret för de egna kommuninnevånarna, tar man på sig i
form av idrottshallar, badhus och andra typer av aktiviteter? De aktiviteterna
kommer egentligen samtliga ålänningar till gagn, men driftskostnaderna
finns naturligtvis i den kommunen som har aktiviteterna. Man måste också
lägga in de olika inkomstmöjligheterna, som man har, och de ser också väldigt olika ut i de olika kommunerna.
Den här jämförelsen som man snabbt gör genom att gå in i ÅSUBs statistik
och ta fram siffror och så säger man hur det här, det skulle jag varna för. Jag
tror att analysen inte är riktigt klar. Det samma gäller när man tittar på jämförelser inom sjukvården, vad den kostade tidigare före ÅHS kom till och vad
gymnasieskolan kostade före Ålands gymnasium kom till. Man jämför inte
äppel och äppel, man jämför äppel och päron. Man går inte in och räknar på
nyckeltal, utan då tittar man plötsligt i det fallet på de totala kostnaderna när
det gäller t.ex. Ålands gymnasium.
När det gäller ÅHS så skulle det vara intressant när man får höra gång på
gång att det har blivit så mycket dyrare, så skulle jag vilja se på vilket sätt
man kan bevisa att sjukvården hade varit billigare om vi hade fortsatt som vi
gjorde tidigare. Jag tror att det kan bli aningen svårt.
Den här rädslan har jag och vi moderater svårt att förstå, att våga göra nya
saker, att våga se möjligheterna att skapa nya organisationer och nya strukturer. Man gör inte förändringarna med en fingerknäpp däremot måste man
våga göra förändringar, för gör man inte det så springer tiden och den övriga
världen hopplöst ifrån sig själv och det vill inte jag vara med om. Därför stöder jag, tillsammans med moderata vänner, landskapsregeringens arbete
Ltl Axel Jonsson, replik

Inte har vi från Åland Framtid sagt att vi kategoriskt är emot stora enheter. Vi försökte belysa att när man slår ihop mindre enheter till en
större och när det förekommer skillnader i lönenivåer så finns det en
tendens att man höjer de lägre lönerna till den högre nivån så att alla får
samma lön för det arbete som de utför. Det är ganska naturlig följd. Men
det är också ett litet bakvänt sätt att gå in i en reform, man borde istället
titta på vad som är en rimlig lönenivå och hur vi kan spara pengar på att
genomföra en reform. Man borde ha ekonomin i fokus. Vi är inte kategoriskt emot att skapa större enheter. Tvärtom, vi öppnar för att t.ex.
föra över missbrukarvård och specialomsorg till landskapsregeringens
behörighetsområden. Det här är någonting som regeringen har stängt
dörren till helt och hållet, det här vill man inte befatta sig med och det är
en prioritering som får stå för regeringen. Men sedan ska man inte
komma och anklaga oss för att vi stänger dörrar i debatten.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det som vi har sagt vad gäller öppna och stängda dörrar är
att sätta verkställande makt i händerna på den som samtidigt sätter
målsättningarna för hur det ska vara och dessutom ska kontrollera upp
lagstiftningen och att målsättningen följs upp, det är inte en bra idé. Det
är en synnerligen dålig idé. Att kontrollera sig själv är bland det sämsta
man kan göra. Det skulle bli fallet om vi lyfter över ännu mera hit vad
gäller de bitarna. Vi ska hela tiden kontrollera vad vi själva gör i förhållande till vad lagstiftningen hade krävt.
När det gäller detta med större och mindre enheter så kan jag inte
tyda den kritik, som Ålands Framtid ger med jämna mellanrum, på annat sätt än att man kategoriskt är emot att stora enheter är bra. Man säger att ÅHS är ett misslyckande, utan att egentligen kunna belägga det
desto mera. Jag har hört det flera gånger.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Återigen, det handlar inte om att vi kategoriskt är emot det.
Det handlar om att vi måste försöka titta också på de verksamheter som
är svåra för kommunerna idag att sköta som t.ex. missbrukarvården och
specialomsorgen. Det är två exempel på områden där det finns uppenbara problem, titta på hur vi kan lösa dem, istället för att ta hela paketet
och förmodligen inte komma någon vart i den här processen. Ta de specifika problemen och lista lösningar på dem så att vi kan få en politisk
debatt här i lagtinget och ute i kommunerna kring vägar framåt. Det är
det som vi efterfrågar.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag konstaterade i en tidigare replikväxling med ltl
Axel Jonsson så är vi överens där. Det är precis just det arbete som vi
genomför. Men, men vi vågar också lyfta frågan om hur framtiden ska se
ut, precis som jag upplever att Ålands Framtid en gång uppstod, man
vågade titta på vad framtiden skulle ge, man vågade ser ett alternativ
som fanns där långt borta. Men varför man så otroligt rädd för att se alternativen och möjligheterna i framtiden när det gäller kommunerna?
Det övergår mitt förstånd att man är för självständighet för Åland men
man kan inte tänka sig att på ett ordentligt och genomlysande sätt även
lämna dörren öppen för att vi kanske i framtiden har färre kommuner.
Det förstår inte jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Våga förändra, säger minister Ehn och det ska vi göra. Men
ibland får man det att låta som om vi är i början på 1900-talet och att vi
inte har förändrat någonting. Tittar vi i backspegeln så har Åland förändrats oerhört mycket i modern tid. Gymnasieskolan och ÅHS överfördes till landskapet på 80–90-talet. Det var den största förändringen som
någonsin har gjorts och som kommer att göras även om man ser framåt.
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Vattenbolagen har centraliserats, avloppen har centraliserats och
sophanteringen har ibland centraliseras och ibland har man gått tillbaka
för att man har insett att det inte var så bra.
Nu senast hade vi gymnasialreformen. Min egen kommun Saltvik
gjorde det mycket stora steget att man tog hem äldreomsorgen i en egen
inrättning. Nog har det gjorts oerhört mycket genom åren.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Ltl Runar Karlsson och jag är helt överens och det är den vägen
jag vill fortsätta. Jag vill fortsätta att förändra det åländska samhället.
Jag vill fortsätta att vara med och bygga ett samhälle som är rustat för
framtiden. Vi är helt överens ltl Runar Karlsson och jag.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är kanske onödigt att fortsätta replikskiftet om vi är helt
överens och det är vi ju förstås.
Jag ville påskina att det inte är så som en del påstår. Jag är också med
på att vi fortsätter det arbetet steg för steg, utan att vi ska vara förblindade över om vi ska ha 1,16 eller 17 kommuner på Åland. Vi ska se vad
som är bäst för ålänningarna. Det kan vara så att det är bäst för ålänningarna att behålla nästan samma kommunstruktur. Det kan vara så
att det är bättre för ålänningarna att minska antal kommuner något, det
är möjligt, men låt oss se det i klartext och låt oss använda ÅSUB statistikbok som trots allt säger någonting.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är alltid vanskligt att använda sig av begreppet ”vissa
påstår” och att den som man replikerar med skulle stå för det. Jag förklarade var jag och moderaterna står i den här frågan. Tillsammans med
den moderata lagtingsgruppen och det moderata partiet står jag bakom
det sätt som vi har valt att jobba på enligt regeringsprogrammet, enligt
omställningsbudgeten och nu slutligen enligt budgeten. Det är det som
är det viktiga. Vi ska inte hela tiden hålla på att fokusera på skillnaderna. Skillnaderna behövs för att vi ska kunna nå fram till goda resultat,
men däremot får vi inte låta skillnaderna bli vår fiende och det som
bromsar upp allting. Se det istället som katalysator som driver utvecklingen framåt, då har vi ett vinnande Åland framför oss, ltl Runar Karlsson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det känns kanske inte så väldigt inspirerande när man tittar ut över salen.
När det gäller Ålands Framtids framåtsträvande så redan perioden 20032007 ville jag att landskapsregeringen skulle titta på kostnaderna när det
gällde omsorgssidan och äldreboendet, vilket jag också motionerade om.
Jag kommer in på kommunalpolitik, men tyvärr kan jag inte låta bli att beröra det för det här rör kommunalpolitik.
Vi i Eckerö hade stora kostnader inom omsorgsvården. Jag ville då att
landskapsregeringen skulle titta på möjligheterna att föra in ett högkostnads669

tak för de här kostnaderna. Vi hade ett antal klienter som höll på att sätta
kommunen i konkurs. Nu påbörjar man samma jobb när det gäller samhällsservicereformen. Man ska titta på vilken möjlighet man har att samordna
kostnaderna för att få det billigare.
Likadant har vi också inom den tekniska sidan förfäktat många gånger att
man ska titta över möjligheten att lägga ut verksamheterna på anbud. Vi har
också motionerat om, som ltl Axel Jonsson tog upp, utmanarrätter. Det finns
också med i regeringsprogrammet att man ska aktivera det. Men det har
landskapsregeringen ännu inte vågat ta tag i och skriva in att man tänker
verkställa någonting, inte ens i det här budgetförslaget.
Att säga att Ålands Framtid inte har tittat framåt så jag tror att vi har tittat
ganska långt mer framåt, mycket mer än många andra partier när det gäller
hur man ska se på Åland.
Däremot när det gäller kommuner så har vi också sagt att det inte är något
självändamål att slå ihop kommunerna. Det ska ske på frivillig basis. Vi har
ett parti till här, centern, som har samma tankar. Ingenting blir bättre när
man gör något med tvång. Det här är en lång process, det är gamla strukturer
som lever och gränser finns. Det är väldigt svårt att få bort sådant som är inväxt hos människor och där man alltid har bevakat gränserna och sett vad
man har bättre än andra. Tyvärr, är det så. Det här har en processtid som
måste ske frivilligt. Jag tror att den kommer automatiskt i och med att ekonomin inte kommer att räcka till. Då blir det automatik i den här samhällsservicereformen.
Den tekniska och den sociala sidan där man nu har två arbetsgrupper tycker jag är helt okej. Vi har länge velat att man skulle kunna samarbeta. Tyvärr
får jag säga, som jag sade i en tidigare debatt här, att det finns lite trångsynta
kommunalpolitiker som inte ser den här möjligheten att tjäna pengar över
kommungränserna, där har vi ett problem och det måste brytas för då tror jag
att man kommer ett steg längre fram.
När det gäller riktlinjerna för arbetsgrupperna så ska man nu jobba fram
ett förslag gentemot landskapsregeringen. Man ska processa ihop ett förslag.
Man hade kunnat utgå ifrån ASAM-rapporten. Om man hade varit enig inom
landskapsregeringen hade man kunnat välja ut vilken inriktning man ska ha
och vart man ska sträva. Man kunde ha gallrat bort en del av de här förslagen
och valt. Men jag kan förstå att det är ett visst problem, för det finns meningsskiljaktigheter i regeringspartierna om tillvägagångssättet och hur det
ska vara.
Jag ska läsa ur två valprogram. Det är en slump att jag valt de här partierna men de kanske känner igen sig själva. Jag ska låta bli att nämna partiernas
namn, så kanske de känner igen sig. ”Vi vill se en åländsk samhällsreform
där ansvaret för bl.a. områden som missbrukarvård, barnskydd och specialomsorgen flyttas från kommunerna till landskapsnivå. Vi anser att även
om kommunerna är basen för invånarnas närservice så ska aldrig enskilda
individer eller familjer behöva bli lidande p.g.a. brist på resurser.” Det var
ett partis program. Man ville överföra en del av ansvaret för de här tunga delarna till landskapet.
Ett annat partis program är: ”Överföringar av serviceansvar mellan
kommunerna och landskapet: Områden där en överföring av huvudmannaskapet från kommunerna till landskapet skulle vara befogad är delar av den
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sociala sektorn där kommunerna har svårt att upprätthålla kompetens, i
första hand handikappservice, specialservice, missbrukarvård och barnskydd.” Nu finns det representanter från samma partier som anklagar oss för
att man ska titta på att landskapet ska ta en del av det här ansvaret, merkostnaderna, inom specialomsorgen och de här kompetensområdena. Det är
märkligt hur man kan ändra beroende på vilken stol man sitter på. Ideologin
har man nog sprungit ifrån, den finns inte överhuvudtaget.
Vicelantrådet Nordlund nämnde landskapsandelar, finansiering och att
landskapet har klumpsumman och detta är vi helt överens om. Kommunerna
har andra finansieringsmöjligheter, via skatterna. Jag delar vicelantrådet
Nordlunds tankegångar. Sist och slutligen är det en enda kassa som pengarna
ska komma ifrån. Det gäller på vilket sätt man fördelar pengarna. Vem tar ansvar för vad?
Att kommunerna gör ett stort överskott 2011 eller 2012 kan ju stämma.
Men jag vet idag att det är ganska många kommuner som budgeterar minus
när man gör upp 2013 års budget. Resultatet av detta har vi inte sett ännu,
det kommer först 2014 när bokslutet kommer. Att tro att kommunerna har så
mycket bättre ekonomi, så finns det några få kommuner som är stadda i kassan, men det kan rinna ut fort också. I det stora hela så har de mindre kommunerna ganska ansträngda kassor. Nu påförs kommunerna ännu mera
kostnader när man förändrar landskapsandelarna och tar bort vissa långvårdspatienter från Gullåsen och för dem till kommunerna där man måste
placera dem antingen i serviceboenden, på Trobergshemmet eller på De
Gamlas Hem, då har man ju kostnaderna fortfarande kvar. Visserligen hade
man ju kostnader på Gullåsen också, men man blir inte fri från kostnaderna
för att landskapet tar över kostnaderna för Gullåsen, patienterna finns ju kvar
någon annanstans. Detta tycker jag att man ska komma ihåg i den här debatten.
Sist och slutligen önskar jag landskapsregeringen lycka till i det här reformarbetet. I min värld, som minister Karlström brukar säga, så tycker jag
att det borde gå lite fortare. Det har processats i ett års tid för att komma
fram till att man ska ha två arbetsgrupper och en ledningsgrupp. Nu ska de
börja processa det här händelseförloppet. Jag är nog lite orolig för att när vi
går till val nästa gång så har vi inget resultat av samhällsservicereformen,
men jag hoppas att jag har fel. Tack, fru talman.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Ålands Framtid och
Brage Eklund visar på att man vill göra förändringar i den egna verksamheten, där är vi helt och hållet överens.
Men då kommer vi återigen in på att man kritiserar att man nu låter
kommunerna bära en liten del, 4 miljoner i det här sammanhanget, av
det ansvaret. Vi vet att underskottet som vi har nu per årsbasis börjar
närma sig 20 miljoner. Hur ska vi lösa det om man kritiserar detta med
4 miljoner för att nå en budget i balans, som jag vet att Ålands Framtid
också strävar efter?
Jag tror personligen, och det tror också moderaterna och regeringen
att vi alla måste vara med och dra strån till stacken, vilket är den politik
som landskapsregeringen nu försöker föra. Men att säga att det inte
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skulle finnas något att göra med 4 miljoner på de 16 kommunerna, det
tycker jag att är ett lite märkligt sätt att se på det.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Vi har kritiserat tillvägagångssättet och därför har vi motionerat som vi har gjort i budgetsammanhang, att landskapet först
skulle behöva titta över sina egna verksamheter och se vad man kan
spara där. Om inte det går och räcker till då måste man börja titta på
andra möjligheter och då kanske man kommer till att man måste börja
ta av kommunerna. Men i det här fallet och i budgetförslaget finns det
inte sådana besparingsåtgärder som vi anser att är tillräckliga. Det finns
luft i verksamheterna. Minister Ehn nämnde ÅHS och att man får mycket kritik för att de alltid är dyra. Vi vet jag att de har begärt tilläggsanslag
för 2012 p.g.a. att de inte har kontroll på kostnaderna. Det här kommer
ju att fortsätta om man inte greppar det här. Därför är det inte någon
självklarhet att stora institutioner sköter ekonomin bättre än små.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi är helt överens om att landskapet ska se över sina kostnader, vilket vi också nu gör i den här budgeten. Det är helt självklart att
vi gör det när man börjar titta lite närmare på nyckeltal, jämförelsetal
som är enkla att räkna fram om man tar fram budgetboken och sätter sig
ner med en kalkylator eller en dator. Då får man fram det ganska enkelt.
Att föra ett resonemang som bygger att vi i vår egen verksamhet gör
för lite och då inte kan vara med och göra förändringar på andra verksamheter, det är för mig också ett väldigt märkligt resonemang. Det
kommer ohjälpligt att leda till en situation som blir väldigt, väldigt besvärlig i framtiden. Vi måste hitta alla möjligheter att redan nu göra sådant som stoppar upp den utveckling som vi ser, annars kommer ju underskottet att ligga helt annorlunda om några år. Jag tror att det är jätteviktigt att man också vågar säga att kommunerna ska vara med och ta
den här delen, men vi ska hjälpa dem att skapa möjligheter att göra det
på ett effektivare och billigare sätt när det gäller serviceproduktion.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag sade inte att kommunerna och andra verksamheten inte ska vara med och ta kostnaderna. Jag sade att i första hand så
måste man titta på sin egen verksamhet som man driver. Summan på
konsumtionsutgifterna inom landskapet idag har nämnts. Drar man ner
fem procent på konsumtionsutgifterna så tror jag att det är ganska enkelt om man tittar över hur rationell landskapsförvaltningen inom sin
verksamhet är idag. Jag tror att det är ganska enkelt men det måste finnas ett politiskt moderaterna, vilket jag nu saknar i det här budgetförslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund sade att Ålands Framtid är emot att
kommunreformer görs med tvång och att det finns ett parti till som
tycker det, centern. Det stämmer, vi har ju alltid sagt det.
Det som är intressant, om man tittar på den debatt som har förts här
idag där vi har hört alla partier, så är det faktiskt inget parti som vill
göra någonting i samhällsreformen med tvång och det bådar väldigt
gott. Inget parti i regeringen vill göra det med tvång och inget parti, vad
jag kan förstå, i oppositionen heller, så där är vi totalt eniga i lagtinget.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det kan verka så i debatten. Men diskussionen inom partiet och det
som vissa partier har sagt tidigare så vet man att det, från begynnelsen
åtminstone, fanns i bakgrunden tankar om att man med tvång ska slå
ihop kommunerna till 2,3 eller 1 kommun. Det finns sådana tankar inom
partier. Det är egentligen lögn att förneka att det inte finns sådana tankar. Det blir lite oklart, när man går fram den här vägen, vad som sist
och slutligen är målet. Ska man tvinga kommunerna att slå sig ihop som
man nu gör med vissa serviceformer och rationaliserar dem? Det kommer inte tydligt fram, men detta har lite lyst mellan raderna att det är
det som är slutmålet också.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det klart och tydligt har framgått av svaret på det här spörsmålet hur vägen är utstakad och hur den här regeringen nu kommer att sköta de här frågorna. Det har klart uttalats här i
salen idag av alla partier att det här är en sak som kommunerna ska vara
med i, i allra högsta grad, vilket startar i morgon. Det ska inte bli frågan
om något tvång.
Ltl Brage Eklund, replik

Vi kanske har lite divergerande åsikter där. I Ålands Framtids partiledardebatt kom det tydligt fram i slutet att det fanns partier som såg att
det i slutändan måste bli ett färre antal kommuner. Det finns bakomliggande tankar på det arbetssättet med. Jag tycker att man borde vara så
ärlig att säga att det är detta som är arbetsmålet i slutändan. Men det är
man inte nu, för nu lurar man fram att man ska slå samman bitar inom
den sociala sektorn och den tekniska sektorn. Man ska jobba först med
det och sedan hoppas man att man ska uppnå de här vinsterna. Olika
partier har uttalat önskemål om färre antal kommuner, med det måste
ju ske på frivillig väg i sådana fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag tackar för en intressant debatt. Man kanske har fått
några små svar på vårt spörsmål idag. Vi hoppas ju på att vi ska få flera svar
under det kommande året och betydligt tydligare och konkreta svar.
Jag föreslår nu att vi bordlägger ärendet till måndag för att vi från lagtingets sida ska ha möjlighet att komma med en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! I början av debatten fanns det igen en egendomlig spänning
i luften som om ett spörsmål skulle vara något opassligt. Jag har hela tiden
försökt ingjuta i oss själva att ett spörsmål är ju ett normalt parlamentariskt
verktyg i den låda vi har till vårt förfogande i utövande av vårt uppdrag här i
Ålands lagting. Det är ingenting märkvärdigt med ett spörsmål, det är en av
flera metoder som vi tillämpar.
Till min glädje märker jag att under debattens gång har just denna avspändhet och atmosfär av vilja att komma framåt spridit sig i salen, inte att ge
sig på varandra nödvändigtvis.
Jag stöder förslaget om bordläggning av detta ärende och även tidpunkten
för bordläggningen.
Fru talman! Några ord inför det. Jag ansluter mig också till dem som säger
att det inte är nu utvecklingen börjar, inte är det nu som vi har levt i mörkt
dunkel. Det kan inte vara på det sättet och jag ska säga varför.
När några fastigheter i Jomala kommun överfördes till Mariehamn som en
slags gåva för stadens 100-års jubileum för 50 år sedan, så var det den dittills
enda och största strukturella geografiska reform som har skett inom kommunstrukturen på Åland. Jag ber ledamöterna inse att det har ju inte förhindra funktionella förändringar i den offentliga maktutövningen. Hela vår
historia har ju varit full av sådana förändringar som faktiskt kollegan Runar
Karlsson med flera vältaligt har vittnat om. Inte stod ju 60-talet stilla, inte på
något vis. Själv var jag med på 70-talet när den då synnerligen aktiva landshövdingen, Martin Isaksson, drev sådana här frågor av det enkla skälet att det
var en statlig angelägenhet att göra det. Många, många sammanträden både
arrangerade jag och deltog i och de var positiva och uppbyggliga och helt i sin
ordning.
Om dagens politikerkader har uppfattat att allting stod stilla så beror det
då på att man antingen inte har uppfattat vad som skedde, kanske att man
inte hade möjlighet att göra det av olika skäl eller att man inte brydde sig om
det för att det inte var i de egna leden som man drev dessa saker.
Men sedan 1993 hände det avgörande, det magiska ordet infördes i lagtingets behörighetskatalog i självstyrelselagen, dvs. ärenden som rör kommunindelning, vilket vi talar om. Ärenden som rör kommunindelning överförs till lagtingets behörighet och förvaltningsbehörigheten där jämte. Naturligtvis upphörde statens möjligheter att bestyra i det sammanhanget.
Jag vill också säga inför den fortsatta debatten att inte ens därefter stod det
stilla. Jag kan inte gå med på att det är först nu som det börjar hända. Vad
betydde 90-talet? Ja, det betydde att få igång självstyrelselagen. Det var minsann inget litet projekt. Om kommunerna då fick vänta så har jag åtminstone
stor förståelse för den saken. Nu är det kommunernas tid. Men inte nödvändigtvis som en strukturell fråga, det är ju funktionerna som är det avgörande,
åtminstone enligt mitt sätt att tänka.
Jag tycker också att ÅSUB-utredningen, som många gånger har refererats
till här, klart och tydligt vittnar om det. En stor majoritet av de 1056 tillfrågade ålänningarna kunde ju vittna om, och det var en mycket saklig förnuftig
hållning, att det är viktigare att servicen fungerar än att gräla om var den
produceras. Det är befolkningens hållning och vi är deras ombud. Därför ser
jag fram emot den fortsatta diskussionen.
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Ta nu inte så hemskt hårt på att det i botten ligger ett spörsmål. Det här är
en parlamentarisk debatt som jag egentligen tycker om. Tack, fru talman.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar långt ltl Gunnar Janssons syn på att debatt är viktigt för att föra frågor framåt. Jag delar också synen på att vårt samhälle
inte har stått stilla. Samhället har inte stått stilla före dagens datum och
det kommer knappast att stå stilla i framtiden. I debatten blir det ofta
att låta som att den som är satt att opponera beskriver dagens läge som
stillastående och den som är satt att driva debatten framåt och kanske
själv inte har haft ansvaret i ett tidigare skede beskriver det som att det
var tidigare som det stod stilla. Det ligger liksom i sakens natur.
Jag uppskattar att ltl Gunnar Jansson för diskussionen framåt. Att
hitta lösningar och att inte låsa sig i strukturerna utan att ta diskussionen utgående ifrån det som vi verkar vara överens om att är viktigt, att ha
en välfärd för medborgarna också i framtiden på bästa möjliga sätt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för det, minister Ehn. Ja, och det finns ju också
en spontan utveckling som hela tiden sker överallt omkring oss, inom
offentlig verksamhet, inom privat verksamhet och inom medelbar förvaltning.
Även om ltl kollegan Eklund nu har lämnat salen så kan jag som exempel säga att som en del av utvecklingen, sedan kan vi diskutera om
den är bra eller dålig huvudsaken är att det innebär en förändring, så illustreras av att skolskjutsarna idag i Eckerö kommun upprätthålls av
Mariehamns Taxi.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Gunnar Jansson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum
måndagen den 17 december. Önskar något uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet
bordläggs till den 17 december.
För kännedom
3

Översyn av lagtingsordningen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.12.2012.
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Plantmaterial och skydd för växters sundhet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.12.2012.
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Godkännande av konventionen om arbete till sjöss
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.12.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 17.12.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen har diskuterat veckans arbete. Vi har beredskap för plenum alla
dagar den här veckan. Det blir plenum imorgon tisdag kl. 13.00 för bordläggning av
budgetbetänkande och första behandling av budgetlagarna. Talmanskonferensen föreslår också att debatten fortgår så länge som det behövs. Vi har ingen sluttid vid morgondagens plenum.
På onsdag inleds plenum för budgetbehandlingen kl. 09.30 och avbryts kl. 17.00. Vi
räknar med att budgetbehandlingen fortsätter på torsdag kl. 09.30 och även då har vi
ingen sluttid.
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På fredag har vi plenum kl. 09.30 och arbetar så länger vi behöver med andra behandling av lagar och slutbehandling av budgeten. Antecknas.
Bordläggning
1

Förändrade studiestödsförmåner
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.12.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Minskning av överföring till kommunerna
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.12.2012. Godkänt.

Bordläggning
3

Landskapsregeringens lagförslag om sjukdomskostnadsavdraget m.m.
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.12.2012. Godkänt.

Bordläggning
4

Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.12.2012. Godkänt.

Remiss
5

Godkännande av konventionen om arbete till sjöss
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Den här konventionen reglerar minimikrav för att sjömän ska få
arbeta på fartyg, anställningsförhållanden, bostad och rekreationsmöjligheter, hälso- och sjukvård, välfärd och social trygghet.
I konventionen föreskrivs t.ex. regler gällande arbetsförmedling, arbetstid
och vilotid, anställningsavtal, rätt till sjukvård samt krav på bostad och förplägning.
Medlemsstaterna ska säkerställa att konventionens bestämmelser genomförs genom lag, föreskrifter, kollektivavtal eller på något annat sätt.
Landskapsregeringen har gett ett utlåtande till berört ministerium redan
18 oktober 2010. Vi sade då att vi har ingenting att invända mot detta, utan
det är en bra utveckling eftersom det går ut på att man ska förhindra dumpning när det gäller arbetskraften inom sjöfarten. Man ska få så likartade reg-
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ler som möjligt globalt i hela världen och på det sättet få en jämnare konkurrenssituation.
Det här berör närmast dem som har tjänstemanna anställningsförhållande,
men eftersom vi inte har så många i vår flotta som är anställda på det sättet,
men det området hör till vår behörighet, så är det också skäl för oss att behandla den här framställningen i Ålands lagting och den ska godkännas.
Om det här blir godkänt så kommer det inte för tillfället att medföra behov
av förändringar i vår egen lagstiftning.
Fru talman! Jag vill beklaga att det har tagit den tid det tog att göra den
här beredningen. Vi hoppas att vi ändå får det godkänt i tid.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller diskussion som landskapsregeringen har fört redan 2010 så säger man att orsaken till Ålands lagting ska ge sitt bifall är
att i framtiden kan besättningsmän stå i tjänsteförhållande till landskapet. När det gäller arbetsavtal så är det riksdagen och när det gäller
tjänstemannalagstiftningen så är det lagtinget som ska godkänna. Hur
diskuterar man inom landskapsregeringen? Tänker man fortsätta det
här spåret? Vi vet också att den här frågan är aktuell när det gäller både
bolagisering och privatisering angående landskapets flotta.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det har inte förts några vidare diskussioner när det gäller
att flera skulle stå i tjänstemannaförhållande till landskapet. Tvärtom,
den här sektorn är utsatt för mera konkurrensutsättning. Det är snarare
den linjen som drivs tydligare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har egentligen samma tema. Grunden till att republikens president begär bifall till att lagen ska gälla på Åland är ju att det
kan finnas en möjlighet i framtiden att anställda sjömän med arbetsavtal i landskapsflottan blir tjänstemän. Då skulle lagändringar genomföras enligt landskapsregeringens svar här till lagtinget. Jag ställer mig
också lite frågande. Vilken typ av lagstiftning avser landskapsregeringen
att här kan bli aktuell? Gäller det ändringar i tjänstekollektivavtalslagstiftningen eller gäller det eventuellt någon annan lagstiftning? Vad avses med slutet på näst sista stycket på sidan 2?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag förstår det kan det gälla både och. I dagsläget finns
det ingenting sådant som är aktuellt, men eftersom det här hör till vår
behörighet så kan handla om lagstiftningsförändringar, men det kan
också handla om tjänstekollektivavtal beroende på om vi går in för en
sådan utveckling. Grunden för att den här konventionen finns här för
godkännande är att det här behörighetsområdet tillhör landskapet, men
vi har dock inte använt oss av det ännu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Wille Valve

Fru talman! Vad är en matros? Svaret på det finner vi anvisning B.2 punkt 2
lön, där det står; ”en matros är en sjöman som bedöms vara kompetent utföra alla uppgifter som kan krävas av manskap i däckstjänstgöring”. Att
den hör till B-delen betyder att den icke är bindande utan enbart instruktiv
för staterna. Däremot är definitionen för sjöman bindande för den finns i
själva konventionstexten, liksom alla bilagor till denna som börjar med ett A.
Den här konventionen blir ett slags sjömannens internationella kanon, ett
ambitiöst projekt som går ut på att sammanställa alla hittills framkomna sjöfartskonventioner från förr till en enda enhetlig konvention. Det är ett ambitiöst projekt. Det här är en text som kommer att gälla för samtliga sjömän genom riksbehörigheterna i självstyrelselagens 27 §, 13 § och 21 §, möjligen
också i framtiden för landskapets sjömän om de i framtiden står i tjänsteförhållande. Jag återkommer till detta.
I det här sammanhanget kunde det vara motiverat att titta närmare på
Färöarna som redan idag har ett eget fartygsregister. Det kunde också vara
värt att titta närmare på om Färöarna har suttit med vid förhandlingsbordet
då den här ILO-konventionen togs fram. Vad skulle det i sådana fall innebära
för Åland att sitta med vid förhandlingsbordet?
Slutligen ett kort resonemang kring behörighetsfördelning. Vi ser samma i
landskapsregeringens yttrande och i regeringens proposition på sidan 7. Det
står; ”landskapsregeringen har i sitt utlåtande om konventionen konstaterat
att det inte föreligger hinder för att en del av besättningen på landskapets
färjor i framtiden står i tjänsteförhållande till landskapet.” Landskapsregeringen bekräftar det som riksmyndigheterna säger, som landskapsregeringen
har bekräftat tidigare. Jag skulle vara lite försiktig med att köpa det här resonemanget rakt av. Det här är lite som en skattedeklaration, man ska inte okritiskt godkänna det år efter år bara för att det är ungefär samma siffror. Jag
hoppas att utskottet tittar en extra gång på behörighetsfördelningen mellan
riket och Åland här. Är det verkligen så att eventuella framtida tjänsteförhållanden är det enda tillämpningsområdet för denna konvention?
Talmanskonferensen har föreslagit att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet och detta understöds.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var ett viktigt inlägg. Jag vill konstatera att man
står i tjänsteförhållande om man är offentligrättsligt anställd och förväntas kunna utöva offentlig makt. Det följer av grundlagen och självstyrelselagen att myndighetsutövning kan överföras till enskilda bara om
det sker under vissa mycket strikta former. Det här kan ju ses som ett
förbud mot bolagisering och privatisering av skärgårdsflottan. Kollegan
Valves resonemang är riktigt. Vi handskas med mycket sublima avtalsrättsliga frågor som man ska behandla med stor aktsamhet.
Wille Valve, replik

När jag har läst konventionen med bilagor så har jag inte kunnat utläsa
något implicit eller explicit förbund mot bolagisering eller privatisering.
Tvärtom, jag har sett att den terminologi, som genomgående används,
möjliggör det både för offentligrättsligt samfund och för privata samfund att t.ex. vara arbetskraftförmedlare, intresseorganisationer osv.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Systemet med att landskapsregeringen avger yttrande är bra och det
ger större möjlighet till en sammanhållen helhet.
Lagtinget vill höja profilen när det gäller konventionerna. Vi diskuterar att
Åland bör få en egen del i de rapporter som lämnas till världssamfundet. Lagoch kulturutskott har diskuterat just den biten när vi har diskuterat både
barnkonventionen och konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det är rättmätiga självstyrelsefrågor, rättmätiga symbolfrågor för
Åland.
Men, nog måste vi också ta konventionerna på allvar och se över vår egen
lagstiftning och verksamhet, själva innehållet i konventionerna.
Presidentframställningen brådskar. Lagtinget begärde sitt yttrande i mitten av oktober. Nu har vi bara några få dagar att få igenom hela den här stora
konventionen.
Den berör egentligen två saker, dels detta som vi har varit inne på arbetsavtal och behörighet som finns hos riksdagen och behörigheten när det gäller
tjänstemannalagstiftning finns hos lagtinget. Det skulle ha varit intressant att
få någon slags vink om hur landskapsregeringen diskuterar i den frågan som
även ltl Wille Valve var inne på.
Den andra delen gäller att det utjämnar den globala konkurrensen och att
en skyndsam ratificering av konventionen bidrar till att stödja konkurrenskraften hos den finska och åländska handelsflottan.
Vi i lag- och kulturutskottet får försöka fördjupa oss så gott det går de få
dagarna som är kvar. Vi ska göra vårt bästa. Vi önskar att vi skulle ha fått lite
rimligare arbetstid. Tack.
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.
Remiss
6

Plantmaterial och skydd för växters sundhet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Idag önskar jag få presentera ett lagförslag som till största delen
är av lagteknisk natur och handlar om ändringar som gäller plantmaterial och
skydd för växters sundhet.
Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd, vilket är en blankettlag, så kommer
bestämmelserna i rikslagarna om plantmaterial respektive skydd för växters
sundhet med några få avvikelser och år att göras tillämpliga på Åland.
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Lagen om plantmaterial innehåller bestämmelser som reglerar produktion,
import och saluföring av plantmaterial för trädgårdsväxter. Lagen reglerar
även export av plantmaterial från Åland. Lagen reglerar inte obetydlig saluföring, produktion eller import av plantmaterial, som inte idkas yrkesmässigt.
Lagen om skydd för växters sundhet reglerar vilka åtgärder som ska vidtas
för att dels behålla växters goda sundhetstillstånd, dels bekämpa skadegörare
och förhindra spridningen av dem. Med skadegörare avses djur, växter, virus
eller andra organismer som kan förorsaka skada på odlingsväxter eller sådana produkter som härrör från dem. Genom bestämmelserna kan ett visst
skydd upprätthållas för odlade och ekonomiskt värdefulla vilt växande växter.
Inom det rättsområde som omfattar plantmaterial och skydd för växters
sundhet har det på Åland funnits en strävan efter att åstadkomma en lagstiftning som motsvarar den lagstiftning som finns i riket, givetvis med beaktande
av åländska förhållanden. Anledningen till det är att de faktorer som ligger
till grund för lagstiftningen i riket även är relevanta för Ålands del. Vidare innehåller både lagstiftningen om plantmaterial och lagstiftningen om skydd av
växters sundhet en hel del bestämmelser av rikslagstiftningsnatur. Från dessa
bestämmelser finns ingen möjlighet att avvika. Allt detta har bidragit till att
det är mest rationellt att använda sig av blankettlagstiftningstekniken inom
det ovan nämnda rättsområdet.
Senare ändringar i de ovan nämnda rikslagarna har lett till att den nuvarande blankettlagen inte längre är fullt tillämplig och undantagsbestämmelserna i den nuvarande blankettlagen borde ha reviderats då lagen om skydd
för växters sundhet gjordes tillämplig på Åland år 2004. Den nuvarande
blankettlagen saknar nödvändiga undantagsbestämmelser om ersättning för
kostnader och skador som kan uppkomma vid exempelvis bekämpning av
skadegörare, avgifter, arvoden och kostnadsersättningar till auktoriserade inspektörer, rättelseyrkande samt slutande av avtal. Därutöver finns det i den
nuvarande blankettlagen undantagsbestämmelser om register som numera
inte längre behövs och följaktligen kan upphävas. Även besvärsbestämmelserna behöver omformuleras något. För att komma till rätta med problem så
skulle man kunna tänka sig en lösning som innebär att den nuvarande blankettlagen ändras. Men i det här sammanhanget handlar det dock om att genomföra ganska många omfattande små lagtekniska ändringar i regelverket
och då blir det mest ändamålsenligt att anta en helt ny blankettlagstiftning.
Eftersom vi valt blankettlagstiftningsmodellen så passar vi på att ta tillfället i akt och spjälka upp den här lagstiftningen så att bestämmelserna om
plantmaterial sammanförs i en blankettlag om plantmaterial, medan bestämmelserna för skydd för växters sundhet samlas i en annan blankettlag.
Erfarenheterna har visat att en uppspjälkning leder till att man uppnår en situation som innebär att lagstiftningen blir tydligare, den blir mer överskådlig
och lättare att ändra vid behov och framförallt enklare för tillämparen att
hantera.
Mot bakgrund av det som anförts ovan föreslår landskapsregeringen att
lagtinget antar de i detta förslag angivna blankettlagarna inklusive följdändringarna. Härigenom uppdateras och anpassas lagstiftningen rörande dels
plantmaterial, dels skyddet för växters sundhet på ett kort, koncist, klart och
ändamålsenligt sätt. Tack, fru talman.
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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.
Enda behandling efter bordläggning
7

Samhällsservicestrukturreformen
Landskapsregeringens svar (S 1/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 1/2012-2013)
Ärendet bordlades 12.12.2012. Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i
ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.
Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget
förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslutar.
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är bra att den här diskussionen pågår också här i lagtinget.
En omfattande beredning av det här arbetet som regeringen för i samarbete
med kommunerna pågår ju parallellt med lagtingsdiskussionerna. Förra
veckan var det en stor uppslutning när regeringen bjöd in till diskussioner
med representanter både från kommunerna men också från näringslivet.
Man saknade där framförallt representanter från oppositionen, vilket var lite
nedslående. Alla fullmäktigen var representerade men den politiska representationen var nog inte riktigt fullödig. Men det finns kanske orsaker till att
man inte hade möjlighet att delta.
Överlag var stämningen mycket god och positiv. Det förefaller som om tiden är den rätten för att diskutera de här frågorna och också det sätt på vilket
regeringen driver det här ärendet.
Socialdemokraterna har under den här processens gång haft flera interna
diskussioner. Det finns olika åsikter. Däremot kan man inte, som de påstods i
något media, dra den slutsatsen att vi skulle vara splittrade. Vi har en lång
tradition av öppen och fri debatt i partiet. Vi brukar oftast landa i en kompromiss eller överenskommelse som alla ställer sig bakom. Det var lite media
spel i den här frågan och det har minsann inte saknats alla möjliga kommentarer och slutsatser om att processen har gått i stå osv. Det där hör väl på något vis till spelets gång så att det får man väl ta med en gnutta salt.
Det som vi däremot har börjat diskutera inom socialdemokraterna är att
om man diskuterar större samordning av den kommunala servicen så är det
en brist att inte utbildningen är med i den här pågående diskussionen. Min
kollega ltl Sara Kemetter tog upp det här senast vi debatterade. Jag tänkte att
jag skulle lägga på lite med den fria bildningen.
För oss socialdemokrater bygger hela den nordiska välfärden på allmän
utbildning, dvs. utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Det ska inte bero på
ekonomiska, sociala eller geografiska hinder. Utbildning ska vara tillgänglig
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under hela livet för alla medborgare. Det passar väldigt bra in i den här diskussionen om att vi också framtiden ska kunna erbjuda likvärdig service åt
medborgarna på Åland, oberoende av var de bor.
Vi har några institutioner reglerade i lag som ansvarar för den fria bildningen. Störst på det här politikområdet är naturligtvis Medborgarinstitutet
som har en kommunal förankring och numera en värdkommunsmodell. Tidigare har det åtminstone funnits representanter i alla kommuner som har till
uppgift att förmedla intresse för olika kurser och utbildningar till Medis i Mariehamn som producerar de här kurserna. De här verksamheterna har under
många år varit utsatt av ganska mycket press, då menar jag inte från tidningarna. Men det finns ibland ett förakt för vissa av de här kurserna och att det
inte är sådant som ska bedrivas med samhällsmedel, framförallt har det riktat
sig mot sådana kurser som kvinnor ivrigt deltar i. Överhuvudtaget har man
konstaterat att majoriteten av dem som utbildar sig inom Medis är kvinnor.
Det är kanske mera ett problem att inte män tycks vara lika ivriga att utbilda
sig på sin fritid än att man ägnar tid åt att nedvärdera det som kvinnor sysslat
med på sin fritid. Detta har gjort att pengarna till Medis har minskat. Den här
verksamheten finns i alla fall kvar och det är viktigt att se till att verksamheten har den regionala förankringen också i framtiden.
Vid sidan av det här finns Ålands folkhögskola och den Öppna högskolan.
Skillnaden är att man riktar sig till olika målgrupper. På folkhögskolan är det
betydligt yngre studerande och inom Öppna högskolan är det oftast mera
vuxna. Det kanske också har att göra med den akademiska bakgrunden eller
utbildningsbakgrunden överhuvudtaget. De här verksamheterna är ju tänkta
att finansieras i högre grad med PAF-medel. Det är inte ovanligt, det gör man
ju i hög grad också i Sverige numera och Svenska spel finansierar det fria
bildningsarbetet.
Sedan har vi de fria bildningsförbunden och den lagstiftning som gör det
möjligt för olika föreningar att driva fri bildning. Den här servicen är också
sådan som kan erbjudas hela landskapet och man bör slå vakt om den.
Fru talman! Det är mycket viktigt att utbildningen, som vi har idag, kommer med i samhällsservicereformen redan i det här skedet men den får också
utvecklas och omfatta betydligt mera.
Jag kommer knappast att kunna vara med hela dagen. Vi har fått en åtgärdsuppmaning utdelad. Jag vill kommentera den. Den innehåller två delar;
dvs. inom vilken tid samhällsstrukturreformen ska genomföras och det finns
ju redovisat för i årets budget så det är ganska onödigt att skicka ett meddelande till lagtinget om den saken.
Sedan blir det lite att gå bakvänt framåt om man först ska ha ett meddelande om inom vilken tid samhällsstrukturreformen ska genomföras av
landskapet och sedan ska man tillsätta en parlamentarisk kommitté för att
konkretisera det långsiktiga arbetet. Jag vet inte hur man riktigt resonerar
från Ålands Framtid? Jag tycker inte att det är riktigt realistiskt att göra på
det här sättet. Jag antar att regeringen årligen kommer att redovisa fram till
valet vad man har åstadkommit i samhällsstrukturreformen och vad man avser att göra. Ett meddelande kunde eventuellt vara en sammanfattning av det,
men jag vet inte om det har någon mening.
Ingen vet riktigt var det långsiktiga arbetet slutar. Man har satt upp sådana
kvalitetsmål som att alla ska få likvärdig service också i framtiden och att den
kommunstruktur som vi har idag inte kommer att kunna leverera den ser684

vicen till alla på Åland. Därför måste man också vidta ekonomiska och andra
åtgärder för att öka samarbetet och effektiviteten inom serviceproduktionen.
Riktigt så där glasklart är det väl inte vad den där åtgärdsuppmaningen
kunde leda till. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag ska ta upp två saker. Jag ska börja med att friska
upp ltl Sundbacks minne lite. När vi förra veckan diskuterade den här
frågan i salen så efterfrågades en inbjudan till oppositionen till det här
stormötet. Men någon sådan inbjudan var man inte villig att ge från regeringens sida. Så det är svaret på varför man saknade oppositionsrepresentanter på stormötet. Vill man ha oppositionens hjälp så gäller det
att sträcka ut handen också.
Vad gäller att konkretisera arbetet med samhällsreformen så ser vi i
Ålands Framtid det som det absolut viktigaste, att vi kan börja diskutera
de politiska prioriteringarna här i salen så fort som möjligt. Därför är
det av största vikt att vi samlas i en parlamentarisk kommitté och diskutera de här konkreta förslagen på hur vi kan effektivisera samhällsservicen. Därför vill också ha ett meddelande vad regeringen i det här läget
tycker och väljer att prioritera för att få arbetet vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

I det första fallet så hade inbjudan gått ut redan långt före vi började den
här debatten. De inbjudna representerade framförallt kommunerna eller
näringslivet. Det var ju inte lagtingets process utan regeringens. Men
flera av oppositionens medlemmar har ju framskjutna positioner i det
kommunala så jag antar att det fanns möjligheter att delta om man ville.
Sedan angående processen, man ska prioritera här i lagtinget, ja det
kommer man att få göra i samband med budgeten. Ltl Axel Jonsson och
flera andra från oppositionen har ju förkastat regeringens sätt att jobba
med de här frågorna och tycker att det inte händer någonting och att det
inte fungerar. Jag antar att det är svar på frågan.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är lite märkligt att ltl Sundback nu står och kritiserar att vi vill tillsätta en parlamentarisk kommitté när man de facto har godkänt en sådan formulering i regeringsprogrammet. Varför kan vi inte tillsätta
parlamentarisk kommitté? Det här är ju trots allt regeringens eget förslag från början.
Ltl Barbro Sundback, replik

Regeringen bedömer när den parlamentariska kommittén kommer till,
inte lagtinget.
Om vi ska börja prioritera här idag och nu så är inte processen upplagd på det sättet. Det har ju framkommit här senast vi debatterade hur
regeringen jobbar just med det här ärendet. Det kommer inte att vara så
att man jobbar gentemot kommunerna enligt en viss agenda och så
kommer man hit och har prioriteringsomröstningar. Det kommer inte
att fungera så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! I grunden är idén som ltl Sundback och socialdemokraterna
framför en idé som jag ställer mig positiv till. Jag hörde till dem som
lyfte utbildningen när vi skrev regeringsprogrammet, men jag fick då
konstatera att det gick. Jag är lite frågande att vi lägger in det nu när vi
har vi enats kring hur vi ska jobba vidare med samhällsreformen. Det
här är frågor som absolut kommer att beröras längre fram. Men att
lägga in det nu i det paket som vi jobbar med så förvånar mig nog lite.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är kanske förvånande. Däremot är det från socialdemokraternas
synvinkel bara en tanke, ett önskemål. Det är naturligtvis regeringen och
framförallt minister Ehn som avgör hur frågan ska behandlas. Jag tror
säkert att frågan kan förankras i den här processen på annat sätt än genomgång en arbetsgrupp liknande de två som vi har nu. Men vad vi vill
understryka är att utbildningen måste vara med på något sätt och vis.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag är helt ense med ltl Sundback om att det här är frågor
som absolut måste finnas med när det gäller samhällsreformen framåt,
men det finns också många andra frågor som skulle ha liknande status.
Tar vi hela barnomsorgen så är den liknande som grundskolan, detsamma gäller äldreomsorgen, den har samma närhetsbehov när det gäller servicepunkterna. Man kan säkert hitta beröringspunkter när det gäller ledningen. Till saken hör att det är nog inte upp till minister Ehn
huruvida det här blir gjort eller inte. Det gäller om vi kan komma överens gemensamt i landskapsregeringen om det här genom diskussioner.
Ltl Barbro Sundback, replik

Var gäller de sociala områdena, barnomsorg och äldreomsorg, så är de
inte specifikt omnämnda i arbetsgruppen för den sociala sektorn. Däremot är de inte heller uteslutna. Det finns en brasklapp att i den mån den
här arbetsgruppen har tid och möjlighet så kan man ta in nya frågor. Vi
vill inte att utbildningen lämnas utanför processen. Vi vill göra regeringen uppmärksam just på den saken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är lite sådana här utspel som detta med grundskolan och
viljan från majoriteten att profilera sig som gör oss lite betänksamma på
hur det här ska drivas framåt. Annars köper liberalerna tankegångarna
med grundskolan. Men socialdemokraterna har, genom lantrådet, posten som chef för ledningsgruppen. Det är lite förvånande att man inte
diskuterar de här frågorna inom majoritetsblocket, även fast vi stöder
grundtanken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, man får väl säga som räven; ”det är surt sa räven om rönnbären”.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Var den repliken riktad till ltl Sundman själv? Jag gav stöd för
tankegångarna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag väljer att ta emot stödet med tacksamhet. De här andra
antydningarna om utspel förbigår mig med tystnad om vi vill nå resultat
i den här reformen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Jag skulle gärna se att lantrådet inträder i den här debatten efter det här
inlägget. Efter regeringsprogramskrivningen så har regeringen Gunell
avgränsat samhällsservicereformarbetet på ett mycket tydligt sätt. Moderaterna har för sin del under hela processen gärna haft ett bredare arbete, men det har inte blivit på det sättet. Men vi är nöjda med de avgränsningar som regeringen Gunell har gjort. De stora sjok som finns
vid sidan av det som har överenskommits är grundskolan, den fria bildningen, barnomsorgen, äldreomsorgen och den allmänna sociala omsorgen som kommunerna har hand om. Vi har kommit överens i regerandet att det här inte ska blandas in. Vi kunde naturligtvis blanda in de
här andra områdena också, men vi avser inte att göra det. Jag hoppas på
ett klargörande från regeringens sida.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, detta med replik, vem ska det riktigt anföras till, till lantrådet eller
till mig? Ja, det började inte så.
Vi har ingenting emot avgränsningarna i det uppdrag som nu föreligger. Vi fortsätter att jobba på. Sedan har vi åsikter om skolan och bildningsväsendet, att de måste på något vis med i den här processen, allt
annat skulle vara förvånande. Jag antar att också moderaterna tycker att
det är en viktig samhällsservice som vi ska slå vakt om.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som minister Ehn här redan anförde så har vi från vår sida
framfört grundskolan och den fria bildningen som ett sådant område. Vi
har ursprungligen i regeringsförhandlingarna framfört de övriga områdena också; barnomsorgen, äldreomsorgen och den allmänna sociala
omsorgen, med andra ord, alla områden som kommunerna hanterar
idag. Men det är ett för stort paket har det visat sig. Därför har regeringen Gunell gjort alldeles utomordentliga avgränsningar som vi på olika
sätt har varit med och understött och avser att jobba i enlighet med.
Det här nu ett nytt inspel från socialdemokraternas sida, därför
denna replik till ltl Sundback.
Ltl Barbro Sundback, replik

Inspel och inspel, vi är ju överens om att det är en viktig fråga för samhällsreformen, precis som moderaterna anser. Att vi sedan lyfter det i
debatten har inte några andra konsekvenser än att vi hoppas att ansvariga ministern eller regeringen i sin helhet kanske tar initiativ.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback nämnde att utbildningen kunde vara ett
område i samhällsstrukturreformen. Som ltl Sjögren sade så anser vi att
grundidén är god. Men som det verkar nu här i salen så kanske utbildningen är färdig reformerad genom att den inte finns med här.
En sak som man kanske kunde ha tänkt på i det här paketet är att utbildningen ändå inte finns med under den digitala agendan. Utbildningen kunde vara en del av den digitala agendan. Vad vi har erfarit så har
inte ens utbildningsområdena blivit tillfrågade om man ville vara med i
den digitala agendan. På det viset kunde liberalerna komma med en liten kompromiss här att få in utbildningen, man kunde ta in utbildningen under den digitala agendan för att hjälpa regeringen på färden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Den frågan har vi inte diskuterat, men det är möjligt att utbildningen
också ska vara med i den digitala agendan i ett eller annat skede. Däremot skulle jag inte säga att grundskolan är klar. I de väldigt små kommunerna där vi ser avfolkning så minskar elevunderlaget ganska drastiskt nu. Det löser sig inte av sig självt att tillse att skolorna, speciellt i de
små skärgårdskommunerna, kan fortleva. Det är någonting som vi inte
kan blunda för. Man måste nog med öppna ögon se på hur drastiskt
elevunderlaget går ner. Det är inte många år sedan som vi har satsat
stora pengar på att bygga ut de här skolorna. Det är tragiskt att se att det
ser mörkt ut inför framtiden.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller den digitala agendan så är det många bitar i
samhällsstrukturreformen som man inte vet hur ska utformas. Man har
workshops och det är bra, man får många idéer och sedan konkretisera
man idéerna.
Redan idag finns det faktiskt på utbildningsområdet digitala agendor,
exempelvis södra Ålands högstadiedistrikt har sin e-förvaltning jättebra
upplagd. Där har man redan en modell som man faktiskt skulle kunna ta
efter och den vägen komma in på utbildningen genom den digitala
agendan. Man kunde faktiskt få snabba åtgärder inom samhällsstrukturreformen och genom den digitala agendan inom utbildningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det händer säkert mycket på utbildningsområdet. Vi har ju också
möjligheter idag via högskolan att erbjuda utbildningar på nätet. Man
kanske är lite längre hunnen i vissa områden inom utbildningen. Det
finns ju ingenting som säger att man inte också där skulle kunna börja
se över strukturerna och resurserna.
Onekligen är det för Åland ytterst stor betydelse att ha den här möjligheten för människor att utbilda sig och inom vissa specialiteter. Visst
är frågan angelägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Angående samhällsservicereformen nämns i många
sammanhang att man ska ha likvärdig service oberoende av var man
bor. Jag skulle gärna vilja veta vad ltl Sundback menar med det. Menar
ltl Sundback också att servicen är likställd, oberoende av var man bor?
Ska man garanteras ett åldringsboende hemma i kommunen i Sottunga
eller Kökar? Ska man få likvärdig service, men kanske centraliserat någonstans. Är det samma sak när det gäller skolor? Det skulle vara intressant att få reda på var man menar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Den frågeställning, som ltl Brage Eklund tar upp, tror jag
att är den verkligt avgörande frågan för hur vi ska lyckas med hela den
processen. Regeringen har fattat ett beslut om att man ska göra en så
kallad garantilag. Den garantilagen ska ge just en typ av subjektiva rättigheter. Oberoende av var man bor eller är skriven så ska man ha vissa
rättigheter. Ska det finnas grundskola där, ska det finnas grundskola,
ska det finnas äldreboende, ska det finnas dagis eller hur ska det se ut i
framtiden? Tryggas individernas rättigheter, oberoende av var man bor
på Åland, så är det ju det som avgör servicenivån.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tolkar jag ltl Sundback rätt så när garantilagen kommer är det helt avgörande vad som klassas som likvärdigt och likställt.
Man får vänta på lagförslaget och då får man se vad likvärdigheten och
likställdheten står för. Jag hoppas att det är meningen att man lovar
dem service som bor ute i randkommunerna, exempelvis Kökar och
Sottunga. Eller blir servicen likvärdig om man erbjuder central service
istället? Om det är på det viset så är det risk att avfolkningen i skärgården kommer att gå ännu fortare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, så resonerar vi, det är garantilagen som ska avgöra servicenivån i
kommunerna. Sedan vad kommunen ska ha för roll för att trygga den
servicen blir sedan kanske inte av en underordnad betydelse, men det är
mera hur den här tjänsten ska produceras. Då kan man uppnå effektivitetsvinster om inte varenda enskild kommun ensam ska dra försorg om
att medborgarna får den här servicen. Vi ska gemensamt garantera att
servicen finns på de här platserna. Jag kan till och med tänka mig att de
här gamla kommungränserna på något sätt blir kvar. Vi har ju byggt upp
servicen så att det finns en infrastruktur. Men idag är det för mycket
dubbelarbete, det är för ineffektivt och det är för dyrt. Men man ska
också ta vara på det som har skapats tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Med ltl Sundbacks anförande så blev förvirringen ännu större,
den breder ut sig. Orsaken till att vi ställde det här spörsmålet är just
detta att vi har fått så många olika signaler från regeringsblocket. Orsaken är också att det här arbetet har ändrat riktning under det här året
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som har gått. Regeringsprogrammet sade en sak, tilläggsbudget sade en
annan sak och nu i budgeten sägs ytterligare en tredje sak. Vi ställde
spörsmål för att vi skulle få svar från majoriteten. Nu visar det sig att vi
får olika svar från majoriteten. Vad ska vi tro på och vad är det som
egentligen kommer att gälla framöver? Ska socialdemokraternas inspel
nu om utbildningen också komma med som en arbetsgrupp? Förvirringen är stor och tydligen finns förvirringen också i majoritetsblocket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är ju tråkigt om vtm Viveka Eriksson känner sig så förvirrad. Jag hoppas att jag ska kunna hjälpa till lite. Jag ser inte de här
avvikelserna som vtm Eriksson påpekar, att det skulle finnas olika uppfattningar i regeringsprogrammet och budgeten.
Däremot kunde det ha varit värdefullt om vtm Viveka Eriksson, som
antingen är kommunstyrelsens ordförande eller fullmäktiges ordförande, skulle ha varit med på det seminarium som jag refererade till. Det
kanske hade skänkt lite mera ljus över sakernas tillstånd.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Att jag känner mig förvirrad beror på ltl Sundbacks utspel som
också moderaterna reagerade på. Man för in någonting helt nytt i en
process som man har satt igång.
Från liberalernas sida har vi sagt att vi har sett den här förändringen
från tilläggsbudgeten till budgeten. Förväntningarna har byggts upp och
nu väntar vi på april. För vi har fått besked om att i april ska vi få veta
vad man egentligen tänker göra framöver. Kommer också då utbildningen, Medis och högskolan att finnas med i det arbetet? Åtminstone var
det detta som ltl Sundback just stod här i lagtinget och sade. Nu för vi en
debatt här för att också vi i oppositionen ska få en mer klargörande bild
om vart vi är på väg. Därför kommer vi också att stöda klämmen om att
vi april i lagtinget ska få besked.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att vtm Eriksson framförallt ska läsa budgeten. Hänvisningen
till april gäller de två arbetsgrupperna som jobbar nu. Den ena gruppen
jobbar med sociala frågor och den andra gruppen med tekniska frågor.
De grupperna kommer att rapportera till regeringen. I fall de rapporterna i någon form kommer hit till lagtinget kan jag inte svara på. Det är
regeringens bedömning. Men om vtm Viveka Eriksson förväntar sig att i
april får svar på alla sina frågor så måste jag tyvärr meddela att det tror
jag inte är möjligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Större enheter kan vara kostnadseffektivare, men inte per
automatik. Det förde vi fram i förra veckans debatt. Vi tycker att det var en
intressant debatt kring den frågan. Problemet är att vi inte kan diskutera vare
sig större enheter eller mindre enheter vad gäller samhällsservicereformen.
För det finns inte några konkreta förslag, vilket vi saknar från Ålands Framtid. Vi vill kunna diskutera enskilda frågor istället för att diskutera allt som
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ett enda paket. Vi tror att det är detta som gör att vi inte får någonting att
hända i den frågan.
Jag vill börja med att ge en eloge till moderaterna som förde fram lite politiskt innehåll i debatten. Man sade att lite tvång kan behövas för att få ihop
kommunerna. Jag tycker att det är bra att man kommer med politik från moderaternas sida. Jag hoppas att man också ska kunna komma med politik
från andra partier här i salen. Jag har full respekt för den åsikten trots att jag
inte delar den, att vi behöver tvång för att få ihop kommunerna för att vi i förlängningen kan effektivera samhällsservicen. Men det intressanta är egentligen inte om det behövs tvång eller inte, utan det intressanta uppstår när man
börjar diskutera vad egentligen tvång är. För tvång blir det ju per definition
först när kommunerna inte längre har något val än att följa den linje som ritas upp från lagtingets sida. Det är nästan en filosofisk fråga när ett incitament övergår till att bli ett tvång. I Ålands Framtid är vi de facto oroliga över
att landskapsregeringens politik redan håller på att bli tvingande för kommunerna. Detta eftersom landskapsregeringens politik bygger på att kommunerna ska tillfredsställa framtidens växande servicebehov, men med mindre
tillgängliga medel än idag.
Om lagtinget inte ändrar på den här ekvationen tvingar vi de facto kommunerna att lösa den själva. Då finns det två alternativ för kommunerna.
Kommunerna kan välja att gå ihop för att lägga ner kommunkanslier, skolor
och äldreboenden och centralisera till större enheter. Då kan man möjligtvis
spara pengar. Det här är kanske någonting som kommunerna tvingas att göra
om vi inte löser den här ekonomiskt ohållbara ekvationen. Följden av detta
blir större enheter och längre avstånd för medborgarna.
Det andra alternativet är att höja kommunalskatten. Då kan man fortsättningsvis finansiera ett växande behov av service med lika hög kvalitet. Tyvärr
kan det vara så att både nedläggningar av skolor och höjda kommunalskattesatser inte kommer att kunna undvikas, men så långt som möjligt måste vi ju
på borgerliga Åland undvika det här.
Därför är Ålands Framtids vilja att i första hand att spara i landskapsregeringens verksamhetsutgifter för att kunna frigöra så mycket resurser som
möjligt till att upprätthålla en decentraliserad högkvalitativ samhällsservice
utan alltför höjda kommunalskatter.
Angående att en garantilag ska lösa problemen framöver har vi från Ålands
Framtid väldigt svårt att förstå. Vad är egentligen syftet bakom garantilagen?
Ja, likvärdig service pratas det om. Men ska inte servicenivån regleras i varje
specifik lagstiftning? Ska inte grundskolans miniminivå vad gäller service till
barnen och medborgarna stadgas i grundskolelagen? Varför ska man ha en
garantilag som på något sätt ska gå in och säga att alla har rätt till likvärdig
service när man de facto redan idag är skyldiga att tolka lagen någorlunda
lika vad t.ex. gäller grundskolan i grundskolelagen? Inte ska väl missbrukarnas rättigheter garanteras i en garantilag, det verkar lite bakvänt enligt vårt
sätt att se det. Alla är vi lika inför lagen, det är en grundläggande princip som
vi bygger vår lagstiftning och våra politiska beslut på.
I Ålands Framtid är vi beredda att bidra med våra tankar och idéer. Vi vill
göra allt för att vi ska kunna upprätthålla den goda service ålänningarna får
idag. För att få möjlighet att diskutera de politiska prioriteringar som förr eller senare måste upp på bordet föreslår vi därför följande åtgärdsuppmaning:
”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att senast den sista april 2013
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återkomma med ett meddelande för hur och inom vilken tid samhällsstrukturreformen ska genomföras och att landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att konkretisera det långsiktiga arbetet.”
Landskapsregeringen har ju trots allt själva föreslagit i regeringsprogrammet att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att reda ut vilka åtgärder som har tillräckligt bred majoritet att kunna förverkligas. Vi tycker att det
här är en klok tanke. Vi vill gärna vara med och bidra med våra åsikter och
prioriteringar för att kunna driva våra intressen. Vi måste försöka komma
framåt och hitta de punkter där vi kan enas och där vi kan hitta majoritet för
att få till förändring, för den diskussionen saknar vi helt och hållet idag. Vi
kan inte för all evighet diskutera målbilder och allmänna principer. Vi måste
få de konkreta kärnfulla politiska åtgärderna på bordet för diskussion.
Vi är beredda att börja diskutera lite politik. Den fråga som kommer att
snurra vidare i mitt huvud är: Hur länge behöver regeringen fundera för att
kunna sätta sig ner med oss andra och diskutera lite politik? Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för berömmet till moderaterna, vars linje är ännu tydligare än det som kollegan Jonsson här angav. Vi har i vårt partiprogram
angivit att det är servicen till medborgarna som ska vara högklassig och
över hela Åland. Det ska vara ledstjärnan för arbetet med samhällsservicereformen.
Det andra dokumentet är det regeringsprogram som vi har skrivit under. Där har vi avgränsat arbetet i den här regeringen till ett tydligt område som regeringen Gunell står för och det står vi bakom.
Sedan började ordet tvång användas på ett lite märkligt sätt. Vad är
tvång? Ltl Petri Carlsson använde sig av orden lite tvång för att nå de
här målen. Kommunallagen i sin nuvarande form är ett tvång. All sociallagstiftning, all skollagstiftning, planerings- och bygglagstiftning, allt är
tvång när vi lagstiftar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är precis den diskussionen som jag är ute efter. Vad är tvång? Vad
menar man från moderaternas sida med tvång? Vi är oroliga för att den
ekonomiska politiken som de facto föreslås från regeringens sida redan
tvingar kommunerna till att börja fundera på att höja sina kommunalskattesatser för att få det att gå ihop på längre sikt. Är det här verkligen
en politik som moderaterna förespråkar, att tvinga kommunerna att på
sikt höja sina kommunalskattesatser? I Ålands Framtid ser vi oss som
ett borgerligt parti. Vi hade hoppats att få stöd från våra moderata vänner, men det ser tyvärr ut att utebli.
Vtm Roger Jansson, replik

Det sista var något som jag överhuvudtaget inte begrep logiken i. Det
måste föreligga något missförstånd.
I riket har man använts sig av statsandelsreformen och statsandelarna för att tvinga ihop kommunerna. Vi moderater på Åland har sagt att
det ska vi inte göra här, men vi kan inte fortsätta att pumpa in pengar i
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kommunerna som redan idag på Åland per producerad enhet får mycket
mera pengar än vad både svenska och finska kommuner får. Någonstans
måste det finnas ett tak för stöden till kommunerna. Vi har nått dit har
vi sagt.
I den fortsatta processen när vi sedan konkretiserar så ska naturligtvis lagstiftningen in. Land ska med lag byggas, lagstiftning ska styra det
som vi genomför när det också gäller de organisatoriska åtgärderna för
att skapa service på Åland. Det får man naturligtvis kalla tvång om man
vill, det är just det som vi är ute efter, lag och ordning.
Ltl Axel Jonsson, replik

Man ska inte använda landskapsandelarna för att tvinga ihop kommunerna, det får verkligen hoppas. Men det är de facto det som man redan
har börjat göra. Man minskar på landskapsandelarna från och med
nästa år, vilket landskapsregeringen har valt som en hållbar ekonomisk
politik. Vi delar inte den uppfattningen om att det här är rätt väg att gå.
Vi vet att det är kommunerna som ska stå för framtidens service och behovet av service bara växer. Kommunerna klarar inte av att leverera
samma och höga kvalitet med mindre medel än idag, om det är det som
vi vill att de ska göra. Vi i Ålands Framtid har svårt att få den ekvationen
att gå ihop. Vi ser inte hur det rimmar med en hållbar borgerlig politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Ltl Jonsson nämner här i sitt anförande att grundutbildningen överhuvudtaget inte skulle behöva tas i beaktande i garantilagsarbetet. Då undrar jag hur ledamoten ser på rättvisan kring bl.a. timfördelningen, års
veckotimantalet och timresursen inom skolväsendet?
Ltl Axel Jonsson, replik

Som jag ser det så finns det stadgat i grundskolelagen vad skolorna ska
leverera. Jag ställer en motfråga: Varför räcker inte detta som en garantilag för utbildningen? Jag tycker att det är ett bakvänt resonemang att
man i en övergripande garantilag ska stadga någon slags övergripande
rättigheter. Varför kan man inte gå in i enskild speciallagstiftning som
för t.ex. grundskolan i grundskolelagen och säga hur pass stor timresurs
eller någon annan beskrivning av vad man menar med likvärdig service,
för det är ändå dit man kommer sist och slutligen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tyvärr blottar lagtingsledamoten sin okunskap inom
det här området. Bara vad gäller års veckotimmar så består det av en
gaffel. Vissa kommuner erbjuder till och med 13 flera års veckotimmar
än grannkommunen. Det betyder alltså 494 lektioner mera under en
elevs skoltid. Kan det vara rättvist?
Ltl Axel Jonsson, replik

Såsom vi ser det från Ålands Framtids sida så är det här en frihet som vi
ger kommunerna, att fördela sina pengar på det som de tycker är viktigt.
Vi tycker att den kommunala principen om självstyrelsen är någonting
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som vi vill bevara. Är det så att regeringen vill likställa timresurserna för
alla de åländska kommunerna och säga att det här är det som ska gälla
så må väl det vara regeringens politik. Men varför ska man stifta detta i
någon slags garantilag? Varför kan man inte justera den gaffeln och säga
vilken timresurs man ska ha och hur många lektioner per elev man ska
ha. Varför gömmer man sig bakom garantilagen? Återigen vågar man
inte lyfta upp det som är själva kärnan i problematiken, utan man gömmer sig bakom en allmän skrivning om en garantilag och det har vi lite
svårt att acceptera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag önskar ett litet förtydligande av ltl Axel Jonsson.
Är Ålands Framtid emot en garantilag? Senast när vi debatterade i förra
veckan så upplevde jag att ltl Jonsson verkligen ville se till att servicen
skulle bli kvar ute i kommunerna. Det är lite det som garantilagen går ut
på, att vi ska ha servicen kvar i kommunerna så att inte allt blir centraliserat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det skulle vara intressant att få ett förtydligande. På vilket sätt ser
den här garantilagen till att servicen blir kvar ute i kommunerna? Vi förstår att det handlar om att stadga någon slags nivå i en garantilag för
vad likvärdig service är. Men vi menar att man istället borde gå in i varje
specifik lagstiftning och ändra på de delar där det finns för stora skillnader, om det är så att man vill jämna ut skillnaderna i den servicen som
de olika kommunerna erbjuder. Varför behöver man den här garantilagen? Det frågetecknet kvarstår hos oss.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det känns som om det här blir råddigare och råddigare. Jag vet inte om det är jag som missförstår ltl Jonsson eller vad det
beror på.
I ett tidigare replikskifte så tyckte ltl Jonsson att det ändå ska finnas
en viss kommunal skillnad, man ska ha rättigheten att lite kunna ändra
när det var prat om läroplanen och timresursen. De ska få skilja lite
emellan kommunerna. Medan i replikskifte med mig nu så ska det inte
vara så. Jag önskar ett litet förtydligande. Är det så att vi ska ha en likvärdig service på Åland eller ska vi kommunerna kvar och ha detta som
ett konkurrensalternativ? Ltl Jonsson har nämnt mycket om låga skatter, att man har möjlighet till det men så kanske servicen är därefter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är de facto ingen idé att vi har några kommuner om man inte ska ge
dem någon frihet att prioritera de medel som de har att tillgå.
Tar man t.ex. timresursen, som diskuterades här tidigare, då kan man
säga vilken timresurs som ska gälla. Då skriver man in det i grundskolelagen och det har vi gjort idag i och med att vi har en gaffel. Vi säger vad
den lägsta timresursen ska vara, lägre än så får man inte gå enligt lagen
och det är väl en garantilag i sig. Det här finns väl redan och om man är
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missnöjd med det så får man vill höja den undre tröskel om det är det
som man är ute efter. Men att skriva ner en garantilag för att lösa problemet är ju bara att krångla till det hela. Gå in på det som man vill förändra istället för att gömma sig bakom den här garantilagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson fortsätter att leverera bred sida efter bred
sida mot regeringsblockets arbete med samhällsservicereformen och efterlyser hela tiden konkreta förslag och nu också senast konkreta förslag
på större helheter. Ltl Jonsson började sitt anförande med att man vill
ha större helheter som konkreta förslag att diskutera utifrån.
Vad vill Ålands Framtid och vad vill ltl Jonsson? Vad är lösningen?
Jag hörde något om att man skulle bevara alla 16 kommuner. Kan jag få
en bekräftelse på att det är detta som Ålands Framtid vill.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi har sagt hela tiden att vi inte är emot att kommunerna slås ihop, men
då ska de göra det på frivillig basis. Initiativet ska komma från kommunerna. Ja, vi vill bevara de 16 kommunerna som idag tills kommunerna
tar initiativ till annat. Det är det som är hela kärnan i vår politik. Vi menar att kommunerna fortsättningsvis ska sköta skolan och den service
som de producerar idag. Men vi måste också vara beredda att titta på
sådana områden som är ekonomiskt betungande. Kan landskapsregeringen ta på sig sådana behörigheter? Kan man överföra någonting?
Finns det en orsak att Sottunga ska ha missbrukarvården på sitt behörighetsområde? Man kan åtminstone ställa sig frågan. Det här är en
fråga som regeringen helt har utelämnat i sitt arbete och det må väl vara
en prioritering från regeringens sida. Det är bra att man har en prioritering, men vi vill se flera politiska prioriteringar från regeringen för att vi
här i salen ska kunna diskutera och debattera de olika förslagen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack åtminstone för ett halvt konkret besked. Jag undrar fortfarande hur Ålands Framtid och ltl Jonsson ser på den kommunala självstyrelsen eftersom ansvar och befogenheter och finansiering
måste gå hand i hand. Då bör väl också kommunerna ta ansvar för att
finansiera sin service? Om inte så borde landskapsregeringen då ta över
det och sköta finansieringen också. Hur ska det finansieras i landskapsbudgeten? Det skulle jag vilja ha svar på och det har jag inte fått svar på
från Ålands Framtid tidigare. Hur tänker man finansiera all service som
man ska ta över på landskapsnivå? Hur ser Ålands Framtid på om den
kommunala självstyrelsen urholkas ganska kraftigt? T.ex. en trafikolycka kan rasera Sottungas ekonomi, som ltl Jonsson lyfte upp som ett
exempel. Ska vi skicka dit ännu mera pengar kontinuerligt? Hur ser ltl
Jonsson på det?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det var många frågor, jag hinner knappast redogöra för dem alla i en replik.
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Om vi tar det sistnämnda så har vi föreslagit att man ska titta på de
särskilda landskapsandelarna, t.ex. för specialomsorg och missbrukarvård, för det är inte kommunerna som betalar för sin egen service. Man
får idag redan en ganska stor del av landskapet. Så principen om att
man ska finansiera sin egen verksamhet är nog redan idag en princip
med modifikation. Det är inte någon svartvitt system.
Vi har sagt att vi vill gå in och titta på om vi solidariskt kan stöda de
mindre kommunerna på de områden där de har det ekonomiskt tungt
idag, i klartext; ge mera pengar åt de svaga kommunerna för att de ska
kunna klara av följande utmaningar. De svaren saknar vi från landskapsregeringens sida. Det finns inget som helst svar på hur man t.ex.
ska lösa Sottungas ekonomiska situation. Hur länge ska vi få vänta på ett
sådant svar?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Ltl Jonsson är lite frågande till garantilagen. En garantilag kommer att
innehålla de grundläggande rättigheterna till service, vilken service som
ska finnas i de mindre orterna. Garantilagen borde stiftas med kvalificerad majoritet, vilket betyder att det också ska finnas en trygghet så att
den lagen inte ändras bara hur som helst, det är vitsen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan jag givetvis se en poäng i. Det intressanta är ändå vad man väljer att sätta in i garantilagen. Är det enda syftet att den ska bli svårare
att ändra på så kanske en garantilag kan vara en passande form. Jag tror
inte att det är fallet om man ser till alla de specifika frågor som kan tänkas föras in i en garantilag. Tar vi t.ex. timresursen i grundskolan så tror
jag knappast att vi ska skriva någon slags garantilag om hur mycket timresurs vi ska ha i grundskolorna. Det ställer åtminstone jag mig skeptisk
till. Det skulle vara roligt och intressant att få en liten redogörelse från
regeringens sida hur man tänker göra med garantilagen och vad ska den
innehålla? Delar inte ltl Sundblom den uppfattningen?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Inte ska det finnas några timresurser i en sådan lag,
utan det är de grundläggande rättigheterna till servicen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det är en intressant debatt när vi debatterar spörsmålet om
samhällsreformen. Det är klart det berör när det gäller kommunerna vi bor i.
Spörsmålsfrågan är: På vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska samhällsservicen skötas i framtiden? Det är ledamot Axel Jonssons fråga i spörsmålet.
Under åren har vi haft otaliga diskussioner om att det behövs en samhällsreform. Jag vet inte hur många gånger kansliminister Gun-Mari Lindholm
varit här uppe och förklarat att processen pågår. Vi har nästan alla ledamöter
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varit uppe och diskuterat samhälls- eller kommunreformen. Man är hela tiden i en process. Jag känner själv att jag håller på att få ett lite eget ”race” för
färre och färre verkar hålla med om mina tankar verkar. Det kommer in nya
inspel och nya reflektioner som gör att debatten blir konstruktiv och ger färdkost till de olika arbetsgrupperna.
Jag kommer också att ge lite färdkost till arbetsgrupperna. Vissa partier
vill att allt ska vara som det är för att vi har det så bra nu. Men har vi det så
bra egentligen ute i kommunerna? Kommuner med röda siffror blir fler och
med allt större röda siffror så något måste vi göra anser jag.
Visst kan vi göra en förändring, men bara om kommunerna vill säger vissa.
Vem ska man fråga om de vill ha en kommunreform när det görs en samhällsreform? Ska vi då fråga kommunerna vem som vill göra en kommunreform?
Nu gör landskapet en samhällsreform där man bl.a. ser över den sociala
sektorn och den tekniska sektorn. Man behöver ha två aspekter på det; blir
det bättre för invånarna och blir det bättre för kommunen? Med det så menar
jag att om man lyfter ut vissa sektorer från kommunerna så måste man se att
vad som är syftet. För vem och vad är det värt?
Barnskyddet tas ofta som ett exempel. Många säger att se på barnskyddet
nu, det är så svårt för små kommuner att göra det enligt den nya barnskyddslagen. Eftersom jag själv sitter i en liten kommuns socialnämnd så vet jag att
det inte är lagen eller rättsskyddet som är problemet - utan kostnaderna.
Visst är det så att om man har en enhet som sköter utredningarna över hela
Åland så blir det en likvärdig behandling. Men ska ändå sedan hemkommunen sitta med kostnaderna utan att kunna påverka, t.ex. om det blir en värdkommunsmodell?
Barnskyddskostnaderna stiger i kommunerna och här behöver man se hur
man kan hjälpa i ett tidigt skede.
Vi har idag tre stycken kommuner som har familjearbetartjänster inrättade
och det är viktigt att sådant förebyggande arbete fortsätter i kommunerna.
Barnskydd är en hjälp för familjer inte en bestraffning som många tyvärr ser
det.
Sedan kan man också se hur man kan utveckla stöd- och specialundervisning för hela Åland så att vi har likvärdig service även där. Men jag vet att det
här är något som minister Johan Ehn redan har tittat och funderat på hur
man kan gå vidare och utveckla. Jag tror t.o.m. det finns en skrivning i budgeten om det.
Hur är det inom handikappservicen, är det likvärdigt där? Många gånger
pratar man om barnomsorgen. Man ska kunna jobba i Saltvik och gärna
lämna sitt barn i Mariehamn för då ha man mer kvalitetstid med barnen. Här
finns mycket saker som man kan titta på.
Fru talman! Jag är för en samhällsreform för något måste göras, som jag
nämnde tidigare. Men ska man plocka ur verksamhet och göra kommunerna
till ett mer tomt skal eller ska det vara en kommunreform? Vi måste se nu hur
man kan hjälpa de mindre och ekonomiskt svaga kommunerna. Det är bra att
man nu utreder hur man kan utveckla vår samhällsservice, men ha sedan inte
kommunerna kvar bara för att vara snäll. De så kallade ekonomiskt svaga
kommunerna blir allt svagare medan vissa andra kommuner lever gott på
bl.a. samfundsskatten och tävlar i racet att ha så låg kommunalskatt som
möjligt.
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Jag tror inte att det stora hotet mot kvalitén och rättssäkerheten är kommunernas storlek utan det kan mera vara ett hot mot att man måste höja
kommunalskatten.
Samhälls- och kommunreform behövs men vilken kommun vill ta över
kostnaderna för lånen för en simhall i Godby eller ett kommunalt serviceboende för en annan kommun.
Fru talman! Det är inte lätt att göra förändringar. Hur kaxigt pratades det
inte om att tidigare ha missbrukarvården in under ÅHS? Vart tog det vägen?
Det är svårare än vad man tror att ändra på strukturella frågor. Som sagt det
är inte bara verksamheten som är det tuffa. Den stora utmaningen är kostnaderna för kommunerna och likviditeten. Det är ingen hjälp att lyfta bort verksamheterna men ha betalningsansvaret kvar på kommunerna.
De enskilda kommuninvånarna vill ha en bra service vare sig det är plogning eller social service. De bryr sig inte heller så mycket om vad kommunalskatten ligger på utan mer vilken service de erbjuds.
Nu ska jag sticka ut hakan och säga att kanske alla kommuner på hela
Åland borde ha 18 procent i kommunalskatt och samfundsskatten fördelas
solidariskt mellan alla kommunerna. Då kanske samhälls- och kommunreformen är lättare att komma i mål med längre fram.
Fru talman! Det här är en lika komplex fråga som skärgårdstrafiken, ingen
vill förlora något, gärna bara få mer. Så det här kommer att ta tid att komma i
mål med. Men nu sitter den här landskapsregeringen i förarsätet och driver
frågan. Jag tror nog det är ytterst få som väntar sig resultat inom så här kort
tid.
Visst finns det, som minister Lindholm sade, meningsskiljaktigheter. Jag
kommer inte att få igenom allt jag personligen tycker, men jag har förtroende
för den här regeringen och dess arbete. I en demokrati så gäller det att ge och
ta. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för ett sympatiskt och klokt inlägg av ltl Winé. Det var
en sak som jag vill föra diskussion om. Det gäller de två kriterierna som
skulle gälla för samhällsservicereformen och som många säger att det är
på det viset. Den första tesen var att det ska bli bättre för invånarna. Den
andra tesen var att ska bli bättre för kommunerna och ltl Winé frågade
sig om det blir det. Det första kriteriet är någonting som vi moderater
helt och hållet håller med om. Det centrala är att det ska bli bra för invånarna. Det är ur deras perspektiv vi vill se hela den här reformen. Den
andra frågan; blir det bättre för kommunerna, är den frågan relevant?
Vad är kommunerna? Kommunerna är invånarna och då räcker det väl
kanske med den första frågan för att få den bästa möjliga lösning till
stånd.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja, jag håller med vtm Jansson. Det är ju invånarna
som gör kommunen. Men ibland hör jag många som är rädda för att
man ska göra någonting åt kommunerna och de säger; ”nej gör inte en
kommunreform, vi har det så bra som vi har det”. Men det är invånarna
som är kommunen och gör man det bättre för invånarna så blir det
automatiskt bättre för kommunerna. Här behöver vi titta på hur vi får
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detta till stånd. Gör vi det här bättre för invånarna då måste man också
se om det blir bättre kostnadsmässigt. Jag nämnde tidigare de röda siffrorna. Blir det också en förbättring för kommunerna kostnadsmässigt?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det här är en av kärnfrågorna i den här reformen. Är kommunerna några kroppar i vårt samhälle som är centralare än sina invånares intressen? Det har kanske blivit så med åren genom utvecklingen
från socknar till kommuner och dagsläget. Det blir lätt en känsla av att
kommunerna är invånarna i kommunen. Men det blir allt mindre och
mindre på det sättet. Därför borde man diskutera betydligt mera ur invånarnas synpunkt. Det är viktigt att om man har väl fungerande funktioner i kommunerna så ska man inte slå sönder det, utan det ska användas i den process som nu är på gång.
Ltl Göte Winé, replik

Vtm Jansson, jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Jag känner att
den tekniska sektorns utredning är i goda händer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska göra en liten utvikning. Jag tycker att det kan man göra
här i parlamentet. De utvikningarna i anföranden där man har förklarat sitt
partis politik har varit intressanta.
Jag stöder regeringen i den här processen och den minister som råkar vara
i samma parti som jag. Det råder inget tvivel, vilket gruppen har framfört tidigare.
I ett sådant här arbete så måste man prioritera och välja. Man måste fokusera och man måste ha en process med en tydlig väg framåt för att få förändringar.
Jag skulle vilja framhävda obundens samlings förträfflighet i den här frågan genom att berätta hur vi har jobbat med den här frågan. Det som flera
partier gör nu har vi gjort redan för länge sedan, nämligen året före valåret
hade vi en process i vårt parti där vi på flera möten diskuterade detta. Vi såg
att det här kommer att bli ett fokusområde under kommande valperiod. När
vi gick till val så ville vi vara förberedda. Vi ville framförallt ha vänt på så
många stenar som möjligt, känt på våra medlemmar och framförallt på de
personer som kandiderar i val vad vi tycker och tänker om det här.
Vi hade ett program med tio punkter som sedan blev en förkortad version i
vårt valprogram som man kan läsa på obs.ax, sidorna 7, 8 och 9, ”Samhällsreform för bibehållen välfärd”.
Det här gjordes före valet, det gjordes för valrörelsen, det gjordes för
ASAM och det gjordes före regeringsprogrammet, där vi till viss del har kompromissat med de andra regeringspartierna och det ska lyssnas på utgående
ifrån detta. Det är rätt så mycket av vår politik och våra tankar som ändå
finns med tillsammans med de andra regeringspartiernas tankar som nu är
målet för den process man driver på.
Det här programmet hette ”Vår hembygd det är”, det är nästan lite svulstigt, men det handlar om vår hembygd.
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Det börjar med lite bakgrund. Jag vill nämna ett stycke där vi konstaterar
att man har gjort en stor samhällsreform i Finland, både på kommunal och på
regional nivå. Vi ska komma ihåg att vi styrs ofta mentalt av TV-Nytt, Husis
och vad som sker i Finland. Men vi säger här att det som inte är relevant är
att i Finland har kommunerna fortfarande sjukvården och hela gymnasialstadiet något som tidigare har överförts på landskapet, på statlig nivå på Åland
så att säga.
Åland har inte riktigt samma behov trots att symtomen är lika. Jag ska inte
nämna mer om bakgrunden.
Men sedan hade vi i ett skede, vilket också finns i vårt valprogram, en målsättning och den tål att citeras: ”Det åländska samhället ska klara av att
producera samhällsservice av minst samma kvalitet och omfattning som
idag till en kostnad som högst samma skattetryck som idag. Effektiviseringsvinsten av en samhällsreform går i huvudsak åt till den ökade försörjningskvoten som kommer sig av den demografiska utvecklingen där allt
färre försörjer allt fler. Det åländska samhället ska i huvudsak vara småskaligt som idag. Åland ska ha en spridd bosättning och alla regioner ska
vara livskraftiga utgående från sina förutsättningar inbegripet en stark
centralort i och omkring Mariehamn. Rättssäkerheten för medborgarna ska
garanteras och närdemokratin upprätthållas.” Det här är viktiga värderingar som vi fortsättningsvis har i den här processen. Det som gör Ålands speciellt ska också värnas.
Sedan hade vi redan då olika tyngdpunktsområden i den här förändringsprocessen som ASAM-gruppens arbete mycket har utgått ifrån. Vi sade: "Det
är mer realistiskt att ta många små steg mot förändringar som möjliga än
att fundera på några få stora steg som är omöjliga”. Jag tror att det är viktigt att påpeka att det är så som den här processen nu går framåt, framförallt
när det gäller förankringen av det här arbetet.
Vi sade också; ”att bara ordinera antal kommuner som lösning på problemet gör att man kommer ingen vart” och det tror jag att alla håller med
om. Särskilt nu när man har insikt i den här processen så skulle det göra att
arbetet stannar upp och då blir det ovanifrånperspektiv.
Det finns en rad av avvägningar och avgränsningar att göra mellan t.ex.
småskalighet och stordriftsfördelar, mellan regionalt spridd service och centralisering. Jag ska kort nämna de här tio punkterna.
Den första punkten är ”Avgränsning av välfärden och tydliga prioriteringar”. ”Det måste tydligt definieras vad som ingår i samhällets basservice och
vad som kan anses inte höra till välfärden, vad de gemensamma resurserna, skattepengarna ska användas till. För att har resurser till att erbjuda
vård och omsorg till dem som verkligen behöver måste man prioritera tydligt. Det som kan anses vara guldkant på välfärden kan erbjudas endast om
det finns ekonomiskt utrymme och eller vara helt eller delvis finansierat
med avgifter. Var ska samhället göra, vad ska privata näringslivet och vilken roll ska den tredje sektorn har i serviceproduktionen?” Det här är mycket viktigt en viktig fråga som nu finns med i processen. Många kommuner
jobbar också parallellt med det här. Det finns kommuner som jobbar med det
frivilligt och så finns det kommuner, både stora och små, som är tvungna att
jobba med det.
Sedan hade vi också en punkt om finansieringen. Där nämnde vi dels den
nya kommunalskattelagen som nu är på plats. Vi skrev: "Det är inte heller
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realistiskt att höja skattetrycket om Åland ska vara ett attraktivt samhälle
att bo och arbeta i. Däremot finns möjlighet att bredda inkomstbasen med
t.ex. en förnyad fastighetsskatt så att flera är med och bidrar till den totala
skattekakan. En annan möjlighet är att ha större avgiftsfinansiering, åtminstone till den delen kommunens service kan anses vara utanför basservicen.” Vidare hade vi också föreslagit delad kommunalskatt. Flera av de här
sakerna är också med i regeringens handlingsprogram och även i den här
processen som nu pågår.
Vi hade ett begrepp som vi kallade för ”Livscykel, välfärd”, alltså den välfärd som man under en livscykel tar del av; barnomsorg, skola och äldreomsorg i kommunerna och det kan anses höra till basservicen eftersom man
ta del av den normalt under ett liv. Alla gör troligtvis samma sak.
Sedan hade vi också en punkt som är pudelns kärna, den övergripande
strukturen där vi nämner olika strukturförändringar. I det här skedet hade vi
en punkt om överföring mellan kommuner och landskapet som senare blev
det som vi i valprogrammet kallade ”Trygghetens Hus”. Där avvaktar vi nu
den sociala gruppens tankar kring de här sakerna. Vi har haft flera modeller i
våra processer.
Vi hade också en punkt om upphandling av tjänster från privat sektor.
Särskilt i den tekniska gruppen är det en viktig dimension där man absolut
kan driva många saker med privat konkurrens bara man upphandlar på rätt
sätt.
En punkt heter medborgarutförd välfärdsproduktion. Där sade vi; ”Det är
inte hållbart och lämpligt att samhället till alla delar har monopol på produktionen av samhällsservice gentemot medborgarna. I många fall är det
motiverat att understöda medborgarproducerad välfärd t.ex. inom barnomsorg med barnomsorgspeng eller ett utvecklat hemvårdsstöd. Stöd för
närståendevård inom äldreomsorgen är ett annat bra exempel. Det gäller
att ta till vara detta engagemang från medborgarna själva och ge dem en
skälig ersättning. Detta för att avlasta välfärdssystemen och skapa större
valfrihet för medborgarna”. Där har vi i flera kommuner, tillsammans med
andra partier, nu lyckats delvis driva igenom en sådan här utveckling, åtminstone är det en förbättring. Vi tror fortsättningsvis att det är viktigt.
Sedan är vi så ärliga att vi säger också här och i vårt valprogram, att i enstaka fall kan kommunsammanslagning vara ett alternativ så att två eller flera
blir en kommun. Beroende på vad vi ger för kontext från landskapet, hur
mycket stöd vi ger och vad vi stöder så skapar vi en möjlighet att ha en kommun som är en viss storlek. Ju större stödet är och ju mer stöd man ger så
kan kommunerna vara mindre. Om man tänker sig en ändrad kontext så
medför det att man får en rekommenderad minimistorlek för kommuner för
att man ska orka med sig själv helt enkelt. Vad är då lagom och vad är för små
kommuner? Nå, det kan man diskutera. Det finns kommuner som har det
svårt. Jag tänker bl.a. på Sottunga och Kökar, vars representanter jag råkade
sitta bredvid på bredgruppsmötet. De har helt andra utmaningar än t.ex.
Lemland som är Ålands fjärde största kommun och är rätt så lagom, som
kontexten är idag. Men det beror som sagt på hur vi ändrar kontexten.
Vi hade också en punkt om kommunalt samarbete där vi räknade upp flera
alternativ, helt eller delvis kommunalägda bolag som man kan konstatera att
oftast fungerar bra. Det är ett rationellt sätt att producera service, klar styrning och genomlysbart.
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Det utskällda sättet att producera service, nämligen kommunförbund, konstaterar vi att också fungerar bra i många fall, men de står det inte i tidningen
om t.ex. skolsamarbeten. När alla kommuner som är med ungefär har samma
behov, samma kostnadsbild och man kan fördela kostnaderna rättvist då fungerar kommunförbund. Däremot säger vi att styrningen av kommunförbunden är en viktig sak att fundera på.
Vi nämner också kommunalt samarbete där en kommun är huvudman och
andra köper tjänster enligt avtal, värdkommunsmodellen. Det förekommer i
många framgångsrika fall idag och då blir det också ett tydligt förhållande. En
beställare, en utförare och ett avtal och diskussion dem emellan om det inte
fungerar. Man får ett ansikte på vem som är vem i den här kundrelationen.
Även samarbete med den tredje sektorn är en viktig resurs. Vi tycker att
man ska ta till vara den möjligheten också.
Femte punkten var ”Intern organisation och effektivitet, engagemang,
kompetens och demokratisk förankring”. Viktiga värderingar, vi vet att vi har
världsrekord i närdemokrati. Vi skriver i det här programmet att även om antalet politiker ute i kommunerna minskar så har vi ändå världsrekord. Man
kan minska antalet platser för förtroendevalda. I många kommuner idag får
man inte tag i folk, så det sitter samma personer på flera stolar. Då kanske det
inte blir så mycket närdemokrati eftersom man inte hinner engagera sig.
Man bör förenkla beslutsfattandet och erbjuda bättre villkor för utbildning
och se till att offentlighetsprincipen och rättsäkerheten garanteras. Det är
också ett av fokusområdena i reformen nu.
Sjätte punkten handlar om e-förvaltning. Vi har alltid pratat om att det är
väldigt viktigt. Man kan tala om en intern effekt och en extern effekt. Den interna effekten i kommunerna gör att man blir effektivare angående hur man
hanterar fakturor, ekonomisystem och hur man hanterar beslut inom kommunen. Det finns mycket effektiviseringar att göra med IT.
Den externa delen består av relationerna med medborgarna. När det gäller
kommunens byråkratiska del av servicen så blir den tillgänglig dygnet runt,
på distans och varifrån som helst genom att man har elektroniska blanketter
och kan väcka ärenden elektroniskt och även också mellan kommunerna,
mellan samarbetspartner och beställaren. E-förvaltningen är jätteviktig.
Sjunde punkten var befolkningstillväxt. Vi såg det som en viktig sak att
Åland fortsätter att växa. Så fort Åland växer så delar flera på samma service.
Så länge man kan hantera trappstegsväxlingarna, när man växer, så blir det
hela tiden billigare ju flera vi är. Det är effektivare för vi har centrala strukturer som kan serva många fler. Där är vi givetvis nöjda med att det fortsätter. För trots dåliga tider fortsätter Åland att växa och det får man generellt
vara jättestolt över som åländsk politiker.
Sedan kommer vi till den åttonde punkten när vi pratar om ”Tvångsmedel,
styrmedel och förändringsuppmuntran”, allt mellan moroten och piskan. Vi
sade i det här skedet att; ”i huvudsak ska initiativ till förändring komma
från kommunerna, men i vissa avseenden behöver landskapet dels tvinga
fram förändring dels utforma regler och system så att det uppmuntrar till
förändring.” Den roll man nu har tagit i den här processen är ju någonstans
mittemellan. Man tvingar inte någon, men man tvingar kommunerna till att
fundera på det här och vara aktiva i förändringen. Det finns en rad styrmedel
och regelverk där kommunalt samarbete kan uppmuntras. Den senaste landskapsandelsreformen infördes som bl.a. ger samarbetsstöd till två eller flera
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kommuner om man gör gemensamma satsningar. Det här har varit väldigt
sparsamt utnyttjat. Man funderar nu om man kunde revidera detta. Sedan
finns det också redan idag inslag i lagstiftningen, t.ex. inom barnomsorgen,
subjektiv rätt till privat service att uppmuntra eller tvinga till det.
Ett annat exempel är räddningslagen där man tvingar till samarbete men
utan repressalier eller påföljder, vilket medför att det inte görs om det inte är
bekvämt.
Den nionde punkten handlar om sund konkurrens mellan kommunerna.
När flera företrädare för olika kommuner träffas så kivas man lite och säger
så här gör vi, det här är bättre än vad ni gör. Man utbyter idéer och far hem
och ändrar sig efter konkurrentens fördelar. Vi skrev så här: ”samtidigt som
det är viktigt att vissa medborgerliga grundrättigheten fastställs på lagnivå
är det viktigt att kommunerna har ett visst utrymme att prioritera, profilera sig och konkurrera om att vara attraktiv. Konkurrensen spårar kommunerna att utvecklas och borgar för kommunerna tar aktiv del i att utveckla det åländska samhället och möjliggöra för flera att välja Åland som
boningsort.
Till sist vill jag nämna min egen kommun Lemland som nu marknadsför
sig under benämningen Lemland, Åland. Det är just därför att vi ser oss som
en del av Åland och vi marknadsför också hela Åland. Men man ska landa i
Lemland. Vi har tagit fram en ny parallell logo till kommunvapnet, en kvist
som växer och har en historia som vi berättar kring den för att väcka intresse
för Lemland.
Jag sade att man skulle framhävda sin förträfflighet, jag vill passa på att
framhävda en kommuns förträfflighet och nu råkade det bli Lemland. En
speciell sak med Lemland är att Lemland har växt otroligt sedan 1970 och är
tillväxtkommunen nummer ett. Man faller nästan av stolen när man ser de
här siffrorna, som idag inte är så aktuella egentligen för idag växer Jomala
snabbare, vi är bara tvåa i Lemland. Men det är lite intressant att det har gjort
att de ordinarie valda fullmäktige i Lemland, som valdes nu 2011, inte består
av en enda infödd lemlänning utan bara av inflyttade personer. Det tycker jag
att är ett bra betyg för hur Lemlands kommun har tagit åt sig de inflyttade
personerna, hur man har integreras. Man känner sig genomgripande integrerad i Lemland fast man bara har bott där en kort tid, som jag själv har gjort.
Man har haft en välkomnande attityd, det borde hela Åland ha och det har
också hela Åland i stor utsträckning, därför växer Åland. Vi har rett ut vad
man gör som är specifikt, men det berättar vi inte här.
En annan speciell sak med Lemland är att Lemland är samarbetskommunen nummer ett. Vi har idag en lika stor summa i budgeten för köp av tjänster som vi betalar egna löner åt vår personal. Det är det geografiska förhållande som delvis har sporrat till det här. Vi har också sedan länge haft en aktiv strategisk inställning till att vi ska samarbeta med våld mer eller mindre.
Vi har startat samarbeten som inte alltid varit så enkla att få till men som sedan skapar synergieffekter. Vi vill ha en sådan attityd i de här samarbetena
att det inte måste vara vi som tar alla synergieffekter, utan vi ger hellre synergieffekter. Vi är den som möjliggör samarbeten. I fallet Mariehamns stad, där
vi samarbetar mycket, så ger vi de flesta synergieffekter åt Mariehamn. Å
andra sidan ställer Mariehamn upp för oss, sådant som vi annars måste producera själva. Vi vill vara ärlig och betala för oss. Man kan tro att vi är
dumma men vi tror att det är klokt när vi säger åt de kommuner som vi sam703

arbetar med att de ska ta betalt för vad det kostar. Vi ska inte subventioneras
av era skattebetalare. Det är våra skattebetalare som ska stå för fiolerna. Om
ni kommer på någonting som kostar som lemlänningar utnyttjar, ring på så
skriver vi ett avtal och så betalar vi för oss. Det här har givetvis kostat oss lite,
för vi har fått börja betala för saker, men det tycker vi är helt ärligt. Ska en
värdkommunsmodell fungera så är den här relationen jätteviktig.
Samtidigt som vi samarbetar med Mariehamn, som är en mycket större
part än vad vi är, så samarbetar vi också med Lumparland som är en mycket
mindre part än vad vi är.
Om man får välja en stereotyp, som kanske snart förbjuds, nämligen ett
manhaftigt flickebarn Pippi Långstrump så sade hon att den som är stark
måste vara snäll och det är väldigt viktigt i dessa samarbeten. Man måste vara
överdrivet snäll när man är den större parten, särskilt när samarbetena
kommer igång innan man kommer på rätt. Kom ihåg Pippis ord! Det är vägledande i hela denna samhällsreform.
Vi har inte berättat så mycket om den kommun som har kommit längst i eförvaltningsarbetet. Vi har inte alla bitar på plats, men sedan när vi har det,
vilket borde bli under det här kommande året, så ska vi aktivt börja berätta
om det. Vi ser en intressant effekt. Det är lätt att haka upp sig på det extra arbetet, de extra investeringarna och de extra stunder som det tar när man ska
införa e-förvaltning. Det är svårt att se effektiviteten av det. Men om man aktivt tänker på det så är det många gånger lätt att hitta en handling, följa ett
ärende och det går snabbt att processa en faktura osv. De många små stunderna tillsammans blir mycket mer tid och resurser än vad det tog att införa
det här arbetet, för effektiviteten finns kvar för resten av framtiden. Jag tror
att e-förvaltningen har en ännu större roll än vad vi kan tänka oss för att möjliggöra det småskaliga, spridda samhälle som vi har och vill ha allihop.
Det var lite kort om våra tankar i det skedet. Trots att det här var våra tankar då var vi tillfreds med hur vi sedan har kompromissat och kommit in på
en process mot en framtida kommunstruktur och serviceproduktionsstruktur. Jag ser det som väldigt viktigt och värt att satsa energi på att man hela tiden förankrar de här stegen som man gör nu. Alla går bredvid varandra på
rad, ungefär som ett motorcykellopp, endurolopp, där man står 800 personer
i rad på startlinjen. Kommunerna, landskap och alla är på startlinjen samtidigt, ingen blir efter. Det är ingen som behöver gå i bräschen i det här arbetet
och det tror jag att är en viktig sak i den processen. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman uttalade varningens ord i början
att han skulle avvika från ämnet. Jag tycker att han höll sig väl till ämnet
och uttalade uppbyggliga ting och tankar.
Vad gäller samarbete mellan kommuner, i den form som ledamoten
anförde, så är det riktigt. Jag har erfarenhet av vårt umgänge mellan
Lemland och Mariehamn och har bara gott att säga om det.
Jag brukar alltid hänvisa till att det finns en fara med den här typen
av samarbete. Det är att administrationen av själva samarbetet tar för
stora resurser. Man måste hela tiden vara medveten om att det inte får
gå åt för mycket resurser, tid och pengar, för att administrera sitt eget
samarbete, utan det är själva serviceproduktionen det avser. Också här
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har samarbetet Mariehamn-Lemland fungerat mycket väl. Jag har inte
varit med om några slösaktiga resurstilldelningar i det avseendet.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är mycket riktigt som ltl Gunnar Jansson säger. Man
kan hamna i mycket ineffektivitet och inre friktion. Min korta erfarenhet
av sådana här samarbetsprojekt är att när man ska börja samarbeta så
ser man först inte några problem och sedan när man ska börja samarbeta så ser man olikheter och olika konflikter som leder till en massa ineffektivitet. Men då får man inte ge upp och bryta ihop utan då måste
man försöka bena ut vad det är som gör att man inte får synergieffekter.
På vilket sätt är vi olika så att det här inte passar ihop och att det blir byråkrati? Sedan måste man avskaffa allt onödigt och förenkla. Man ska ha
samma taxor, samma processer osv, det har vi i Lemland sett tydligt i
samarbetet med Lumparland. Vi har fört dialog med Lumparland och vi
har förenklat. Nu redan efter ett år har vi tagit bort många tidstjuvar och
byråkratitjuvar. Det sker aktivt bara om man jagar synergieffekter. Man
måste sätta på agendan hur man ska få flera synergieffekter.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Ja, och här erbjuder den elektroniska kommunikationen, ITagendan, helt nya och effektiva möjligheter.
Även om ledamoten hänvisade i anförandet till kommunens strävanden i det avseendet under punkt sex så är det oerhört viktigt att också
IT-agendan i den här samhällsservicereformen hålls främst av allt i hela
processen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är absolut så att den digitala agendan, e-förvaltningen
är jätteviktig för samarbeten. Kanske allra viktigaste är ändå den relation man har och att det ska vara öppenhet, ärlighet och raka rör. I samarbetsavtalet, som är ett centralt dokument, ska man verkligen lista och
vara överens om omfattningen och inriktningen av samarbetet så att alla
är nöjda. Man ska vara ärlig på det viset att man som beställare betalar
för det som producenten erbjuder och vara på det klara med hur inflytande sköts. Vilket inflytande ska man ha? Ska man ha något mer än avtalet? Ska man träffas regelbundet? Ska man ha del i någon nämnd? Den
stora parten ska ha en ”Pippi attityd”, vara snäll med den lilla parten,
vilket Lemland och Mariehamn har haft. Visst har vi haft våra diskussioner och duster, men överlag så har det varit ett väldigt ärligt förhållande som har gjort det framgångsrikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! I likhet med vad vi från landskapsregeringen har presenterat här i
lagtinget vid ett flertal tillfällen redan så presenterade vi processen, mandatet
och arbetssättet på bredgruppsmötet senaste torsdag. Där tog egentligen likheten slut, för det mötet var väldigt positivt till det här arbetet. Man har tagit
sig mod att sätta igång det här arbetet. Man tyckte också att flödesschemat
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var bra, att besluten var väl presenterade och att arbetsgruppernas mandat,
tid och hela processen såg bra ut.
Det fanns en otrolig energi vid det mötet och det var väldigt positivt. Det
gav åtminstone mig energi och mera mod att stå kvar här i det som jag upplever ibland i lagtinget att är lite förvirrat och kaosartat.
Mötet gav vid handen ungefär 80 visioner om hur Åland ska se ut i framtiden. Det var ett otroligt surrande och engagemang från alla de som var med
på mötet. Där var representanter från samtliga åländska kommuner, kommunförbund, näringsliv och den tredje sektorn. Det var, som sagt var, ett väldigt stort engagemang. Upplägget från processledaren var att man skulle försöka hitta en samarbetspartner under den dagen, någon som man egentligen
hade väldigt få andra kontaktytor med, detta för att även bredda den här diskussionen.
Alla dessa 80 visioner som arbetades fram i olika grupper kommer nu att
analyseras i ledningsgruppen och det startades redan senaste fredag. Saker
som jag, vtm Roger Jansson eller någon annan förde fram kanske inte helt
och hållet blir mina ord, men jag kommer att känna igen de visioner som
kommer att kokas ner eftersom jag har varit med på mötet och känner igen
de orden. Det kommer inte helt och hållet att vara mina ord, det kanske heller
inte helt och hållet kommer att vara vtm Roger Janssons ord eller någon annans ord utan det kommer att vara en blandning av dem alla.
Åtminstone när jag rörde mig runt i grupperna så var tankarna väldigt
långt på ekonomi, effektivitet, tydliga strukturer, rättssäkerhet och också
färre kommuner. Det var detta som man talade om i de här grupperna. Det
ska bli väldigt intressant att se den röda tråden när man har kokat ner idéerna till kanske 20 stycken nya visioner.
Det blir nya bredgruppsmöten i februari och april. Det kommer också att
sammanfalla väldigt väl med de arbetsgrupper vars mandattid går ut i slutet
av april.
Jag tycker att det är väldigt roligt att se att det här engagemanget finns och
det ger också lagtinget uttryck för idag, att man vill vara med i processen. Det
är så som åtminstone jag tolkar den här debatten. Man känner sig lite åsidosatt.
Lagtinget har egentligen ingen roll i det här arbetet just nu. Det är landskapsregeringen som ansvarar för arbetet och processen. Kommunerna,
kommunförbundet, näringslivet och tredje sektorn är de yttersta samarbetsparterna i det här arbetet.
Tids nog, när det finns ett resultat från allt det arbete som görs på bred
front och när det finns ett material att komma med till lagtinget så kommer vi
att göra det. Det blir antagligen i maj som jag ser det, eftersom det här arbetet
i alla grupper ska vara färdigt i april om ett går enligt planerna. Att lagtinget
kommer att bli mer involverat har jag också framfört vid åtminstone två olika
tillfällen i lagtinget.
I den mån man har ett arbete för en parlamentarisk kommitté kommer det
också att inledas. Jag tycker att det är bra att man visar ett stort intresse ifrån
partiernas sida. Man hade åtminstone haft möjlighet att vara med på det här
mötet, men man kanske inte tog sig den möjligheten att vara med. Men även
om man inte har varit på det första inledande bredgruppsmötet så är man
också välkommen att delta i de andra mötena. Det kommer att komma särskild inbjudan till dem. Jag hoppas att man också tar sig den möjligheten.
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Som jag ser det så har landskapsregeringen egentligen presenterat fortsättningen, dvs. när lagtinget kommer att blir mer involverat, vilket blir i slutet av våren 2013. Det är det som ltl Axel Jonsson frågar efter i sin åtgärdsuppmaning. I det här skedet är det en onödig uppmaning för den har vi redan
presenterat ifrån landskapsregeringens sida. När det finns behov av så kommer också lagtinget att involveras i särskilda lagframställningar där det behöver vara en bred majoritet och också när det gäller ett parlamentariskt arbete.
Den här uppmaningen innehåller ingenting nytt, det är något som vi har
presenterat och som vi är helt överens om. Som jag ser det så är det inte en
uppmaning i det här skedet utan det är något som vi har presenterat att vi
kommer att förfara.
Sedan var det en diskussion här mellan ltl Axel Jonsson och någon annan
här i salen om att man från landskapsregeringens sida borde ta ett större helhetsgrepp om de krisdrabbade kommunerna för att råda bot på den situationen som många har. Då kan jag informera att vi har kallat de kommuner,
som vi och de själva uppfattar att inom den närmaste framtiden kommer att
ha problem med sin ekonomi, till ett möte
Sedan var det också en fråga om olika timmar inom grundskolan. Jag uppfattade att ltl Axel Jonsson ansåg att man bara kunde bestämma lite på vilken
nivå man ville, att man inte behövde ha någon garantilag för det, för det var
extra arbete.
Åtminstone uppfattar jag det på det viset, och jag hoppas att den lagstiftande församlingen delar min uppfattning, att den enda garanten för rättssäkerhet är lag. Man kan inte bara bestämma någonstans att det ska vara på en
särskild nivå. Enda garanten för rättssäkerheten är lag och därför behöver vi
har den här typen av lag. Vi har nu valt att diskutera utgående ifrån en garantilagstiftning. Man kan ju också tänka sig att man öppnar var och en lag som
har något med de här serviceformerna, som ni nu är satta under arbetet att
göra, men vi har valt att göra det på det här sättet i stället. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag har ett litet förtydligande gällande mina frågor
kring garantilagen. Det är precis som ministern säger att jag förespråkar
att man går in i varje enskild lag och tittar om vi kan slå fast miniminivån för servicen där istället för att flytta det till någon slags garantilag.
Därför hade jag lite frågor till regeringen om vad man egentligen vill
åstadkomma med garantilagen. Vilka slags paragrafer ska garantilagen
eventuellt innehålla? Handlar det t.ex. om att slå fast miniminivån för
grundskolan och den servicen man ger där? Varför kan man inte slå fast
det i grundskolelagen direkt?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Vi har fört en ganska vid diskussion om på vilket sätt man ska göra det
här, t.ex. i barnomsorgslagen sägs det ganska tydligt inom vissa parametrar, men man ser ingenting om avstånd till en servicepunkt. Vi tänker oss att den här garantilagen också skulle ange både avstånd och antal personer på en ö där man kan tänkas ha en viss service. Man ska beskriva basservicen utifrån vissa parametrar. Det är säkert inte lätt att
göra det, men vi ska i alla fall försöka att göra det utifrån det här arbetet.

707

Ltl Axel Jonsson, replik

Om man t.ex. tar missbrukarvården som Mariehamns stad sköter till
stor del idag, om man jämför missbrukarvården med grundskolan, som
de flesta har betydligt närmare till, så borde man inte reglera avståndet
till grundskolan i grundskolelagen och avståndet till missbrukarvården i
den lagstiftning som reglerar missbrukarvården? Varför ska man ha den
här garantilagen? Tror inte minister Lindholm att man krånglar till det
hela lite i onödan? Vi fick höra här tidigare i debatten att syftet med en
garantilag kan vara att man måste anta den med kvalificerad majoritet.
Finns det några sådana tankar hos regeringen eller vad är riktigt syftet
med att stifta garantilag? Det har vi svårt att förstå.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Syftet är väldigt enkelt. Syftet är att man ska få en likvärdig service, det
ska finnas en rättssäkerhet. Om man sedan väljer den ena eller den
andra vägen är egentligen en teknisk fråga. Syftet har jag uppfattat att vi
är överens om. På vilket sätt man går tillväga är mer än teknikalitet, om
man gör det i den enskilda speciallagen eller om man formar en särskild
garantilag. Den enskilda speciallagen blir också en form av garantilag. Vi
får se vilken väg vi väljer att gå, men vi har i alla fall haft en garantilag,
en särskild lag, som vår arbetshypotes.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Minister Gun-Mari Lindholms klarläggande om lagtingets medverkan i den processen var välkommet. Tack för det.
Emellertid återkom idén här, som också finns i svaret av landskapsregeringen, att lagtinget sedan medverkar i en eventuell lagstiftning. Nu
tror jag att vi rör oss på reformer på den nivån där det kanske vore klokt
att inte lämna utgången till lagstiftningen, för det kan ju bli nej i lagtinget och då faller hela paketet och vi glider in i en situation som kan bli
svår att bemästra. Jag tycker att man därför skulle använda lagtingsordningens möjligheter om meddelande. Man skulle komma till lagtinget
och få riktlinjer för var de politiska förhållandena rör sig här i kammaren för att på basen av det skrida till lagstiftning. Jag tycker att man faktiskt skulle tillämpa den goda parlamentariska ordningen i den här ordningsföljden, meddelande och lagstiftning och inte tvärtom.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var också avsikten med mina tankar. Jag kanske inte formulerade det såpass tydligt, men jag försökte åtminstone göra det. Det
kommer någon form av ny information som avstämning efter att arbetsgrupperna och bredgruppsmötena har haft sitt sista möte, vilket jag tror
blir först i maj. Man måste också knyta ihop säcken efter det att arbetsgrupperna har gjort sitt. Därefter måste också landskapsregeringen
kunna formuleras sig inför lagtinget. Jag ser att det antagligen kommer
att bli först i maj. Då kommer vi med ny information, därefter påbörjar
vi eventuell lagstiftning och inför det kan det också vara bra att ha ett
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parlamentariskt arbete så att så många som möjligt är med i det arbetet
också.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Utmärkt! Eftersom jag tycker att regeringens svar på
spörsmålet till den här delen var lite otydligt så känner jag sympati för
förslaget till åtgärdsuppmaning just vad gäller kommunikationen till
lagtinget. Det grundar sig på ett enkelt överlevnadsskäl, det är inte bra
om landskapsregeringen hanterar den här delen av processen på ett sådant sätt att lagtinget måste avsätta landskapsregeringen. Då är det
mycket bättre med en pågående kommunikation mellan exekutiv och vi
här i parlamentet som avgör ärendena i sista hand.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kan garantera ltl Gunnar Jansson att jag försöker göra mitt
allra yttersta i det här arbetet. Om jag står här och säger att avsikten är
att det ska komma information i maj så ska göra mitt yttersta för att det
blir så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Minister Lindholm pratade om garantilagar och speciallagar. Vad ska ingå en garantilag för att den ska stiftas med kvalificerad
majoritet? Det kan vara ganska betydelsefullt om man tittar på de
mindre förhållandena som finns längre ut i skärgården.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vill inte föregå det arbetet. Vi har ett skelett, som vi lite
skämtsamt brukar säga, lagberedningschefens skelett. Vi har ett utkast
till en form av garantilag som vi just nu håller på att processa. Det är ett
väldigt gediget arbete. Det kommer att vara svårt att dels hitta de här
parametrarna men också att bestämma sig på vilka nivåer, avstånd och
vilken mängd man ska förhålla sig till. Jag ser att det här kommer att bli
ett väldigt svårt arbete. Det är lite som de här prioriterade grupperna
inom ÅHS, det är också etik som man ska prata om i de här frågorna.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det här betyder då att det är bättre att det är samlat i
en lag och inte i speciallagarna?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

I ett tidigare replikskifte försökte jag beskriva den problematik som vi
har försökt fördjupat oss i. Vi har stannat för en garantilag, men det kan
ju betyda att vi får revidera det. Avsikten är i alla fall att man på något
sätt ska garantera servicen, om det sedan sker på det ena eller det andra
sättet så blir det i vilket fall som helst en garantilag. Utformningen är
egentligen en teknikalitet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Vtm Roger Jansson

Värderade fru talman! Inspirerad av kollegan Danne Sundman så kände även
jag ett behov av att berätta att det finns också andra partier som har jobbat
intensivt med den här frågan. Moderaterna har haft en programgrupp under
2011. Jag tänker inte läsa upp vilket resultat den arbetsgruppen har kommit
fram till. Men jag ska dock i anledning av skrivningar som har funnits i
massmedia och inte minst på tidningen Ålands ledarsida informera om den
mycket tydliga politik som vi har drivit i frågan om samhällsservice och
kommunreformsfrågan.
Mina kollegor, Valve, Carlsson, Ehn och Mattsson, redogjorde i onsdags för
en del och jag ska be att få komplettera det.
Jag hade för mig att vi var det parti som var mest konkret när det gällde
våra önskemål. Men jag har noterat att socialdemokraterna inför valet och i
valet drev frågan om en kommun eller mycket få kommuner. Nu hörde jag av
ltl Sundman också om de obundnas olika punkter. Jag får väl dela konkretiseringsgraden med andra partier.
Ålands Framtid har också varit tydlig på det sättet att man här i dagens debatt har sagt att antalet kommuner bestämmer kommunerna själva och inte
vi här i lagtinget. Det andra som Ålands Framtid har sagt är att landskapsregeringen, landskapet, betalar vad det kostar, det antal kommuner som kommunerna bestämmer att vi ska ha. Det är en kort sammanfattning som mitt
förstånd har gett mig möjlighet att göra när jag noga har lyssnat på kollegorna i Ålands Framtid.
I vårt valprogram skrev vi; "En lyckad samhällsreform, försäkrad välfärd
ska ske genom samarbete. Kommunerna och den kommunala servicen finns
för att möta människornas behov och ska anpassas till människorna. Allt
för ofta möter vi folk som anpassar sina liv till den service som samhället
erbjuder istället för tvärtom. Dagens kommunindelning passar inte längre
helt och fullt ålänningarnas behov. Uppdelningen i stad, landsbygd och
skärgården tenderar att splittra Åland och skapar spänningar mellan de
olika delarna. De här kan man inte kalla en sund konkurrens utan det är något som är ned drivande för Åland.
Vår utgångspunkt är att alla delar behövs för att skapa fungerande helhet och de ska ges förutsättningar att utvecklas på sina villkor. Med en annan organisation av den service som människorna efterfrågar skulle dessa
problem bli betydligt mindre.
Grundläggande välfärd ska tryggas på hela Åland. Utgångspunkten för
produktionen av välfärdstjänster ska utgå ifrån de behov som människorna
har och inte från hindrande gränser. Inom allt från barnomsorg, handikappservice, äldreomsorg och grundskola till kommunalteknik och miljö
frågor kunde ett gemensamt utnyttjande av resurserna leda till bättre service och enhetligare regelverk. Vi vill skapa ett effektivt Åland som betjänar
invånarna med kompetens och rättssäkerhet. Det offentliga Åland ska
präglas av hög produktivitet och kreativitet.
Uppskattningsvis kunde en väl genomförd reform ge möjligheter att
minska kostnaderna på sikt med oförändrad service med cirka 5 miljoner
euro per år i driftskostnader.
Moderaterna anser att en förändring måste till, men vi har inte låst oss
vid någon exakt modell för detta. En lyckad reform kräver en djup diskussion och brett samarbete på alla nivåer.
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Arbetet inleds i början på mandatperioden. Grundprinciper i våra tankar
är att landskapsnivån sköter självstyrelsens uppgifter i form av lagstiftning
och myndighetsutövning medan den kommunala nivån och den privata sektorn, som inkluderar både företag och den tredje sektorn, sköter produktionen av välfärdstjänster.”
Sedan har en arbetsgrupp utarbetat det här mera i detalj. Vi har också tagit
upp de här olika frågorna i vårt program under de olika punkterna utbildning, social service och en livskraftig skärgård angående hur vi tycker att servicen kan produceras mera kostnadseffektivt och att dubbelarbetet minimeras.
När vi kom med i regeringen efter valet så gällde det att diskutera det här
med regeringskumpanerna hur vi skulle komma framåt. Vi har varit väldigt
tydliga på att vi ska framåt och att vi ska fram att snabbt. Vi är idag nöjda
med det resultat regeringen Gunell har levererat.
Jag har själv nöjet att vara inkopplad som ordförande för den infrastrukturella sektorn i hela landskapet. Det är en sektor som består av 16 olika politikområden, jag har nämnt dem tidigare här i plenum. De omsätter ungefär
80 miljoner euro per år, lika mycket som ÅHS, och har ungefär 500 personer
i arbete. Till detta kommer människor som jobbar i privat sektor som utförs
tjänster gentemot samhället. Antalet aktörer är inte bara 16 plus 1 utan vi har
många samhällsbolag som är engagerade i den tekniska sektorn. Det är en
stor bit att bita i. Landskapsregeringens uppgift till arbetsgruppen är att inom
april ha riktlinjerna för hur det här ska se ut i framtiden någorlunda klara.
När man ska involvera alla, som är engagerade i den här sektorn, att på så
kort tid komma med några slutliga modeller så blir det svårt. Men vi kan
komma så långt vi kan komma med ett effektivt arbete fram till april och det
ska vi göra.
Vi har också drivit i den här frågan långt före valet om att vi måste få en
allmän garantilag för servicen till medborgarna i landskapet. Det står vi fast
vid. Men däremot står det fullständigt klart för oss att när det gäller grundskolans organisation och den service man ger där och när det gäller de olika
sociala sektorernas organisation och den service man ger där så ska naturligtvis den här nivån anges i speciallagarna. Den allmänna garantilagen blir ju ett
kuvert för den allmänna samhällsservicen i landskapets olika delar men detaljerna sedan måste naturligtvis komma i respektive speciallag. Respektive
speciallag blir helt beroende av den organisation man kommer fram till att
ska råda för den sektorn av service till medborgarna.
Avslutningsvis, fru talman, har vi en kläm oss förelagda här. Jag noterar
att kollegan Jonsson har formulerat sig så att man vill ha ett meddelande
inom april 2013 inom vilken tid samhällsstrukturreformen ska genomföras.
Ni hör själva att frågan är fel ställd. Det här är ett mycket komplext paket som
innehåller många delar. Många delar har en tidtabell och andra delar har en
annan tidtabell. Sammantaget blir svaret många olika datum när vi har
kommit så långt i arbetet. Någon särskild tid kan inte ges annat än om man
gör en kommunreform blott och minskar antalet kommuner då kunde man
möjligen resonera kring ett datum. Men så som det här är upplagt nu, med de
olika serviceformerna gentemot invånarna, så kan man inte svara på det sättet.
Dessutom ska man enligt klämmen tillsätta en parlamentarisk kommitté
för att konkretisera det långsiktiga arbetet. Konkretisering är ju förvaltning711

ens sak att göra. Det är inte vi parlamentariker som gör det, men man avser
antagligen att ge klara riktlinjer på hur det här arbetet ska se ut. Före man
gör det är det viktigt att man gör ett tillräckligt fotarbete, att man tar reda på
saker och att man för diskussioner och det kan knappast göras i en parlamentarisk kommitté i ett sådant här enormt projekt som det här är. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag vet att det inte finns något krav på att man måste tala. Jag
funderade på om jag skulle stryka mig, för jag har varit med om många
spörsmålsdebatter men jag har aldrig varit med där man så till den milda
grad har undvikit själva spörsmålsfrågan. Det kan vara idé att upprepa frågan: På vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska samhällsservicen skötas i framtiden. Ser vi på det skriftliga svaret så har vi inte fått något svar på
de här båda frågorna när det gäller detta och inte heller muntligt. Det gör att
det blir en väldigt svår debatt. Det har varit mycket om processer och arbetsgrupper i det oändliga. Men vad landskapsregeringen sist och slutligen vill
politiskt är fortfarande oklart.
Det har nästan blivit lite masspsykos över debatten. Är man för kommunsammanslagningar, ja då är man modern och nytänkande. Är man tveksam
och emot, ja, då är man gammaldags och bakåtsträvande och det är klart att
det inte är speciellt roligt att hamna i en sådan situation.
Jag noterar att ltl Winé sade att det finns de, med adress till oss, som sade
att man vill ha det som det alltid har varit. Det är inte sant. Vi är mycket
medvetna om att det finns problem. Jag tror att ltl Winé hade rätt på en
punkt, att det kommer att ta tid innan man kommer i mål med det här. Jag
tror att det stämmer. Den här debatten har visat att det kommer att ta lång
tid innan man kommer i mål med det här. Därför borde man försöka lösa de
akuta problemen så snabbt som det bara går.
Ltl Winé sade också när det gäller barnskyddet att det inte var problem
med lagen utan att det var kostnaderna som var problemet. Men då uppkommer den klassiska frågan; vad är ägget och vad är hönan? Dessa kostnader uppkommer på grund av lagen. Vi vet att inom det här området har ärendena ökat lavinartat likaså okynnesanmälningarna och allt detta ska hanteras
på ett sätt som är ganska omständigt.
Det blir en lite märklig debatt, för någonting måste vi göra. Det blir också
en liten upp- och nedvänd debatt för ltl Petri Carlsson stod här och ställde
frågor till oss hur vi vill att lösningen ska se ut, hur det ska göras och hur vi
tänker finansiera övertagandet osv. Samtidigt som landskapsregeringen har
hela maskineriet bakom sig och inte får svar på de grundläggande frågorna så
ska vi stå här och svara till och med på detaljnivå om hur saker och ting ska
finansieras. Men när det gäller de båda frågorna som ltl Carlson ställde så vill
jag ändå ge svar på dem. Är svaret att man ska bevara de 16 kommunerna till
vilket pris som helst? Nej, det är det inte. Från Ålands Framtids sida ser vi ett
oerhört stort värde i att värna det lokala engagemanget. Vi tror att det bli
mångdubbelt dyrare i slutändan om man tappar det lokala engagemanget.
Därför värnar vi det lokala engagemanget så länge vi inte kan se modeller
från landskapsregeringens sida om hur servicen att bli bättre på hela Åland.
Först när vi kan se de modellerna kan vi vara beredda att ändra vår ståndpunkt. Vi ser ett stort värde i dessa 16 kommuner, men vi måste se till att
man får det att fungera. Det är inte ett absolut krav, kommer fram till att det
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inte går så får vi göra någonting åt det. Men, som jag har sagt många gånger i
debatterna, om man kan ta fasta på och ta ett solidariskt ansvar t.ex. för
äldrevården och missbrukarvården så löser man de här problemen.
Jag vill återkoppla till det som ltl Winé sade tidigare att det kommer att ta
lång tid innan man kommer i mål med hela det här projektet som man har på
gång. Under tiden har vi små kommuner som mer eller mindre går under och
det är inte acceptabelt.
Ltl Sundman ville berätta om obunden samlings förträfflighet, som man
uttryckte det lite halvt blygsamt. Han berättade hur man av arbetade före valet och hur man arbetar med valprogrammet som han gick igenom. Jag tycker
att det är lite lurigt, har man ett valprogram så borde man ju faktiskt också
arbeta efter det och följa det.
Jag var inte med på den partiledardebatt som Ålands Framtid ordnade.
Men jag har förstått att det sades där ifrån obundnas sida att man kan ju alltid ändra sig. Det är klart att det kan man ju göra. Men problemet är hur väljarna ska veta, när man röstar på ett visst valprogram, att man kommer att
ändra sig?
Tittar vi på de obundnas valprogram så sägs det; ”obunden samling är öppen för en överföring av serviceansvar mellan kommunerna och landskapet.” Det här var en av de första, och tyvärr en av de få konkreta, förslag som
landskapsregeringen har slagit fast, dvs. att man kommer inte att ha överföring av serviceansvar mellan kommunerna och landskapet. Jag hör till dem
som tycker att det är väldigt olyckligt. Jag har fortfarande samma ståndpunkt
som obunden samling hade i valrörelsen. Det var mycket, mycket olyckligt att
man slog fast det här. Jag kan tänka mig var tankarna kommer ifrån. Men om
vi försöker åtgärda den akuta problematiken så borde man ha haft den här
möjligheten kvar.
Värderade lagtingskollega Sundman, jag vill understryka det som ltl Gunnar Jansson tog upp. Börjar landskapsregeringen argumentera, på det sättet
som minister Lindholm gjorde, att lagtinget kopplas in sedan när det blir
dags för lagstiftningsarbetet så kan man ju hamna väldigt snett när vi har den
konkreta lagtexten att ta ställning till och ser att det finns de facto inte majoritet i lagtinget för det här.
Jag vill också ge understöd för ltl Janssons resonemang. Man bör så snabbt
som möjligt få till stånd ett meddelande som är betydligt mera konkret och
har en betydligt högre konkretiseringsfas än vad svaret på detta spörsmål har
för att man sist och slutligen ska veta var partierna i Ålands lagting står när
det gäller eventuella kommunsammanslagningar.
Till sist vill jag understöda ltl Jonssons förslag om åtgärdsuppmaning.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Vad som står i obunden samlings valprogram och vad som
nu blir verklighet så för alla partier, förutom oppositionen som inte behöva kompromissa, så blir det vissa kompromisser. Jag försökte säga att
det ändå är mycket som finns i vårt valprogram och i programmet som
föregick valprogrammet som nu har förverkligats eller är på gång att
förverkligas. Därför är vi mycket nöjda med processen. Vi känner också
tillförsikt och vet att processen leder i den riktning som vi ser som viktigt.
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Just när det gäller detaljen överföring till landskapet så ett starkt motiv för att ta det beslutet är att det annars är enda lösningen. Landskapet
tar hand om det här, saken är löst. På det sättet har man gjort tidigare
och så blir det lätt om man har det som alternativ. Därför måste man
hålla emot den utvecklingen, trycka ut engagemanget och kräva kreativitet och lösningar från kommunerna. Det är mycket orsaken till att vi har
kompromissat till den delen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Att hålla ett lokalt engagemang ute på den kommunala nivån är absolut
viktigt. Jag är helt övertygad att såsom situationen ser ut och såsom den
kommer att se ut så finns det ett väldigt stort engagemang ute på den
kommunala nivån.
Jag skulle inte vilja kalla det här för en liten detalj. Jag skulle vilja
kalla det för en väldigt väsentlig detalj om man vill lösa de problem som
t.ex. Sottunga och Kökar har med beaktande av det som har kommit
fram från flera talare, att det kommer att ta lång tid innan man kommer
i mål med det här.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Där är jag enig med ltl Anders Eriksson. När det gäller
dessa kriskommuner, vilket också sades här från landskapsregeringen,
så måste man se på dem skilt eftersom läget är akut. Antingen får man
en långsiktig lösning eller en akut kortsiktig lösning.
Att det inte kommer något svar på frågan och det är inte bra som ltl
Anders Eriksson sade i sitt anförande, nå, det skulle vara ett problem
om oppositionen hade ett tydligt svar var för sig eller tillsammans och
regeringen inte hade något svar. Men i det här läget finns det inget svar
så det är ingen större fara. Svaret som finns är processen som kommer
att leda till svar. Vad kan man skriva i ett meddelande, mer än det som
man nu har beskrivit, eftersom det inte finns någonting att meddela
ännu? Man skulle då tappa förankringen på fältet om man tutar ut ett
svar i det här skedet och att kommunfältet sak finna sig i det. Det är
väldigt viktigt att göra på det här viset.
Om vi hade jordgubbar så kunde vi äta jordgubbar och glass, om vi
hade glass. Det är lätt att säga från oppositionens sida, men vi är ansvariga för att den här processen drivs vidare och det är detta som man nu
gör.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi håller oss till sak. Jag brukar ofta prata om att det är lite upp- och
nervänd parlamentarism här i Ålands lagting. Det blir ofta oppositionen
som får stå till svars för hur saker och ting ska skötas, medan man ifrån
regeringspartierna sida inte lyckas leverera ett samstämmigt svar.
Problemet är ju att man inte har diskuterat ihop sig vad man sist och
slutligen vill politiskt och därför får vi ganska långt ett icke svar, som jag
ser det.
Visst ska man kompromissa i politiken, ltl Sundman, om man ska
komma någon vart. Men jag tycker inte man ska kompromissa så mycket att man kompromissar bort sin egen själ, det tycker jag är olyckligt.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det stämmer det som ltl Eriksson sade i sitt anförande
att jag sade att vissa partier vill att det ska vara som det är. Men inte
tänker jag på ltl Anders Eriksson och Ålands framtid, det kanske finns
andra partier också. Jag tänkte inte enbart på Ålands Framtid.
Sedan blev det lite fel i ltl Anders Erikssons anförande. Jag sade att
det inte var lagen utan att kostnaderna som var problem för kommunerna. Då nämnde jag de små kommunerna. Många gånger i diskussionerna säger man att det är de små kommunerna som inte klarar av att ha
rättssäkerhet och följa barnskyddslagen. Det var det som jag försökte
säga, att det är inte detta som jag ser som det stora problemet utan för
de små kommunerna är det kostnaderna som är problemet. Lagligheten
och rättsäkerheten klarar de av med bravur. Det är kostnaderna som är
bekymret.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att vi säger samma sak, ltl Winé, men eventuellt med olika ord.
Jag noterade att ltl Winé sade att det inte är lagen som är problemet
utan kostnaderna. Medan jag ville föra ett resonemang om vad som är
ägget eller hönan. På grund av vad uppstår kostnaderna? Ja, kostnaderna uppstår på grund av lagen som är uppbyggd för helt andra förhållanden än vad vi har i de små åländska kommunerna. Då kan man ju förstås föra ett väldigt långt resonemang om att det var fel på barnskyddet
tidigare, men det kanske inte var det sist och slutligen, utan just nu har
det blivit så tillkrånglat att man inte klarar av det här mera.
Ltl Göte Winé, replik

Jag kan inte riktigt hålla med ltl Anders Eriksson om att barnskyddslagen har blivit tillkrånglad. Lagen sätter individen i fokus och det tycker
jag att är bra.
Ltl Anders Eriksson nämnde flera gånger i sitt anförande att han håller med mig om att det är en process som tar tid. Ändå har vi fått det här
spörsmålet och Ålands Framtid vill att vi ska komma med ett svar nu,
trots att ltl Eriksson nämnde flera gånger att det här kommer att ta tid.
Jag försökte också i mitt anförande förklara att när det är en process så
måste man också ha tålamod, men det går framåt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Enligt mitt synsätt så finns det inget motsatsförhållande här. Orsaken
till att vi lade det här spörsmålet är att vi har noterat att det finns ett
stort vakuum i hela det här arbetet. Kommunerna sitter mer eller
mindre och väntar på att någonting ska lösas ifrån landskapsregeringens
sida. Man sitter och funderar på vad som kommer att hända och ske.
Det är väldigt olyckligt.
När jag gav stöd till ltl Winé att det kommer att ta tid så gjorde jag det
utgående ifrån den regering som vi har nu och hur de har hanterat det
här och hur den grundläggande inställningen hos de fyra partierna är. Vi
vet så sent som i valrörelsen att moderaterna och socialdemokraterna
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var för kommunsammanslagningar och vi vet att centern och obundna
definitivt var emot det. Angående centern idag så är kanske partiet delat.
Vad obundna tycker och tänker idag vet jag inte heller riktigt. Jag tror
mig veta vad delar av socialdemokraterna och moderaterna vill, dvs.
kommunsammanslagningar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu tror att det var ett litet missförstånd här i den senaste kritiken, eftersom när vtm Roger Jansson var uppe tidigare så läste
han ur moderaternas valprogram och redogjorde för vad moderaterna
gick till val på.
Eftersom ltl Anders Eriksson säger att han värnar det lokala engagemang starkt och samtidigt säger att man ska lyfta över kommunala verksamheter till landskapsnivå, hur är det då med värnandet om det kommunala självstyret? Jag skulle vilja höra ett resonemang kring det. Går
inte detta i symbios med att värna det lokala engagemanget?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är en mycket bra fråga. Ltl Carlsson ställer ofta frågor. Han borde
också komma med lite svar själv någon gång. Det är en jättebra fråga.
Det bästa, ltl Carlsson, vore om kommunerna skulle ha ansvar i förhållande till vad man klarar av att finansiera, men det vet vi att inte är
möjligt mera såsom hela strukturen ser ut. Vi har sagt att det som är
akut är att ta hand om de små kommunernas akuta problem, typ Sottunga och Kökar som inte klarar av åldringsvård och missbrukarvård osv.
Men, notera, jag har aldrig stått och sagt att det här är det enda som behöver göras och sedan kan vi ha det precis såsom det alltid har varit, det
är inte vårt svar. Med tanke på hur lång tid den här processen kommer
att ta, hur lång tid processen har tagit hittills på ett år utan att vi har
kommit desto längre, så borde man faktiskt sköta de här frågorna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag hörde ltl Eriksson säga att det bara är från de små
kommunerna som man ska lyfta vissa kommunala verksamheter, på det
viset uppfattade jag det. En frågeställning är om en kommun fortfarande
blir likadan som alla andra kommuner?
Nu vill ltl Eriksson också svar. Jag tycker ändå att det har getts
ganska mycket svar på vad landskapsregeringen jobbar med och hur
man jobbar. Man har också bra information på landskapsregeringens
hemsida där man säger vad fokus i arbetet kommer att vara i respektive
arbetsgrupper. Det står mycket tydligt och konkret t.ex. för arbetsgruppen för den tekniska sektorn. Man säger att fokus på arbetet som rör
den tekniska sektorn ska vara riktat på teknisk service, planering och
upphandling för byggnation, skötsel av vägar, parker och grönområden
samt vatten och avlopp osv. Det står ganska konkret och tydligt. Man
har kokat ner det till väldigt tydliga områden. Det är väl konkret om något?
Ltl Anders Eriksson, replik

Om jag avrundar där jag började, ltl Carlsson, att läsa upp frågan: På
vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska samhällsservicen skötas
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i framtiden. Menar faktiskt ltl Carlsson på fullt allvar att dessa på två
frågor har landskapsregeringen gett ett konkret och bra svar? I så fall
uppfattar vi det väldigt olika. Det har varit processer och arbetsgrupper
och vi kommer eventuellt i april att få svar på de två frågorna. Det är de
svaren som vi har fått.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Under diskussionen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att
senast den sista april 2013 återkomma med ett meddelande för hur och inom vilken tid
samhällsstrukturreformen ska genomföras och att landskapsregeringen tillsätter en
parlamentarisk kommitté för att konkretisera det långsiktiga arbetet.”
Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum 18.12.2012. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Förslaget
är bordlagt till plenum 18.12.2012.
Remiss
8

Översyn av lagtingsordningen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2012-2013)
Ärendet avförs.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.12. klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Kollegor, jag har idag som uppdrag från finans- och näringsutskottet att i denna talarstol presentera inte mindre än fyra olika lagförslag
vilka alla utom ett på olika sätt ger den enskilde ålänningen lite mindre
pengar över i plånboken. För att genomföra detta krävs att detta lagting på
vårt självstyrda Åland även godkänner några nödvändiga lagändringar – var
och en nödvändig i det sparpussel som vi nu på allvar måste börja lägga. Till
följd av de senaste årens obalans i de offentliga finanserna tvingas landskapet
Åland på olika sätt att spara. Vi måste göra en omställning i de offentliga finanserna för att försäkra oss om att vår ö även i fortsättningen klarar av att
hantera sin egen framtid med sina egna pengar. Detta är enklare att säga än
att göra. Ingenting är lika svårt som att spara på utgifter man vant sig vid.
Ändå, fru talman, är jag övertygad om att ålänningen i gemen finner dessa
sparbeting varken smärtsamma eller ens onödiga. Ålänningarna begriper vikten av balans i ekonomin och är redo att bidra till vårt allmänna väl. Faktum
är att vartenda ett av de lagförslag som ska dryftas i dag liksom det budgetbetänkande jag ämnar lägga fram i morgon andas sunt förnuft och god hushållning samt stor krismedvetenhet. Att sköta ett landskap är inte väldigt mycket
annorlunda jämfört med att sköta den egna hushållskassan. Hemma måste
man se till att inkomsterna varje månad är minst lika höga som utgifterna. I
den åländska ekonomin är vår uppgift att se till att utgifterna inte är större än
intäkterna. Sunt förnuft slår alltid komplicerade ekonomiska teorier.
Innan jag fortsätter med själva betänkandet om det förändrade studiestödet är det viktigt att slå fast en sak. Om vi inte genomför besparingar i dag
kommer det självstyrda Åland och dess medborgare inom en snar framtid att
tvingas uppta lån för att betala den dagliga driften av den offentliga sektorn.
Och eftersom den som är satt i skuld inte är fri kan vem som helst räkna ut
hur självstyrt vårt örike blir den dag vi vilar i händerna på utomstående finansiärer, hur goda dessa banker än är. Målet måste alltså vara att på alla till
buds stående sätt försäkra oss om att banta de offentliga utgifterna till en
nivå som är långsiktigt hållbar. Detta gäller i synnerhet alla de som är unga i
dag. Om vi som nu sitter i detta lagting inte förmår hejda de skenande kostnaderna är det våra barn och deras barn som tvingas betala. Så kan inte jag
ha det. Det är en hedersfråga för detta lagting att göra allt i vår makt för att
stoppa kostnaderna från att öka ytterligare.
Förslaget till förändrade studiestödsförmåner är ett resultat av sunt förnuft. Genom att låta bli att indexjustera studiestödet för de ålänningar som
lyfter bidraget sparar landskapet 190 000 euro per läsår under tre läsår. Jag
har i debatten hört de som inte tycker det är så mycket att orda om och att
man därför, av omsorg med de unga, borde låta bli. Majoriteten i finans- och
näringsutskottet håller inte med. Det är mycket pengar och det är mer än så.
Det är en signal att alla är med och sparar hela Åland till fromma.
Inte behöver makthavarna på Åland ha särskilt dåligt samvete över denna
inbesparing som riktar sig mot de yngre. De lämnar grundskolan och gymnasiestadiet med en genuin och hållbar utbildning. Tack vare självstyrelsen håller den åländska skolan rätt och slätt världsklass. Åländska elever har en
grundtrygghet som hjälper dem på den fortsatta vägen. Deras studiestöd höjs
inte de kommande tre läsåren men de får alla möjlighet att lyfta ett större
studielån och reglerna för arbete vid sidan av studierna ska medge högre inkomster. Det är tillräckligt bra under nuvarande förutsättningar och det
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kommer inte att hejda någon från att genomföra sina studier. Snarare tvärtom. Dagens unga vill helst undvika lån och kommer därför att göra sitt bästa
för att klara av sina studier och sedan ge sig ut på arbetsmarknaden.
Fru talman! Finans- och näringsutskottet hänvisar vidare till det utlåtande
och den sakbehandling som lag- och kulturutskottet biträtt oss med och föreslår att lagtinget antar lagförslagen om förändrade studiestödsförmåner oförändrade. För en budget i balans måste vi nå, våra efterlevande ska inte behöva betala vad vi misslyckas med idag. Utskottets medlemmar har inte varit
eniga och till betänkandet bifogas en reservation vilken det är bäst att reservanterna själva redogör för. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Pettersson visar verbalt stor krismedvetenhet. Han säger
att man ska göra allt i vår makt till att spara för hela Åland till fromma
noterar jag. Ltl Jörgen Pettersson har ju faktiskt makt. Han är med i regeringsblocket och han är ordförande i finansutskottet.
Därför undrar jag vilka sparförslag har ltl Pettersson lagt ut utöver
budgetförslaget? För om vi analyserar budgetförslaget så kommer det,
om man inte gör något utöver de budgetförslag som lagts, leda till just
det skräckscenario som ltl Jörgen Pettersson målar upp.
Så min fråga är till ltl Jörgen Pettersson, som har makt: Vad har han
gjort för att spara ordentligt?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag undrar om ltl Anders Eriksson möjligen har missuppfattat någonting av dagens plenum. Nu hanterar vi budgetlag och det här handlar
om lag om förändrade studiestöd. Det är imorgon, så vitt jag begriper,
som vi ska hantera budgeten för 2013.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror inte jag missförstått, för budgetlagarna brukar ha ganska stort
samband med själva budgeten och att det inte är någon skillnad vilken
dag man diskuterar den ekonomiska situationen. Den är lika allvarlig
idag som det kommer att vara imorgon, ltl Pettersson. Så därför när
man säger att man ska göra allt som vi har i vår makt för att spara, så
undrar jag vad ltl Jörgen Pettersson har gjort? Men jag kanske får vänta
på svaren tills imorgon.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag kanske var otydlig, men förslaget till förändrade studiestöd, ltl Eriksson, gick ut på att man ställer in indexjusteringen på studiestöden
under de tre kommande läsåren och med hjälp av det så bygger man en
liten bit i det stora sparpussel som vi alla måste vara med om att lägga.
Och det är inte småpengar det här heller handlar om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, Fru talman! Ltl Jörgen Pettersson säger att slopande av indexjusteringarna sparar 190 000 euro för landskapsregeringen. Det gäller då
år 2014 ska jag poängtera, år 2013 är det 94 000 euro. Om vi ska räkna
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ett helt år, så egentligen bestäms indexjusteringen av konsumentprisindexen. Och 190 000 euro som ltl Pettersson säger är beräknat på konsumentprisindex på 2,8 procent. Idag kan vi läsa att konsumentprisindexet just nu på Åland är 1,9 procent vilket gör att de s.k. inbesparingarna landar på 137 000 euro. Så det är en väsentlig skillnad.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för påminnelsen, ltl Asumaa. Det där är både bra och dåliga nyheter. Det är klart att det inte är så bra att man möjligen sparar lite mindre
för landskapet, men och andra sidan så kan jag ha stora sympatier för de
studerande i och med att den faktiska inbesparingen för deras del därmed ju blir lite mindre. Men tack för påminnelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den som är satt i skuld är inte fri, så sade utskottsordförande i talarstolen, det är sant, det är ett välkänt begrepp som används
ofta och det ligger mycket i det. Men nu är det så, utskottsordförande
Pettersson, att det gäller landskapet. Utskottsordförande Pettersson
sade att det är en förmån att de studerande härefter i en värld som är
ledd av utskottsordförande Pettersson, kan skuldsätta sig och att det är
någonting positivt. Det innebär i förlängningen att den värld som styrs
av utskottsordförande Pettersson, så kommer våra studerande framöver
att vara lite mindre fria.
Vi liberaler värnar om individer, utgående ur den ideologi vi har. Det
är fullt naturligt att vi motsätter oss den utvecklingen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, ltl Mats Perämaa. Det är alldeles riktigt. Det finns olika
former av skulder här i världen. Jag tror att vi nästan alla någon gång
haft en liten studieskuld som inte alltid behöver vara dålig. Framförallt
så bestämmer man själv över om man vill ta den eller inte. Det är ingenting som ett landskap påtvingar en genom ett studiestöd som är finansierat av folk som man inte överhuvudtaget har någonting med att göra.
En egen privat studieskuld, så bestämmer man själv över ett studiebidrag som sker med lånta fjädrar, så blir man ett offer för systemet. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

En skuld behöver inte vara dålig, nu låter det så igen nu när det gäller
individen, även om de är studerande. Men skuld ska inte vara bra för
landskapet. Och skuld ska inte vara bra för landskapet, det tycker vi
också, men inte heller för individen. Knappa 200 000 euro gällde det
här, men eftersom den här frågan hänger ihop med budgeten så kommer vi snart till det som presenteras på våra bord få konstatera att när
budgetförslaget nu har passerat finans- och näringsutskottet, under ledning av ltl Pettersson, så har vi ett större underskott på 3 miljoner euro i
det betänkande som kommer än när produkten kom till finans- och näringsutskottet.
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Det känns som att de studerandena i jämförelse med hur man hanterar saker och ting, kommer att få höra till de grupper som får ta smällen
av landskapsregeringens finansiella politik.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Ltl Mats Perämaa har naturligtvis rätt i det som så mycket annat. Där
som det möjligen brister lite i logiken så är att det finns inga grupper
som är extra utsatta än andra. För att landskapet Åland ska nå en budget
i balans så måste alla vara med och betala. Studerande måste vara med
och betala. Kvinnor måste vara med och betala. Män måste vara med
och betala. Det är det som är ett resultat av den omställningsbudget som
kommer att presenteras noggrannare imorgon. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag tycker att det är lite irriterande och jag skulle uppskatta
om finans- och näringsutskottets ordförande skulle lite byta taktik. Det
handlar om att för oppositionens del att visa en alternativ politik och det
vi gör med våra förslag är att finansiera på andra sätt.
Jag konstaterar i finans- och näringsutskottets betänkande till studiestödslagen att man inte har tagit i beaktande det som lag- och kulturutskottet skriver. Den förändringen man gör nu är att man ökar på lånen
till de studerande. Vilket kan i framtiden äta upp hela inbesparingen
pga. borgensansvaret som landskapet har.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag har till skillnad mot ltl Sjögren en mycket större tilltro till de
åländska studerandena. Jag är helt säker på att de studielån, som de
själva väljer att ta för att finansiera sina studier, är något som de kommer att se till att betala tillbaks genom att de under och efter sina studieår ordnar ett bra arbete till sig och därefter betalar tillbaks de lån som
de fått av landskapet. Det som de själva har valt att ha tagit. Att få ett bidrag som någon annan har varit med och finansierat utan att man har
begärt det är inte lika intressant att betala tillbaks. Och där väljer man
inte själv, vilket man gör med studielån. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det handlar inte om någon slags tilltro utan det handlar om
rena rama fakta. I dags läget är det 15 till 20 personer där landskapets
borgensansvar inträder. Och det har varit en ganska konstant siffra.
Ökar man lånedelen för de studerande, så kan man med fog anta att
borgensansvaret ökar för landskapet och därmed behövs tilläggsmedel
för AMS. Det är reellt och det handlar om fakta. Det man gör nu för att
få frisera siffrorna kan bli ett högre strukturellt underskott i framtiden.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag vidhåller tillskillnad mot ltl Katrin Sjögren att folk som lyfter lån är
också beredda att betala tillbaks dem. Jag har oerhört stor tilltro till individens förmåga att skaffa sig arbete och därmed kunna reda upp sin
egen finansiella situation. På samma sätt som jag är lika övertygad om
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att ålänningarna i en gemen är beredda att vara med och spara för att få
hela landskapet Åland på en sund finansiell kurs istället för att man skall
finansiera dagens utgifter med morgondagens inkomster. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår i sitt lagförslag nr 2 2012-2013 att
landskapslagen om studiestödet ändras så att indexjusteringarna slopas temporärt framtill höstterminen 2016.
Motiveringen är det att ett led i utgiftsbesparingarna i landskapsfinanserna
och ett sätt att få landskapsbudgeten i balans. Majoriteten i finans- och näringsutskottet föreslår att denna förändring ska antas av lagtinget.
De åländska studerandena är alltså en av de grupper som enligt regeringen
skall hjälpa till att balansera landskapets finanser framtill året 2015, genom
att indexjusteringen av studiestödet slopas.
Åtgärden i sig gör inte att landskapet får sin budget i balans. Men vad det
på riktigt innebär är att det faktiska studiestödet för den åländska studerande
minskar år för år, i och med att inflationen påverkar studiestödets belopp negativt. Enligt lagförslaget så bidrar studerande med 94 000 euro för att
minska en del av underskottet i landskapets budget år 2013. Underskottet
som idag beräknas uppgå till 8,9 miljoner euro, efter att ÅHS kostnader korrigerats upp med 3 miljoner euro. I ljuset av detta kan vi väl säga att regeringen silar mygg och sväljer elefanter. Som plåster på såret för slopat indexjustering av studiestödet föreslår vår regering att våra studerande kan lyfta
högre och mera studielån. Studielånebeloppet höjs med 48 procent från 360
till 533 euro per månad. Det här betyder ca 1700 euro mera lån för våra studerande varje lån som de lyfter det här lånet. Det här kommer givetvis att
leda till en högre skuldsättnings ras hos våra åländska studerande vad gäller
de som lyfter studielånet i dessa tider av ekonomisk osäkra tider.
Då indexjusteringen av studielånet infördes år 2009 så gjordes det bl.a.
med motiveringen att inte öka skuldsättningen hos studerande. I det utlåtande som Finans- och näringsutskottet begärt av Lag- och kulturutskottet
skriver Lag- och kulturutskottet att åtgärder med att slopa indexjusteringen
inte är önskvärd och att resultat av höjningen av beloppet för studielån med
landskapsborgen är att risken för ett ökat anslagsbehov pga. infriande av
landskapets borgenansvar föreligger. Vidare konstaterade lag- och kulturutskottet att omfattningen av landskapets borgensansvar inte går att uppskatta
i dagsläget gällande det höjda studielånsbeloppet. I budgeten för år 2013 har
landskapet upptagit en kostnad på 150 000 euro för just detta ändamål. Vilket torde öka framöver då studielånsbeloppet med landskapsborgen ökas
med 48 procent. Rent matematiskt så kunde den här omfattningen av landskapsborgensansvar ligga på 77 000 euro per år.
För att finansiera indexjusteringen av studiestödet för åländska studerande
har liberalerna föreslagit bl.a. hälften av kostnaderna på 120 000 euro för lärarnas tillämpade forskning på Högskolan på Åland ska finansieras av det
privata näringslivet. Det genom att denna forskning mest gagnar just det privata näringslivet.
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Ytterligare har liberalerna föreslagit att anslaget på 80 000 euro till bildningsförbunden slopas för att istället satsas på de unga åländska studerandena.
Dessa inbesparingar skulle med en bibehållen indexjustering av studiestödet ge en inbesparing på 47 000 euro i Ålands landskapsregerings budget för
år 2013.
Med anledning av det som ovan nämnts har vi liberaler reserverat oss i Finans- och näringsutskottet mot lagförslag nr 2 2012-2013 till den del det berör slopandet av indexjustering av studiestödet.
Och liberalerna föreslår ytterligare att lagändringen till den delen förkastas
till den andra behandlingen. Tack Fru talman!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Asumaa säger att en höjning av den här möjligheten till skuldsättning skulle innebära högre skuldsättningsgrad hos de
åländska studerandena samtidigt som ltl Asumaa själv är med och beslutar att höja den här möjligheten i utskottet.
Det finns en viss korrelation förstås med att indexjusteringen fryses
men det finns ju fortfarande en höjning av skuldsättningsmöjligheten
för de studerande som ltl Asumaa också har godkänt.
Är inte det också en skuldsättning för de studerande, möjligheten till
skuldsättning?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Carlsson, för påpekandet när det gäller
höjdskuldsättningsgrad så gäller ju det de som lyfter studielånet givetvis
där kan man ju konstatera att den skuldsättningsgraden höjs.
Och helt riktigt är ju lagförslaget flerdelad, där det ingår både höjt
studielån och höjd inkomstgräns för förvärvsinkomsterna. Och som jag
tidigare sade så vill liberalerna komma med en alternativ politik och givetvis vet vi ju av erfarenhet att sådana här lagförslag troligtvis förkastas
i den andra behandlingen. Det skulle också vara oansvarslöst att inte ge
någon sorts finansiering åt studerandena genom att om vi utgår att studiestödsindexet slopas totalt så behöver ju också de studerande få sin
finansiering på något vis och då är det enda sättet för dem att låna
pengar tyvärr.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Asumaa för klargörandet att också ltl Asumaa
och liberalerna är för en höjd skuldsättning hos de åländska studerande
och inte bara majoritetsblocket. Tack!
Ltl Tony Asumaa, replik

Däremot kanske ltl Carlsson inte förstår min svenska men jag ska försöka vara lite tydligare. Ifall inte studiestödsindexjusteringen skulle slopas skulle det inte finnas överhuvudtaget något behov av att höja heller
studielånsandelen. I en bibehållen studiestödsindexjustering fanns det
ingen orsak att höja studiestödet. Vi vill också ta vårt ansvar genom att
studiestödsindexjusteringen minskas så kommer också studerandenas
inkomst sjunka varje månad och då måste de få ett sätt att finansiera
också sitt liv för studiestödet beviljas ju bara om man har behov av det.
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Och behovet blir knappast mindre för de studerande varje dag så på något sätt måste väl vi också hjälpa till dem också när majoriteten vill
slopa studiestödsindexjusteringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Rätt ska vara rätt. Ltl Asumaa hävdar att studiestödet
påverkas negativt av att indexjusteringen uteblir. Men så är det inte. Det
står kvar på den nivå den är idag. Jag vill bara att rätt ska vara rätt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack ltl Eliasson, men jag vet inte hur och i vilka ekonomiska termer ltl
Eliasson egentligen funderar för vi vet ju alla att vi har en inflation, som
påverkar allt. Alla pengar. Och inflationstrycket är just nu närmare 3
procent. Är det inte en faktor så som gör att den reella faktorn sjunker
varje dag, varje år, varje månad? Jag skulle be ltl Eliasson lite precisera
sitt ”rätt ska vara rätt”.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det är nog ltl Asumaa som ska precisera iså fall, för inflationen har vi oberoende om vi har indexjustering eller inte.
Ltl Tony Asumaa, replik

Det är väl just därför man har en indexjustering av studiestödet så har
jag åtminstone uppfattat det att det är därför man vill indexjustera. Precis som man indexjusterar utkomststödet därför att inflationen äter upp
den. Därför indexjusterade man. Likaväl har man indexjusterat studiestödet i tiderna. Inte mera nu troligtvis, därför att inte inflationspåverkan ska synas. Det är därför man har en indexjustering. För att få den
här i balans så att pengarna någorlunda ska vara lika värda och inte
minska för varje dag. Så resonemanget håller inte tyvärr, ltl Eliasson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Lagtingsledamöter! Det här förslaget är inte ett förslag som någon egentligen skulle vilja göra i de bästa världarna samtidigt som den ekonomiska situationen är sådan att någonting bör göras. För utbildnings- och
kulturavdelningens vidkommande så har jag tillsammans med min avdelning
försökt jobba fram ett budgetförslag som ska vara så balanserat som möjligt.
Vi har att ta hänsyn inom den avdelningen allt från studiestöd till studieplatser, kultur-, idrotts- och ungdomspolitik. Det här blev ett förslag som utkristalliserade sig som ger en del av den finansiering som behövs för att vi ska
kunna tillsammans uppnå en budget i balans. Och ett alternativ som vi gjorde
bedömningen att inte får avgörande konsekvenser för hur man ska bedriva
studier. Med tanke på att vi också passade på att göra förändringar på andra
fronter. Genom tidigare anförande här har det låtit som att det enda som vi
gör är att vi höjer möjligheter till lån men det är faktiskt så att vi erbjuder en
annan möjlighet. Och den möjligheten är att man också vid sidan av sina stu-
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dier kan jobba fram pengar själv. Med de här två åtgärderna så tycker vi att vi
erbjuder de studerandena möjligheter som ska vara tillräckliga för att ändå
klara av sitt arbete. Det finns ledamöter i lagtinget som tycker att vi nu lurar
in ungdomarna i en skuldfälla, men samtidigt är man beredd att vara med
och höja lånet så här radikalt som vi också vill göra. Är man rädd för den här
diskussionen om skuldfällan så då borde man åtminstone föreslå en betydligt
liberalare förhöjning av möjligheten till lån. Eftersom vi nu höjer möjligheten
i det här lagförslaget med 173 euro per månad medan stödsänkningen ligger
mellan 15-20 euro per månad. Tittar vi då på vad den studerande som då tar
ett fullt lån med de nya stödnivåerna får på femårs utbildning så är det ungefär 24 000-25 000 euro, plus räntorna naturligtvis. Men att säga, att vi skulle
lura in via studielånen någon i en skuldfälla det tycker jag är drastiskt. Om
man pratar om 24 000-25 000 euro för en hel utbildning. Ser man det på det
sättet, om man tycker att det här med lån är som en stor och farlig varg som
kommer, så kunde man istället gått in och höjt med betydligt mindre på lånesidan. Om det är problemet, så att säga. Man skulle ha höjt istället med 15-20
euro per månad. Och då skulle skuldbördan ökat med 135 000-180 000 euro
per år och i slutändan just 900 000 euro på femårs utbildning. Jag utgår
ifrån att de studerandena är väldigt rationella människor så de tittar på de
möjligheter de har och vad det betyder för dem och att då göra olika typer av
val. Är det så att den här indexjusteringen är det som får deras ekonomi att
stå och falla så behöver de ju faktiskt inte lyfta mer än 15-20 euro extra i lån.
Det är ju det som är deras möjlighet. Det är valfriheten som vi ger dem i det
här sammanhanget. Och minns jag inte fel i den debatt vi hade innan remissdebatten innan det här gick till utskottet så hörde ltl Asumaa till de som
tyckte att vi måste se till helheten när det gällde studieförmåner till studeranden och tyckte också då att vi skulle titta på lånedelen. Det är någonting
som vi också nu gick till mötes när vi gick vidare i det här. Att försöka måla
upp en bild att Ålands landskapsregering med detta skulle föra in de studerande i en lånefälla, det tycker jag är en falsk bild och det vill jag dementera
och det starkaste. Det vi har gjort är det att ge de studerandena möjlighet till
fortsatt god finansiell finansiering. Jag räknade ut att om man skulle hamna i
den situationen att man har väldigt stora utgifter och behöver verkligen det,
så har man möjlighet att kunna inom ramen för detta system, om man också
hittar ett jobb, lyfta lite dryga 2 000 euro. Alltså arbeta ihop till 900 euro och
med lån och bidrag lyfta ungefär 1 100 euro. Så jag tycker att de möjligheter
som de studerande har i förhållande till många andra grupper i samhället,
fortsättningsvis är väldigt god och det tycker jag är viktigt att säga. Vi ska inte
måla upp en bild som förstärker en negativism i vårt samhälle utan vi måste
också försöka se det som finns som positivt. Tack, fru talman!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack, minister Ehn. Jag vet inte hur mycket minister
Ehn har i studielån, men jag kan berätta att jag fortfarande har 897,50
euro kvar sen jag blev klar året 1995. Och troligtvis har de studerande
som kommer i dagsläget att studera kanske ha en något större andel
kvar i den här åldern som jag är i nu. Vad gäller det här borgensansvaret
så har det blivit ganska oklart här både från utskottet och också regeringen vad det kan innebära. Som minister Johan Ehn säkert vet att på
moment 460351 så finns 150 000 euro antaget för just den här delen

727

och lag- och kulturutskottet har konstaterat att här finns en risk att den
här borgensförbindelsen kan öka. Det här beror inte på att de studerandena inte betalar sina skulder. Hur ser minister Ehn på detta?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Även vi gör den riskbedömningen att det finns en möjlighet
att det här momentet kan drabbas av det här, men den är helt omöjlig
att förutse på vilket sätt den skulle komma att slå. För det är så många
andra faktorer som spelar in i det sammanhanget. Jag är medveten om
det att det är någonting som landskapsregeringen i det skede också
måste hantera men vi väljer att utgå ifrån den situationen, att vi ska erbjuda sådana studiestödsförmåner som ska ge bästa möjlighet för studerandena att klara av det här. Och det vi också gör och det som ltl
Asumaa, inte lyfter speciellt tydligt i det här sammanhanget, är det att vi
ger möjligheten till att också tjäna under den tiden man jobbar. Vilket
torde ge bättre möjligheter till att också klara av de ekonomiska åtagande man har när det gäller det här med borgensåtagande och liknande.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Borgensansvaret faller ju ut när studerande inte kan
betala sina lån och det kommer säkert inte av rent slapphet utan det
handlar om säkert sjukdomar, arbetslöshet och annat efter att man blivit
färdig och att man helt enkelt inte klarar av att betala sina lån. Jag tror
inte att det är av slapphet som här kanske tidigare nämndes. Det betyder
ju också att man ska kunna jobba mera under studietiden och efter studietiden. Problemen är ju det att arbetslösheten stiger också för ungdomarna och det kan vara ett problem både att finansiera sina studier då
under studietiden och betala sina låna efter studietiden. Det här behöver
man kanske också beakta i det här sammanhanget, att de studerandena
inte bara tycker om att lyfta lån.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Först vill jag för egen del tas ifrån sådana här typer av sådana här benämningar om slapphet eller att folk skulle välja att göra olika
saker på ett negativt sätt. För det tror jag inte att ltl Asumaa har hört
mig att säga. När det gäller sen den risk som man löper efter att studierna är klara, så vill jag säga det också att så den forskning som finns visar
på att den som har utfört ett arbete också under studietiden gör sig betydligt mer anställningsbar. Man är attraktivare på arbetsmarknaden
om man under studietiden samtidigt har kunnat skaffa sig praktik eller
olika typer av arbetserfarenhet. Det finns lite olika sidor av detta mynt.
Och som sagt var, fortsättningsvis är den totala helheten för de studerande på Åland fortsättningsvis god. Någonting annat kan man inte
säga med den studiestödspolitik vi för idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Så som utskottsordförande ltl Jörgen Pettersson mycket
riktigt betonade är det här nu då det första budgetlagförslaget av fyra, som vi
har till första behandling idag och som ansluter sig till nästa års budget.
Lagtingsordningen föreskriver ju om behandlingsordningen för detta. Vi
har ju sedan länge välkomnat en ordning i den offentliga budgeteringen i
landskapet där så väl inkomster men framförallt utgifter åt sköljs av lag eller
avtal. Allt annat är ju som vi numera, jag åtminstone tycker vi är överens om,
är av ondo. Så det är inledningen till det hela, vi återkommer till de tre andra.
Låt mig genast i början säga att personligen tycker jag att det här är den
minst klandervärda budgetlagen i ett rent politiskt och juridiskt perspektiv.
Jag har ju tidigare berättat att jag numera läser lagframställningar med den
blicken vi alla kommer att ha ifall vi kan reformera självstyrelse systemet. Det
är en ganska hälsosam övning, när vi får ett lagförslag. Läs det gärna, som om
vi hade kompetens i lagtinget. Och därmed hade betydligt vidare kompetens
men också mycket större ansvar för vad vi håller på med. När det gäller att
hushålla med skattebetalarnas pengar så tycker jag att vi kan vara överens om
två saker. Det ena är att skattebetalarna, som skattebetalare och medborgare i
samhället, har sin grundlagsenliga rätt att få behålla sin egendom. Skatter
och avgifter som vi beslutar ska tas av dem måste följa en strikt ordning. Det
går inte att hantera sådana saker hur som helst. Det tycker jag helt nödvändigt att vi kunde vara överens om. Om vi inte kan vara det nu så kommer
kommande lagting, om vi ska ha någon tilltro till ett nytt självstyrelsesystem,
att ovillkorligen måste respektera den enkla sanningen. Det vill säga, vi ska
hushålla varsamt med skattebetalarnas pengar. Vem som träffas är politik,
men hur det går till är juridik. Det är oerhört viktigt att städse komma ihåg
detta. Det som är politiskt önskvärt är möjligt bara om det är rättsligt möjligt.
Det här sammanhänger mycket nära med hela budgetlagtekniken och det ska
vi respektera, i ett samhälle som styrs under lagar. Där det ska finnas, ja – det
ska inte få finnas utrymme alls för godtycke. Det vill säga, vem som deltar
med eller mot sin vilja i detta sparbeting. Det är politik det, bestämmer vi.
Men hur det går till där måste vi respektera grundlag, självstyrelselag och
andra regelverk som styr vår verksamhet. Det sagt, så återkommer jag till
presentationsanförandet. Ltl Pettersson sade att han hyser stark tilltro till
ålänningarnas vilja och förmåga att betala tillbaka lån. Rätt! Det gör vi alla.
Men det är ingenting man ens behöver mäta med tro, för det är en fråga där
man vet. Jag tror det var det som kollegan och ltl Sjögren ville säga i en replik. Man behöver inte tro, om hur studerande och andra lånetagare sköter
sig. Det har vi tillräckligt exakta system för att veta. Jag kan gå tillbaka till en
tid när kanslichefen skötte landskapets juridik. Och när studielånesystemen
infördes så gick det olyckligtvis så illa till att blanketterna som man tillämpade här kom någon annan ställen ifrån och därför var forum för tvister om
att återbetalda, förfallna eller uppsagda lån i Rådsturätten i Helsingfors. Jag
såg till att det blev ändring på det men i början var det på sättet, och jag kan
säga att i egenskap av kanslichef så drev jag åtskilliga rättegångar i Helsingfors Rådsturätt om återkrav av studielån som försummats att betala. Jag
tycker inte att vi behöver tvista om sådana saker det är fullständigt möjligt att
gå in i systemet och mäta och veta, både mäta och veta, vad vi pratar om. Vi
kan ha en önskan om att återbetalningsbenägenheten är hög. Och det är den.
Vi vill ha ett samhälle där det är möjligt att förfara på det sättet men så som
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det också beskrivs i framställningen, så lyckas inte alltid det här. Det är väl
återgivet i framställningen hur studielånesystemet fungerar och under vilka
ekonomiska, sociala, medicinska och andra förhållanden man kan justera de
här frågorna. Så att det om tro och vetande.
Sen i själva huvudfrågan så har vi vår åsikt i den liberala lagtingsgruppen,
den framgår av reservationen. Här vill jag hänvisa till förhållandena i Sverige.
Ni känner säkert till det, det är ett speciellt förhållande i Sverige nämligen där
är ju benägenheten att ta studielån mycket högre än vad den är i Finland och
hos oss. Jag vet inte om det beror på det finurliga jag får säga ganska eleganta
system man har i Sverige. Att det som är kvar av studielån att betala den dagen man får pension efterskänks av staten. Så är det i Sverige. Lyckas du ha
ett studielån kvar och träder i pension, då är din skuld dig förlåten. Det går så
till att staten betalar till den bank det resterande på samma sätt som i vårt system när någon med betalningssvårigheter och oförmåga måste få sin skuld
reglerad så att landskapet betalar till den bank som gett ut lånet. På sätt som
beskrivs i framställningen eller lagförslaget. Jag är inte säker på att vi ska gå
in för det svenska systemet, jag bara pekar på det, som en intressant öppning
som det nuförtiden heter.
Det som diskuteras i riket, nämligen att när man avlägger examen inom
vissa bestämda tider och där har då både universiteten, högskolorna och studieinrättningarna önskemål om genomströmningen men naturligtvis samhällen har betydande intressen av att den utbildningen fungerar. Där förs nu i
riket en diskussion om att inte bara det som amorteras skulle vara avdragsbart i beskattningen utan att man eventuellt skulle gå in för ett system där
staten som gratifikation för examen betalar nu inte hela men en del av den
utestående studielåneskulden jämte räntor uppenbarligen som föreligger till
har förfallit till betalning den dagen man avlägger examen. Så det rör på sig
ganska mycket det här systemet. Med det här vill jag bara säga att de studerandenas ekonomiska förhållanden borde inte endast göras till samhällsbalansen i stort. Det är politik som jag sade inledningsvis, men just vad gäller de
studerandenas förhållanden i frågan lite annorlunda tycker jag än vad det är i
arbetskollektivet i övrigt. Av den anledningen att och jag har inte heller inte
sett i framställningen om det hur beredningen har gått till. Jag kan tänka mig
att det har varit svårt att föra förhandling med de studerande av praktiska
skäl, d.v.s. deras och kommande studerandenas vilja är kanske inte så lätt att
utröna. Därför ligger ju ansvaret naturligtvis på oss men jag hade gärna sett
att man hade satt den här frågan i ett lite större perspektiv. Sparbetinget förstår jag så de behöver jag inte diskutera så mycket utan vad jag nu diskuterade är ett lite bredare perspektiv på det hela. Men för egen del så ger jag
godkänt för så att säga denna budgetlags både innehåll och tekniska utformning även om jag av politiska skäl inte tycker om den. Jag får återkomma till
de tre andra för där har jag mycket att säga om. Om det går. Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Får tacka för godkännandet till att börja med. När det gäller
orsaken till det här med varför man har mer lån i Sverige så är det säkert
väldigt svårt att få fullständig klarhet i det, men en av orsakerna är säkert det att om man tittar på en femårsutbildning t.ex. så kan man i Sverige lyfta ungefär 5 300 euro på under den här tiden i bidrag utan man
måste dryga ut det med lån istället eller på något annat sätt. Det är dess-
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sutom så att möjligheten till att arbeta för att dryga ut kassan i Sverige
är betydligt sämre också, för då påverkar det studiestödsförmånen
ganska kraftigt. När det sen gäller den här biten med att titta på alternativa sätt så välkomnar jag det stödet som jag upplever att jag får från ltl
Gunnar Jansson i det här sammanhanget. Jag lyfte just det i remissdebatten, d.v.s. att vi kommer att återkomma i slutet på den här perioden
med betydligt mera analyserande förslag kring hur studiestödssystemet
kan förändras och här lyfter man med det här att man ska gratifikation
för snabbhet men man bör också titta på för att man kommer hem och
det finns lite andra saker som kunde finnas med.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, tack. Tack, det låter bra. Jo det här fick vi också höra under remissdebatten så det här är bra. Utmärkt! Frågan lever och ärendet går vidare. Det är helt nödvändigt. Så görs det i de miljöer det facto där våra
studerande finns. Det här är ju inte ett fenomen som är inskränkt till
Åland utan tillämpas mer utanför Åland i miljöer där våra studerande så
att säga träffar på hur det förhåller sig i andra system. Vilka inte alls i ett
åländskt perspektiv är dåliga, det måste jag understryka. Själv är jag ju
en produkt av en tid, och som några av kollegorna här i salen är av
samma tid i stort sett där det var en ynnest att överhuvudtaget få landskapslån. Men det är en annan historia. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Köpkraften minskar hos ålänningarna konstaterar landskapsregeringen i budgeten för 2013. Man vill göra förändringar i sjukdomskostnadsavdraget och i studiestödet. Och faktum är att de som har mest nytta av både
studiestöd och sjukdomskostnadsavdrag är de som använder sina pengar,
alltså där pengarna direkt går ut till samhället. Man köper mat och vinterstövlar osv. Jag delar lagtingskollegan ltl Gunnar Janssons uppfattning att
den här studiestödslagstiftningen är väl minst klandervärdiga när det gäller
de här budgetlagarna. Den har en ordentlig beredning och slutsats vilket man
inte kan säga om de andra men det får vi återkomma till lite senare. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka varför man har en indexering det har
kommit fram lite olika åsikter och faktiskt är det också en sådan sak som man
har försökt eftersträva på rikssidan att indexera sociallagstiftningen för att
den inte ska förlora i värde. Att komma med stora lagstiftningspaket vare sig
det berör sociala förmåner eller studerande är ett omfattande arbete. Och för
att den inte ska förlora i värde för att inte inflationen ska äta upp den så har
man indexera studiestödet. Och ett annat faktum som också talar för indexering ur en åländsk synvinkel är ju kronkursen. Vi har väldigt många unga
ålänningar som studerar i Sverige. Några saker till. Det som liberalerna vill
göra med sitt anförande är att problematisera frågan. Vi vet att en årskull ungefär på Åland är runt 300 personer. Och de som har haft behov av att landskapet har tillträtt och tagit borgensansvaret har varit konstant 15-20 personer per år och AMS har under flera år haft en summa i sin budget. Jag tror
inte alls på det här pratet om tilltro till individens förmåga och sådana här
saker. Det visar att de som haft behov av hjälp och stöd har haft svåra förhål731

landen. Det kan ha varit allt från sjukdom till familjesituation och till att det
varit svårt att hitta arbeten när man är nyutexaminerad. Och det får ha hur
mycket tilltro det vill men vi vet hur det ser ut i Europa idag. 25-30 procent
arbetslöshet bland välutbildade unga européer så att det där pratet om att det
handlar om någon slags tilltro det köper jag inte överhuvudtaget. Det finns
försvårande omständigheter också för unga människor.
Det visar sig också att ungefär 50 procent av de unga ålänningarna ansöker
om studielån men långt ifrån alla lyfter studielånen. De flesta försöker faktiskt klara sig utan att lyfta studielån. Av de 50 procent som ansöker om studielån så som sagt lyfter inte alla och för 15-20 euro kan vara en bagatell för
oss som sitter här i salen men för 15-20 euro, så mycket mat blir det. Det blir
det. Jag vet själv vad min dotter har för matbudget, så att man inte ska bagatellisera det heller.
Liberalerna vill ha antecknat till lagtingsdebatten att vi höjer en varningens flagga för de här stigande summorna när det gäller borgensansvaren
också.
Minister Johan Ehn pratade om att det är väldigt positivt om unga människor har arbetserfarenhet och att man blir mer anställningsbar om man har
arbetserfarenhet och det är helt sant. Men vi vet också hur tillgången på arbeten ser ut. Det kan tom att vara svårt att få sommarjobb för unga vuxna idag.
Så diskuterade liberalerna och man får vara tacksamma att några själar är intresserade av att lyssna på. Det är ganska magert här i salen, konstaterade jag
när vi diskuterar budgetlagar och konsekvenser för ålänningarna. Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag vill från regeringen säga att vi intet sätt bagatelliserar
de studerandenas ekonomiska situation utan det vi har gjort är att vi såg
att vi gjorde förändringarna till det negativa och försöker balansera upp
det med åtgärder på andra sidan. Så att vi skulle som jag sagt från regeringens sida många gånger inte vilja göra det här men vi är också
tvungna till att vidta åtgärder. Det ropas hela tiden efter att regeringen
ska vidta åtgärder för att minska utgifterna och när vi gör det så får vi
inte stöd. Det må nu vara det politiska spelet. När man sen pratar om
köpkraften så, beror det ju precis på hur man ser det. Vi ger ju också
möjligheten nu till som sagt att tjäna mera vilket kan höja köpkraften
också på andra sidan. Vi är medvetna om att det finns ett problem med
hur arbetsmarknadssituationen ser ut. Men vi har försökt att se igenom
alla de här alternativen. Vi har stöd, vi har lån och vi har möjligheten till
arbete. Det ger en möjlighet för balans för de studerande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har samma mål men medlen ser olika ut när det gäller landskapets budget och liberalerna hade alternativ till just de här inbesparingarna.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Man ska komma ihåg när det gäller det här med inbesparingar att man kan säga nu att det här är enbart 94 000 i nästa års budget. Men den där 94 000 den följer med till följande år och den blir sedan indexerad i sig ytterligare. Så det här handlar om betydligt mycket
mera än 94 000 euro. Medan de förslag jag har sett i budgetmotioner
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inte skulle ha klarat av att fullt utgöra det utan då är det sådana här
kortsiktiga saker man gör, plus att i så fall så tror jag att man fick svårt
att i övrigt komma med förslag på hur man skulle balansera budgeten.
Vi försöker ju lägga vårt budgetförslag så att vi plockar ihop olika delar
som ska nå fram till ett slutresultat som ska vara budget i balans. Och
det här är en av de byggstenarna som behövs. Som vi dessutom har lyckats med att balansera upp på ett sådant sätt att den som drabbas av den
också erbjuds andra möjligheter som i och för sig leder till att man
måste ta ett lite större ansvar själv. Men möjligheten till uppehälle, det
finns helt klart fortsättningsvis.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalernas budgetmotioner innehåller också strukturella förändringar när det gäller landskapets budget. När det gäller den här frysningen av indexeringen av studiestödet så handlar det inte om en strukturell förändring utan det är ”som att kissa i byxorna det värmer för
stunden”.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Liberala-gruppen tackar för presentationen. Och utskottsordförande, vi tackar för det att utbildningsminister Johan Ehn har deltagit aktivt
här i debatten av nu inför att det är lagförslag. Antingen ska den antas eller
förkastas och det är bra. För övrigt är vi lite förvånade över den öronbedövande tystnad som skallar i den här salen med speciellt tanke på majoritetsblockets deltagande eller icke deltagande i debatten. Jag tycker att den här
frågan kunde ha varit värd en bredare debatt. Nu är det ju så att vi är då i opposition i första hand, liberalerna för diskussion med landskapsregeringen.
Men det är kanske så det ska vara. Utbildningspolitik, vi har försökt se på den
här frågan ur det faktum att försörjningskvoten, vilket är mycket väl bekant,
stiger här på Åland så att det för den arbetsföra delen av befolkningen i framtiden kommer att bli alltmer kostnader att bära för att finansiera välfärden på
hela Åland. Vi har gjort den bedömningen vi för vår del att ett slopande av
indexeringen av studiestödet vilket är ett facto när inflationen arbetar över
det fastställda beloppet betyder det en sänkning av det faktiska studiestödet.
Vi har bedömt att den här frågan inte är till gagn för att skapa den situationen
att ungdomar fortare kommer ut i arbetslivet färdigt utbildade med den yrkeskunskap som deras utbildning har lett till. Det här säger jag därför att i vår
omvärld inte så mycket här ännu, men i vår omvärld kanske speciellt i Finland pågår det hela tiden alltmera en debatt om att nu måste samhället göra
vad man kan för att förlänga arbetskarriärerna i någon ända. Det pratas
mycket om att höja pensionsåldern. Vilket antagligen kommer vara någonting
som vi kommer att få se i framtiden också. Men man kan ju också tidigarelägga ingången i arbetslivet med en färdig utbildning om man sköter studiestödspolitiken på rätt sätt. Nu är det rätt säkert att någon kommer att säga
här att det att man arbetar mer på sommaren och att man lyfter mera lån inte
behöver ha den där effekten, men vi gör i varje fall den bedömningen att
mindre studiestöd riskerar att göra det att studietiden tar längre tid. Man
kommer senare in i arbetslivet och därmed så ökar försörjningskvoten ytter733

ligare. Förutom den här frågan eftersom det är en budget lag och den är
kopplad till budgeten så har vi också lagt ett förslag om att man skulle gynna
återvändande åländska studeranden som flyttar tillbaks till Åland genom att
det skulle kunna göras ett avdrag i kommunala skattningen för studielån. Till
den delen så hade vi en god diskussion med utbildningsministern Johan Ehn.
Jag tror att vi ser ganska lika på den frågan. Det har diskuterats om man ev.
kunde ha gett bidrag för återvändare eller ett skatteavdrag. Vi menar att våra
aktiviteter på det området också visar att vi för vår del inte tycker att höga
studieskulder är till gagn för en ung person som ska in i arbetslivet och bli en
del av den producerande befolkningen. Ett skatteavdrag på studielånen
minskar det facto skuldbördan för en person. Så man kan inte se på den här
frågan enbart ur det exakta som just lagparagrafen innehåller och medför,
utan som vi ser det se på frågan ur ett bredare perspektiv hur det påverkar
samhällsutvecklingen för sin del. Vi har lagt, som ltl Katrin Sjögren sade vi
har lagt andra förslag till inbesparingar istället. De har nu visat sig nu när
budgetbetänkandet är offentlig gjort, de har samtliga blivit nedröstade. Någon kanske med någon liten positiv skrivning men de har blivit nedröstade.
Vi lade förslag som hade finansierat en fortsatt indexering majoriteten ville
göra på ett annat sätt och då får man bara konstatera att vi är olika partier
och vi prioriterar olika inom utbildningspolitiken. Vi hade tyckt att de
åländska studerande gott kunde ha fått sina studiebidrag indexerade. Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar helt ltl Mats Perämaa analys av vikten av att utföra ett arbete för att om möjligt snabba på också studietakten, för jag
tror att det att vi ska få våra studerande ut i arbetslivet tidigare, det är
viktigt. Det kräver dock ganska genomgående analys av vilka instrument
det är man ska välja för att man kan med precision ska kunna sätta in
dem. Och eftersom att vi också vet att den här diskussionen pågår åtminstone i hela Norden som jag har gjort mig bekant med nu så vill vi
också från landskapsregeringen återkomma till det och jag tycker också
att det inspel som liberalerna via ltl Mats Perämaa gjorde i en motion
här med att ge förslag kring hur det här kunde göras, det mottas med
tacksamhet för det är någonting som vi kan ta med oss i den här fortsatta diskussionen. Jag för egen del lyfte ju fram att jag ser behovet av
både hemvändardiskussionen och det här med hur man kan få takten att
stiga. Man måste ta helt nya grepp för att föra studiestödssystemet
framåt. Men vi behöver också jobba på kort sikt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Egentligen finns det inte så mycket att replikera. Vi är
överens om att det är värt att se på den här andra delen när det gäller
återvändande ålänningar och hur vi kan premiera dem som har utbildat
sig färdigt på något annat håll för att komma tillbaks och bli ålänningar
som goda medborgare om man säger så, som delar av det producerande
samhället. Men jag säger det igen, vi har lite olika syn på vad som är viktigt i utbildningspolitiken. Vi hade kunnat köra ner landskapets kostnader inom andra utbildningsområden för att fortsätta den här indexeringen till gagn för våra unga studerande. Majoritetsblocket väljer en
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annan väg och det får man ju förstås respektera. Vi får till den delen
konstatera bara att vi för en lite annorlunda utbildningspolitik.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller då hur man väljer att prioritera så kan vi konstatera på det sättet att jag antar att ltl Mats Perämaa hänvisade till motionen om bildningsförbunden. Och där kan vi då säga på det sättet att
landskapsregeringen gör också där en omprioritering vad gäller de bitarna. Man går från att ha finansierat rakt över budgeten till att finansiera de via PAF-medel och jag tror inte att det skulle vara så lämpligt att
finansiera studiestödet via PAF-medlen i det här sammanhanget. Och
jag vill också poängtera det att stödet till bildningsförbunden torde vara
om jag nu kommer ihåg rätt 90 000 euro på helårsbasis medan den här
finansieringen för studiestödet är 94 000 på halvårsbasis vilket också är
något som vi också nu skjuter upp under de tre kommande åren. Det
finns en viss differens där, men naturligtvis är det på det sättet att man
kan göra olika prioriteringar. Men jag vill ändå poängtera från regeringens sida att vi har gjort allt vad står i vår makt för att också visa på att vi
ger de grundförutsättningar som behövs för att kunna driva aktiva studier framåt utan att vi ska sätta käppar i hjulet för dem. För finansieringen finns nu säkrad i den studiestödslagstiftning som landskapsregeringen har lagt fram för lagtinget här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har gjort allt i vår makt för att studeranden skulle få sina
studiebidrag indexerade så att det inte facto inflationspåverkan inte
sjunker, men vi får se då efter omröstningen. Sannolikt når inte vi i mål.
Förutom stödet till bildningsförbundet så har vi lagt förslag som skulle
påverka forskningen vid högskolan så att det är plus, även andra åtgärder skulle mer än väl ha täckt. Täckt totalen av vad den här inbesparingen medför. Vi får också komma ihåg att det har noterats av flera här att
det att studeranden kommer att lyfta mer lån leder sannolikt till ökade
kostnader i andra lägrar. Som sagt vi för en annorlunda utbildningspolitik. Vi värnar om de åländska ungdomarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är en intressant och bra tanke att
stimulera till återflyttning när den studeranden är klar med sina studier.
Och vi hade också en mycket intressant diskussion i Finans- och Näringslivsutskottet om det här, där även utbildningsministern Johan Ehn
var med i något sammanhang och visade sin positiva inställning till det.
Frågan är bara hur man ska göra det sen då, det här kan ju vara ett sätt
att man får göra ett skatteavdrag. Hur stort och så vidare. Jag funderade
lite på det och så fort man gör något med skatter så är det ofta lite komplicerat. Det kostar när man ska ändra i skattesystemen och så vidare.
Så ett annat alternativ kunde ju vara att när man har flyttat hem och
jobbat ett antal år hemma, så kan man få en avskrivning på skulden. Det
kan finnas flera. Så det här kommer säkert att funderas på framledes.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Ordförande! Under mitt föregående värv som ansvarig för finanserna
med landskapsregeringen så hade jag också ansvaret att lägga fram en
ny kommunalskattelag, där de åländska avdragen fanns uppräknade. En
egen lagstiftning, och det gjorde jag för att jag hade ansvaret men också
för att jag känner att jag har ett intresse för de här frågorna. Därför har
jag också tillsammans med min grupp lagt ett förslag som skulle innebära en egen åländsk skatteåtgärd, till skillnad från att vi för övrigt nu
tycks likrikta vår skattepolitik allt mera likna den finländska. Men jag
uppskattar den diskussion som vi hade i Finans- och Näringsutskottet i
den här frågan och den som redan hunnit läsa betänkandet ser ju att det
finns positiva skrivningar. Så jag har ingenting att anmärka mot behandlingen i utskotten.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jo, som sagt det är en intressant tanke och en intressant diskussion. Och vad jag kunde förstå på utbildningsministern så
jobbar man vidare på det här och kanske att det kan hända någonting
under den här perioden i linje och hur det då blir får vi kanske olika alternativ, och får möjlighet att välja om lite senare, lite längre fram. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ja, kanske det kan hända någonting i den här frågan och
det är vi tacksamma för i så fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Några ord om varför vi från Ålands Framtid valde att rösta
med landskapsregeringens framställning. Vi har ju hela tiden sagt att man
ska hitta andra former för att kanske stimulera studerande och lindra kostnader för studerande, att man inte går ut i livet med stora lass av skulder och
sådant. Men dock är det så att i det här fallet har vi valt i varje fall att understödja landskapsregeringens förslag där man då höjer lånedelen och fryser
indexjusteringarna. Det är delvis pga. den är temporär och inte tillfällig. Hur
lång den blir vet jag inte men att det är ju inte meningen att ska vara i evighet. Man kan tycka då att, vi har blivit beskyllda lite tidigare här i salen, för
att vi framhäver att vi ska ha bidrag och bidrag i det här fallet nu då så gör vi
inte det, men är ändå med och stöder den här framställningen som landskapsregeringen har. Jag vill också ytterligare framföra att den här tanken
som just ltl Mats Perämaa nämnde om skatteavdrag i framtiden så är en del
som man ska titta på när man går igenom de här studieförmånerna. Det behöver ju inte vara lån, direkta bidrag och andra förmåner, utan vi har förespråka att man ska utnyttja de här skatteavdragen som vi har behörighet på.
Och att lindra på det viset. Det finns många instrument som man kan använda av när man på något vis stödjer studerande. Så det är en kort förklaring varför vi stödjer landskapsregeringens förslag.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tycker att det är bra att Ålands Framtid har ställt sig
bakom det här förslaget och tar ekonomiskt ansvar. Det tycker jag man
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ska uppmuntra och jag förstår vilket jag gärna får ett förtydligande på
att man har svårt att enas med liberalerna som ju vill ge både studiestöd
och höjt lån. Man vill späda på de här möjligheterna på totalt sätt i dessa
tider. Det måste väl vara någonting som kan vara lite svårt att hänga på
när man är ekonomiskt ansvarstagande. Där har kanske Ålands Framtid
svar i det här. Men som sagt jag tycker att det är värt att uppmuntras.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Liberalerna står ju för sitt ställningstagande och vi står
ju för vårat så inte har vi tagit någon ställning utifrån vad liberalerna har
tänkt utan vi har tänkt själva. Så det är väl det som är orsaken kanske
varför vi har stödja den här gången. Vi backar upp landskapsregeringen
och det tyckte vi att vi kunde göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, det är också från min sida trevligt att höra att ni
stödjer det här. Och det förstår jag ju att det är svårt att under spartider
att hitta lösningar och det här är en lösning för att uppnå en budget i balans. En ledamot hade en fråga att när det här skulle upphävas och det
är 2016 som man skulle se över de här justeringarna. Då kan man ju
igen här i lagtinget diskutera om vi skulle kunna kompensera, om vi har
fått ekonomin i sådant skick är något vi kan ta i diskussion sen år 2016.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Och säkert om jag kommit på att jag sitter här år 2016,
men jag tycker att under den här tiden som den här frysningen av indexbeloppet är aktuell så hoppas jag att landskapsregeringen kommer
att jobba med att titta på andra alternativ. Jag tycker inte att det här ska
vara det slutliga och det rätta heller, utan man måste titta på andra möjligheter. Det ger vi ministern förtroende att hoppas att han kommer
med något förslag till dess.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman,

Fru talman! Jag gav mina åsikter om det här i remissen, men jag kan delvis
upprepa dem. Jag tycker att det är bra att man kan ta fram en sådan här inbesparingsåtgärd som de facto innebär en vin-vin situation både för landskapsregeringen och för de studerande. Deras ekonomiska möjligheter utvidgas i
någon mån och det blir en inbesparing för landskapet. Jag tycker att det var
intressant att få höra ministerns redogörelse här för de summor de facto rör
vilket ju beskriver att det blir en avsevärd förbättring, likviditetsmässigt för
den studerande även om man då så att säga i större utsträckning hänvisar till
lån. Men om man nu i det sammanhanget tar en sådan här liten ideologisk
utvikning brukar ofta vara en diskussion om ideologier här med på ett akademiskt plan, så måste det väl vara bättre sett ur ett liberalt synsätt alltså där
man värnar om individens frihet, att man själv får välja huruvida man skuld-
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sätter sig eller inte, eller alternativt att man tvingas in i ett samhälle som är
skuldsatt. Vilket man ju gör ifall landskapet lånar och sen ger åt en.
Så att återigen, akademiskt och ur ett rent liberalt synsätt så borde den här
framställningen vara att föredra. För då kan man själv välja att inte skuldsätta sig, spara 15-20 euro per månad och så löser det sig om man har den
möjligheten. Har man det inte så är det i alla fall ens egna skulder som ökar
och orsakar inte en skuldsättning av samhället. Sådant som sen då får tas
hand om alla, som har det på sina axlar. Så att jag skulle säga som så att den
här ideologiska diskussionen borde vara på ett annat bord om man ska försvara de här liberalernas synvinkel eller liberalerna borde stödja den här
framställningen om de vill vara liberaler. Men jag ska inte fördjupa mig mer i
det. Det är bara intressant att konstatera. Vidare som jag sade i remissen i
viktig ingrediens i det här är att man får arbeta mer. Och med tanke på att det
ju ställs krav på studieprestationer, att hålla en viss studiehastighet för att få
studiestöd, så tror jag att man arbetar så mycket som man kan, men inte så
mycket så att det drabbar studietakten. För då blir man ju av med de här
förmånerna. Och sen hur det vidare påverkar studieresultatet då, det måste
man lita på att varje individ kan bedöma hur mycket man har kapacitet att
arbeta. Om man nu tar summorna så höjs de ju inte så mycket utan som jag
sade i remissen så kan jag tänka mig att man helt tar bort dem. Och de här
lönenivåerna som nu är gränsen för att man inte får de här förmånerna
längre så är ändå relativt låga om man tänker sig att man jobbar helger och
kvällar, där det är ganska bra betalt. Särskilt inom vissa av de här yrkena som
man har möjlighet att jobba extra inom. Så att där tycker jag återigen att det
är viktigt som ministern sa att man är etablerad på arbetsmarknaden och att
man lär sig att arbeta. Det finns ju en möjlighet idag, särskilt mot bakgrund
av arbetarskyddsbestämmelserna att man så att säga skyddas från arbetsmarknaden enda tills man gått ut högskolan nästan. För under 18 år så får
man inte syssla med farliga arbeten och därigenom är många sommarjobb
uteslutna och sen av olika orsaker så sommarjobbar och jobbar studerande
extra mycket mindre omfattning nu. Och det tycker jag är olyckligt. Därför är
det bra att sådana saker uppmuntras, så att man blir van att arbeta. För det är
en sak att lära sig att ta ansvar och fungera på ett arbete. Att komma upp på
morgonen och komma på jobbet, det kanske man inte alltid lär sig i skolan.
Så det är egentligen bara bra saker med den här framställningen och det visar
ju också när ett av oppositionspartierna väljer att komma med och understöda till framställningen. Till sist så har det varit mycket tal om att det här är
en budgetlag och en del av en större helhet osv men jag kan inte förstå hur
man från liberalernas sida kan föreslå både att studiestödet ska indexjusteras
och att lånenivån ska höjas, så skulle jag tycka att man ska välja det ena. Nu
rasar mannar från himlen över de studerande från den liberala himlen och
det blir väl lite populistiskt tycker jag i det här svåra tiderna när vi före den
här framställningen kom hade svåra tider och under den tid den legat här har
fått det ännu svårare tider. Nå, som sades här i ett anförande så står liberalerna själva för sin politik, men jag förbehåller mig rätten att påpeka att det
verkar lite väl svulstigt att förespråka både höjd studielån och indexjusterat
studiestöd.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Med högre studiestöd så blir det sannolikt lägre studielån, det som är vår utgångspunkt. En vin-vin situation sade ltl Danne
Sundman för vin för landskapsregeringen och vin för de studerande.
Åtminstone likviditetsmässigt, det var så som ltl Danne Sundman sade.
Jag ska komma ihåg det här och om vi står inför den dagen att vice
lantrådet och finansministern får gå till en bank och knacka på för att
begära lån för landskapet. Det är inte helt osannolikt så att då hoppas
jag att ltl Danne Sundman stiger upp och säger att nu har vi en vin-vin
situation för nu har landskapets ekonomi åtminstone likviditetsmässigt
förbättrats.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Den dagen kan ju komma snabbt om vi börjar föra den
politik som liberalerna förespråkar att vi strör ut pengar fortsättningsvis
på alla sätt och vis, fast vi inte har dem. Så att vad jag menar med det var
att när det gäller möjligheten att arbeta är friska pengar. Och med det
här sättet så får man ju förtjäna mycket mera till än vad studiestödet relativt sätt minskar då. Så att för de studerande innebär det absolut, bara
man har möjlighet att arbeta, en stor vinst och för alla likviditetsmässigt
så har man möjlighet att skaffa sig samma försörjningsgrad som tidigare
bara det att istället för att landskapet skuldsätter sig tidigare så står man
själv för det. Vilket är ju helt ok, vilket ju är en investering man gör när
man studerar och den betalar sig många gånger tillbaka om man gör det
seriöst och arbetar med sin utbildning.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! De obundna, borde kanske ha diskuterat budgeten och
det budgetbetänkande som ligger på vårt bord, i sin grupp. De obundnas
representant där har röstat emot alla inbesparingsförslag som den liberala gruppen via våra ledamöter har lagt. Och där fanns förslag som
skulle ha täckt den här åtgärden så att om det gäller att slösa pengar så i
så fall så är det nog den här gruppen väl kålsupare som någon annan. Ltl
Danne Sundman sade så här att man ska sträva så mycket så att studiestödsgränsen uppnås. Det innebär ju att cementerar studietiden på en
maximalt lång tid och vi vill ju åstadkomma den situation att de studerande kommer fortare ut i arbetslivet för att förlänga arbetskarriären.
Och sen har vi en växande ungdomsarbetslöshet också. Det finns inget
jobb att gå till.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag måste först påminna om studiestödslagens bestämmelser där det finns ett tak på antal stödmånader som avgör studietiden för
många och inom den tiden ser man ju till att få sina studier klara. Och
sen, visst kan det vara möjligt på vissa utbildningar att fyra års utbildning görs på tre år och så vidare, men det är väldigt få utbildningar och
väldigt få individer som klarar av det, så jag tror att om man får ut de
studerande i arbetslivet efter heltidsstudier i x antal år så får man vara
nöjd. Och sen till de här inbesparingarna så de ska ju först vara realistiska och så ska de ge någonting på lång sikt annat än alternativa kostnader och att föreslå att dra in stödet till bildningsförbundet så visst. Men
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varför har man då förra perioden från liberalernas sida kommit med den
här lagen om just stöd till bildningsförbunden? Det blir lite märklig politik. Det är klart att man har rätt att ändra sig. Det har man väl, men
märkligt blir det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman för ett mycket klokt resonemang,
anser jag. Jag tycker att ltl Danne Sundman har satt hammaren på spiken. Jag tyckte hemskt om det resonemanget ltl Danne Sundman förde:
”tvingas in i ett skuldsatt samhälle”. Det är enligt mig, precis rätt tänkt i
den här ekonomiska tiden och vi kan vara mycket stolta över att landskapet nu idag inte har tagit lån och jag tycker inte att vi ska börja göra
det heller. Det är rätt tänkt så tack för det anförandet.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Det är någonting man absolut ska undvika och frågan är
om vi lyckas med det. Med det nyhetsflöde som kommer, men det krävs
många sådana här små åtgärder och kreativt tänk att ändra landskapets
budgetunderskott som fortfarande i år är betydande och det ska jag säga
att alla vallöften jag har gett under hela min politiska karriär så det löfte
att denna period vända landskapsbudget i balans, det är det allra viktigaste vallöfte som jag någonsin har gett. Och det hoppas jag att vi tillsammans kan hålla. Men det är inte lätt när man ansetts av oppositionen på det här viset och där finns sedelpressar att veva på, verkar det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Ja, tack fru talman! Ltl Danne Sundman diskuterar också det här kring
med att arbeta mera och jag anser också att ltl Danne Sundman är inne
på rätt spår. Alltså nu också med de här ökade pensionsavgångarna och
annat så är det ännu viktigare att vi får ungdomarna in i arbetslivet så
här stöder jag också det resonemanget.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Det är en viktig sak att arbeta mera och det som nämndes här tidigare om ungdomsarbetslösheten. Varför är ungdomar i
större utsträckning arbetslösa än andra medborgare? Nå, det är ofta
därför att man inte är etablerad på arbetsmarknaden. Man har inte arbetserfarenhet och man har inte kommit in, så att säga in i arbetsmarknaden. Så därför är det jätte viktigt att också under studietiden bekanta
sig med arbetsgivare, få vana och kunna hänvisa till viss erfarenhet när
man kommer ut som nybakad från studierna. Så det finns bara fördelar
med att uppmuntra det med att ge sådana här morötter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man har rätt att ändra sig, säger ltl Danne Sundman samtidigt
som ltl Danne Sundman som ordförande i kulturutskottet förr förra pe-
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rioden var med. Vi drev tillsammans den här förändringen just med motiveringen att man inte skulle öka skuldsättningen hos de studerande. Vi
fick igenom det här då, ltl Danne Sundman och jag, när vi var i opposition. Det är intressant också att höra argumentationen och det märks att
man inte har så mycket kontakt med ungdomar. Just det här med svårigheten att faktiskt få jobb. Vi diskuterade också på det viset att de
flesta försöker klara sig utan lån. 50 procent söker men under 50 procent lyfter lånen. Man försöker söka sommarjobb, en del kan få stöd av
sina föräldrar. Ungdomarna försöker att inte ta lån för de vet att de
skuldsätter sig långt tid framöver.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Det är så att man har rätt att ändra sig och det ska man
göra om man inser att man inte kan uppfylla sina vallöften med sin tidigare politik, pga. Att det inte finns pengar. Då måste man göra avkall på
det och ta ansvar för ekonomin i första hand. För om man inte gör det,
då bränner man för all framtid möjligheten att driva en expansiv och offensiv politik. Och det här att ha kontakt med ungdomar, det är ju det
jag har och det är de som säger att givetvis man försöker undvika lån
man vill gärna arbeta om det är möjligt men då kommer ju studiestödstaket emot. Att få jobba mera, det är många ungdomar som kommer att
utnyttja det, som jag känner till. Som gärna extra knäcker lite och skapar
sin egen försörjning. Och sen är det precis som ltl Katrin Sjögren säger
att de flesta undviker lån och försöker finansiera genom egna inbesparingar, får hjälp av sina föräldrar, arbetar eller på annat sätt för att finansiera sina studier. Men sen är det inte alla förunnat att ha den möjligheten av olika orsaker och då bör man också kunna ta lån, vilket man
kan nu i större utsträckning också.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! För att man ska uppfylla kriterierna för att få studiestöd så är
studietakten hög. Jag tror också att man lever i någon slags villfarelse att
det ska vara möjligt att studera på heltid och sen också jobba. Det är en
omöjlighet. Så mycket kontakt har jag med ungdomar att jag vet, att det
är väldigt stor press på studietakten hos ungdomarna. Det liberalerna
varnar för är att man har en kortsiktig inbesparing som kan bli dyrare
längre fram. Det vill vi också flagga och varna för. Det är ingen strukturell förändring, det är inte den här åtgärden i landskapets budget.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Till vissa del är den strukturell alltså, när man höjer de här
möjligheterna att framförallt arbeta. Det är en strukturell förändring.
När man flyttar över fokus på vem ska finansiera studierna. Det att individen finansierar de i större utsträckning. Med den kommer andra fördelar som i sin tur finansierar eventuell kostnad för det. Och i det här
fallet så är kostnaden inte som jag ser det någon betydande. Och visst är
det så att ungdomarna försöker finansiera sina studier själva och sen
hur vida man hinner jobba och kan jobba det beror på det första på ens
egna egenskaper hur duktig man är. Jag uppmuntrar gärna duktiga
människor som kan studera på heltid och dessutom jobba. Men jag vill
inte lämna de därhän som inte klarar av det här utan som bara klarar av
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att studera. De vill jag ha möjlighet att ge lån, så att de också kan studera. Och sen är det ju från tid till en annan i studier i olika brott med
studierna. Beroende på utbildning och på fas i utbildningen och sen kan
det komma i slutskedet t.ex. en avhandling där det lämpar sig med
kombinationen arbete.
Talmannen
Tiden är ute! Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Förslag om förkastande väcks i samband med ärendets andra behandling.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen
om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt i första behandling.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av ändring av landskapslagen om
studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt i första behandling.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
2

Minskning av överföring till kommunerna
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Del två denna dag av sparlagar och förslag som ska bringa den
åländska ekonomin i balans handlar om den årliga överföringen från landskapet Åland till kommunerna. Med avstamp i den så kallade Gullåsenavgiften föreslår landskapsregeringen att sammanlagt fyra miljoner euro dras
bort från den summa som kommunerna årligen lyfter i landskapsandelar. Det
är i stora drag en miljon euro mer än de pengar som kommunerna hittills betalat till ÅHS för att hålla sina äldre på avdelningen. I dag har kommunerna
istället ordnat vården för de äldre på egen hand vilket troligen är både lite
bättre och lite sämre samtidigt. De äldre får det antagligen lite bättre genom
att få vistas i sin hemmiljö medan kommunen sannolikt får betala lite mer för
omsorgen. Det sätter fingret på en öm punkt i den offentliga ekonomin. Vem
ska betala för omsorgen? Vem ska sätta upp reglerna för hur omsorgen ska se
ut i en framtid när fler blir äldre och färre är med och förvärvsarbetar? Som
bekant, efter några dagars intensiv debatt kring framtiden i detta lagting, är
svaren liksom lösningarna många. Det handlar om att välja den rätta vägen in
i framtiden.
Att nu minska överföringarna till kommunen med tio procent är enligt utskottet ett sunt första steg mot den framtiden. Det är inte så mycket att det
blir ohanterligt och det är inte så lite att det inte märks. Ska vi bringa landskapet Ålands ekonomi i balans måste inte bara de studerande vara med och
betala. Även kommunerna är så illa tvungna att dra sitt strå till den
sparstacken. Det kanske inte ens räcker. Under det kommande året är det
flera strukturer som sätts under lupp och ska hanteras av landskapsregeringen. Hur ska den sociala servicen säkras över hela Åland i en osäker finansiell
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framtid? Hur ska den tekniska servicen ordnas? Hur ska landskapsandelssystemet se ut i framtiden? Det är tre frågor som alla ålänningar i dag på allvar
borde fundera kring. Inte att förglömma den viktigaste frågan av dem alla:
hur ska allt detta betalas i fortsättningen? Detta arbete får inte dras i långbänk varför utskottet förutsätter att landskapsregeringen under våren återkommer med riktlinjer för det fortsatta arbetet med framtidens Åland mot
bakgrund av dagens talrika strukturer.
Till följd av allt detta tillstyrker finans- och näringsutskottet den föreslagna
minskningen av landskapsandelar till kommunerna. Vi har rätt självklart erfarit att kommunerna inte jublar över detta. Konstigt vore det väl annars.
Men jag vill ändå påminna om att kommunerna är en lika stark del av Åland
som Åland är av kommunerna. De facto är det ändå kommunerna som på riktigt har skatteinstrumentet i sin hand. Det har inte landskapet Åland. Alla
tillsammans bildar ändå en helhet som skapat den självstyrelse som i år fyller
nittio år. Under den tiden har de olika delarna av Åland utvecklats på många
sätt och längs olika vägar. Det är fel att behandla kommunerna som ett kollektiv. Någon kommun har fått en fabrik som gjort ekonomin bärkraftig,
andra har fått hamnar som skapat stabilitet, vissa har fått flotta simhallar, idrottshallar, vägar eller broar medan andra levt på ren och skär klokskap. Alla
har olika förutsättningar och olika bakgrund men en gemensam nämnare.
Alla kommuner hör till ett Åland vars ekonomi i dag är svag. Alla kommuner
har på olika sätt i olika tider lutat sig mot ett ekonomiskt starkt landskap. Av
det enkla skälet måste även kommunerna nu vara med och finansiera helheten. Det får inte vara ett alternativ att landskapet Åland ska anhålla om banklån för att upprätthålla utbetalningarna till kommunerna. Denna krismedvetenhet finns även hos kommunerna och vi har i utskottet erfarit att även om
ingen gillar åtgärden finns det en förståelse för att den behövs. Det är ett bevis på det sunda förnuft som råder på Åland och som har byggt vår självstyrelse. Man får inte bara fråga sig vad landskapet Åland kan göra för kommunerna utan också tvärtom.
Under utskottets behandling har även ett yttrande över lagförslaget in begärts från lag- och kulturutskottet. Det föreslår vid sidan av några smärre
språkliga förändringar att begreppet justeringsavgift som använts i lagförslaget byts ut till justeringsbelopp vilket finans- och näringsutskottets majoritet
stöder. Det är kanske inte optimalt sett ur en lagstiftningsvinkel med så sena
förändringar. Men denna övergripande fråga av stor finansiell vikt är för viktig för att fastna på lagtekniska detaljer. Visst, det ska råda ordning och reda
men det får inte ske på bekostnad av det viktigaste av allt: frågan om hur våra
gemensamma pengar ska räcka till allt. Det är dock rättvist att slå fast att utskottet inte nådde majoritet i denna fråga om kommunala överföringar. Till
betänkandet fogas två olika reservationer vilka reservanterna i vederbörlig
ordning själva ska redogöra för.
Fru talman! Mot bakgrund av detta tillstyrker finans- och näringsutskottet
att lagförslagen om minskning av överföring till kommunerna antas med de
ändringar som framkommer av betänkandet. För en budget i balans måste vi
nå, våra efterlevande ska inte behöva betala vad vi misslyckas med i dag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När vi lagstiftar här i lagtinget är det väldigt viktigt just det här
med att noga och länge tänker på vad får det här för konsekvenser för
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befolkningen ute i det åländska samhället. Alltså vi behöver verkligen
analysera de lagstiftningsåtgärder som vi genomför och vidtar. Och det
här är en av de budgetlagar som nu har väldigt mycket hastats iväg igenom här i lagtinget. Den här budgetlagen ändrar riktning fullständigt
under Lagtingsbehandlingen. För det första så är det inte längre en fråga
om avgift enligt utskottsmajoriteten påstår, utan nu är det ett belopp.
Man kan undra om det i sak ändrar väldigt mycket. Men det som är det
mest anmärkningsvärda var att själva grunden för det här var Gullåsenavgifterna, därför att kommunerna nu skulle slippa avgifterna till ÅHS.
Nu står ordförande och säger att kommunerna betalar fortsättningsvis
för sina äldre och det är det som vi hela tiden har hävdat. Kommunerna
fortsätter betala för sina äldre.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är som vtm Viveka Eriksson mycket väl begriper ett sätt att flytta om
resurser, där det kanske inte var optimalt att använda Gullåsen för det
som man då gjorde det för. Jag tycker att man borde ha gjort den här
förändringen för många, många år sedan och inte nu. Men ibland så är
det ju faktiskt för sent att vakna tidigt. Och de här förändringarna som
syftar till att få landskapsregeringen budget i balans borde ha gjorts för
många, många år sedan. Nu står vi i ett sådant skede att vi inte riktigt
har tid att sitta och gå igenom precis alla konsekvenser. Vi måste agera
också och det tycker jag att landskapsregeringen i det här fallet har
gjort. Tack!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Intressant grepp. Flytta om resurserna. Det vi hävdar från liberalernas håll är att den offentliga ekonomin är en helhet. Och det betyder att den offentliga ekonomin ska vara i balans. Och då handlar det ju
om att också kommunernas ekonomi ska kunna fungera på ett sådant
sätt att man kan sköta sina åtaganden. Så det hänger ihop. Utgångspunkten för den här framställningen var faktiskt ltl Jörgen Pettersson,
att kommunerna skulle betala två gånger för Gullåsen-avgifterna. Det
var utgångspunkten. Nu har man justerat om den med lite ord, men det
är fortsättningsvis så att kommunerna ska betala 4 miljoner eller man
får mindre 4 miljoner. Vilket betyder att det påverkar kommunernas
ekonomi radikalt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru, talman! Jag tror att vtm Viveka Eriksson möjligen överdriver hur
radikalt det inverkar på kommunernas ekonomi. Om man betraktar
kommunerna kollektivt vilket jag inte tror alltid är lyckligt faktiskt. Men
om man gör det så handlar det om en neddragning av 10 procent. Det är
faktiskt inget väldigt stor nedskärning. Det är någonting som man kan
hantera. Och det är någonting som man måste hantera i tider som dessa,
när pengarna börjar ta slut. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Utskottet konstaterar att termen justeringsavgift kan
vara vilseledande och att man istället ska i bruk termen justeringsbelopp
för att nå förtydliganden. Mitt, varken juridiska eller språkliga öra,
hänger inte alls med. Det vore mycket önskvärt tycker jag för den fortsatta debatten att någon kunde berätta, i det här fallet ordförande och ltl
Jörgen Pettersson, vilken är den juridisk nationalekonomiska skillnaden
i den offentliga ekonomin mellan justeringsavgift och justeringsbelopp.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det vore väl mig förmätet att stå här och hålla en lektion för
ltl Gunnar Jansson, som jag är säker på har en betydligt större erfarenhet i denna fråga, men på ett folkligt plan, så råder det faktiskt en
ganska stor skillnad mellan begreppet belopp och avgift. Där avgift är
alldeles tydligt är någonting som man betalar för någonting som man
får, medan begreppet belopp är möjligen något mera flytande. Om det
sen håller streck i den juridiska facklitteraturen så tror jag nästan att jag
överlämnar till betraktarens egna ögon. Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Bevare befolkningen från den här typen av budgetlagstiftning. Det är ju
medborgarnas börs vi går i. Vad gäller den juridiska bedömningen har
jag kanske möjlighet att återkomma i ett anförande. Men åtminstone jag
har fått lära mig att avgift och belopp i den meningen är samma sak att
beloppet anger avgiftens storlek. Mer krångligt än så har åtminstone
inte mina juridiska professorer uttryckt det hela. Jag vet inte om utskottet vill krångla till det med tystnad eller är det så utskottet hittar på en
egen doktrin så skulle det vara värdefullt att få någon insyn vad det
handlar om.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Vi har ju inte suttit och hittat på begreppen själva utan vi
har nog tagit hjälp av modern sakkunskap i form av lagberedningen som
har vägt ordens betydelse och kommit fram till den här slutsatsen. Och
inte finner vi väl egentligen några stor skäl till att ifrågasätta deras slutsats. Som ltl Gunnar Jansson mycket riktigt påpekade så handlar detta
arbete om medborgarnas börs och medborgarnas börs är allt närmare
att gapa väldigt tom och då måste man ta till åtgärder som kanske inte
alltid känns väldigt bekväma men som man ändå måste genomdriva. För
det är balans i just den börsen som ltl Gunnar Jansson påpekar är det
viktigaste av alltihopa. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I likhet med det förra ärendet så höll sig utskottsordförande
och ltl Jörgen Pettersson mycket till att verbalt framföra betydelsen av
ansvarstagande och nu har vi hört två anföranden. Vi har två lagar till
framför oss och vi kan för vår del säga att vi har förstått den innebörden
så att i den kommande lagstiftningen kanske vi kan hålla oss mera till de
komplikationer som lagförslaget medför. Vad gäller då, eftersom det
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gick ut på det här så tog det här att upprepas det jag sade i samband
med den förra ärendet. Nu det här så, det här betyder då 3 miljoner i
minskade Gullåsen-avgifter som landskapsregeringen så ser nödgad att
ta tillbaks av kommunerna. Sen utskottsordförande och ltl Jörgen Pettersson fick budgeten att behandla så har faktiskt utgifterna på en annan
sektor tillåtits öka med just samma 3 miljoner euro. Så den här nyttan
av den här åtgärden är i och med det bortsopad rent budgetekonomiskt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Som ltl Mats Perämaa påpekar även om det möjligen rör en helt annan
fråga än överföringen till kommunerna, så har vi drabbats av överraskningar i samband med budgetbehandlingen vilket jag kommer att återkomma till imorgon. När det handlar om terminologin som jag använder
i presentationerna så tror jag behålla mig rätten att skriva dem själva.
Som jag har noterat så har kanske budskapet inte gått in vare sig i detta
rum eller kanske ens hos ålänningarna, att den åländska ekonomin är
svag. Den är inte stark. Om det krävs att man upprepar den sanningen
många gånger så kommer jag att stå här tills det sitter. Det garanterar
jag. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Då får vi höra samma ord sen när den kommande lagen
om tandvårdsreformen ska presenteras här av utskottsordförande och ltl
Jörgen Pettersson så får vi se om det blir en liknande presentation då.
För övrigt återkommer jag i ett anförande om en stund.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack igen! Om det krävs att jag behöver dra det en gång till för att alla i
salen ska begripa allvaret i situationen så tvekar jag naturligtvis inte att
göra det. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det förra ärendet som också kopplade ihop med budgeten. Det
sade vi att hörde till kategorin mindre klandervärda budgetlagsframställningar. Detta ärende hör inte till den kategorin, utan till den andra. Mera klandervärda. Det här kopplar ihop med det jag kommer att säga. Först finns det
frågetecken kring huruvida, vilket framgick här i en tidigare replikväxling
vilka är de märkliga kostnaderna i reformen om ny lagstiftning. Vilka är de
verkliga kostnaderna för kommunerna?
Det finns en tankefel i själva upplägget där man på något sätt utgår ifrån
att kommunerna totalt sett blir av med alla utgifter i och med att landskapet
tar över sjukvården av de äldre. Men som framgick tydligt ur utskottsordförandens presentation här så har kommunerna kostnader kvar för att sköta
om de äldre. När de nu har gjort så som avsikten var från lagstiftaren att de
alltmera tar hand om de äldre inom sina egna utrymmen och inom sina egna
verksamheter och finansierade med kommunernas egna budgeter. Så man
kan faktiskt hävda att det som landskapsregeringen nu gör, så i sig innebär en
dubbelkostnad. Det beklagliga är då att samtidigt, vilket vi har fått erfara i finans- och näringsutskottet, så stiger ÅHS kostnader totalt sett. För att bed746

riva sjukvård i allmänhet. Ramen ska utökas med 3 miljoner euro från det
som föreslogs för bara några månader sedan. Så det känns som ju att det här
är ett avslut i en fråga som leder till att samtliga partner får mera kostnader.
Och det är beklagansvärt i sig. Landskapsregeringen när man då i något
skede under hösten eller som ett resultat av det man presenterade i tilläggsbudgeten senaste vår. När man bestämde sig för att man ska ta 3 miljoner
euro av kommunerna, så gick man in för en avgift som har nämnts för man
ville uttryckligen inte ändra i landskapsandelssystemet. Det tror jag att jag
har rätt i när jag säger att landskapsregeringen väldigt tydligt sade på det sättet. Man gick in för en viss fördelningsmodell som man presenterade för
kommunförbundets förhandlare, vi gör den bedömningen att det aldrig
egentligen skedde någon förhandling i ordets rätta bemärkelse, men landskapsregeringen träffade i varje fall kommunförbundets förhandlare. Sen i
det sista skedet, en halvtimme före frågan och resultatet skulle presenteras
för media så hade man kommit fram till en helt ny fördelningsmodell. Den
som ny föreslås i den här lagframställningen. Så i det skedet var det ännu frågan om en avgift som inte skulle röra landskapsandelssystemet. Det var just
med p.g.a. det att man sade att man inte rör landskapsandelssystemet, därför
kunde man göra en sådan här snabbare process utan att ens förankra frågan
ens i kommunerna.
Nåväl, nu vet vi alla det under lagtingets behandling under två utskott så
har frågan då ändrat från att vara en avgift till att vara ett justeringsbelopp.
Vilket utskott, finans- och näringsutskottet och förmodligen också lag- och
kulturutskottet konstaterar att det här är en ändring av landskapsandelssystemet. Nu tvistar man då huruvida det är en grundläggande förändring av
landskapsandelssystemet eller bara en förändring. Men redan en förändring
av landskapsandelssystemet borde enligt alla parlamentariska regler så som
vi ser saken borde ha föregåtts av en dels en utvärdering av landskapsandelssystemet, den som trädde i kraft 1.1.2008 och dels en det att kommunerna i
sig som drabbas av det här skulle ha blivit hörda i den här frågan. Kommunerna har inte haft en möjlighet att bli hörda. Kommunerna var sist och slutligen överraskade av resultatet av det som blev framställningen. Det har vi
fått erfara i finans- och näringsutskottet många gånger, utav många kommunrepresentanter. Så vi ger faktiskt ett underbetyg åt landskapsregeringen
hur man har hanterat den här frågan och kanske det stämmer det som utskottsordförande Jörgen Pettersson sade i ett anförande att när det är bråttom, så kanske man inte hinner vara så noggrann med alla detaljer, men vi liberaler hävdar nu att det är speciellt i tider av inbesparingar och när man
tvingas till åtgärder som berör människors vardagar, kommunal finansiering
och kanske sociallagstiftningen, som berör människor i svag ställning. Då är
det synnerligen viktigt att man är noga med de regler som finns i hur man ska
hantera lagstiftning. Här har man missat.
Vi liberaler har sagt i samband med budgetbehandlingen och i samband
med behandlingen av den här lagframställningen att vi hade förespråkat en
annan modell för att involvera kommunerna i det som kallas för SSR, Samhällsservicestrukturreformen. Vi liberaler var med och presenterade de tankarna i budgeten för 2012. Det är var vi lever än i dag. Vi hade så som också
landskapsregeringen gör nu, vi hade minskat på landskapsandelarna till
kommunerna, det har jag sagt många gånger och det kan jag säga igen, vi
hade också minskat på kompensationerna för kommunala skatteavdrag. För
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vi säger vi också kommunerna ska också vara med och finansiera det som i
framtiden ska bli den balanserade offentliga ekonomin. Det går inte att hålla
de här blocken i serviceproduktionen ifrån varandra. Men vi hade så som vi
sade i budgeten 2012, vi hade gjort en utvärdering av landskapsandelssystemet. Vi hade tagit pengar, men vi hade gett tillbaks pengar i form av ett utökat och utvecklat samarbetsunderstöd. Och vi är fullständigt övertygade om
och vi tror att den process som landskapsregeringen bedriver om samhällsservicestrukturreformen kommer visa efter något år att vår modell med mer
samarbete. En samarbetsutveckling utifrån en positivare utgångspunkt, den
hade gett ett bättre resultat. Den hade sparat mer pengar totalt sett för den
offentliga ekonomin. Det här vår fasta övertygelse.
Nå, nu kan vi i varje fall inte applicera vår tre-fyra åriga modell i samband
med ett budgetförslag. Och eftersom vi ändå har sagt att vi också skulle ha tagit från Landskapsandelarna till kommunerna, vi skulle ha gett mindre kompensation för skatteavdragen som vi har bedömt är bäst, att vi är med och accepterar substansen i budgetekonomisk i det landskapsregeringen föreslår. Vi
kommer inte att ha en avsikt att rösta mot själva lagförslaget. Men vi har sagt
att, och det vill vi att lagtinget ska rösta om innan den här behandlingen tar
slut, vi vill att man ska komma med förändringar till samarbetsunderstödet,
en lagstiftning som styr det och sen ge behövliga budgetanslag för att förverkliga en utveckling i serviceproduktionen mellan kommuner och landskapet på
det positiva sett som jag beskrev här förut. Då menar jag att man kan applicera vår modell också på den här framställningen. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis så som lag- och kulturutskottet uppfattat saken
som ltl Mats Perämaa redogör för. Från att ha varit en Gullåsen-avgift
och en avgift, så har man helt ändra spår under behandlingen i lagtinget.
Man pratar om ett justeringsbelopp och man konstaterar att man inte
kan ha en avgift utan motprestation. Det är en förändring av landskapsandelssystemet, det torde vara helt glasklart.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Och därför riktar vi också en skarp kritik till landskapsregeringen. Därför för att så som utskotten har konstaterat så går man in för
en förändring av landskapsandelssystemet utan att höra kommunerna.
De organisationer som uttryckligen är beroende för den finansiering, för
att kunna ge den service som vi samma personer, lagtinget har bestämt
att de ska utföra. Den här svängen från avgift till att den verkligheten att
den här en förändring av landskapsandelssystemet förstärker ytterligare
vår kritik mot landskapsregeringen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Mats Perämaa slår nästan knyt på sig själv när han
ska beskriva den här hela överföringen mellan kommunerna och Gullåsen-avgifterna. Det är en ganska komplicerad historia, som har debatterats särskilt mycket i också i remissdebatten där mycket klargjordes
tycker jag att jag vill inte gå in på de enskilda sakerna. Jag har lite annorlunda uppfattning än ltl Mats Perämaa vad gäller de här bitarna.
Däremot vill jag passa på att berömma ltl Mats Perämaa och förhoppningsvis också resten av liberala lagtingsgruppen om att man går in för
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att acceptera det landskapsregeringen och majoritetsblocket har föreslagit i förändring här i kompromiss och det tycker jag är positivt. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi får väl se vad den kommande omröstningen säger och
vad den ger för resultat för hela gruppen men att vi som har undertecknat reservationen så har under den korta tid vi har haft till förfogande i
utskottet, kommit fram till att det är den här modellen vi förespråkar.
Jag slår inte på något sätt knyt på mig själv när jag beskriver hur den
här ekvationen går ihop. Jag har det största förtroende för ltl Petri
Carlsson, men i just den här frågan så har jag faktiskt ett lite större förtroende till utskottsordförande ltl Jörgen Petterson som för utskottsmajoritetens del sade att kommunerna kvarstår med kostnader för de äldre
där de fortsättningsvis i sina kommuner. Alltså kommunerna blir av
med 3 miljoner till landskapsregeringen till budgeten och så kvarstår
kostnader för att sköta om de äldre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är oomstritt att kommunerna skulle ha kvar en
kostnad för Gullåsen-avgiften om man inte förändrade ÅHS lagstiftning
och tog bort den här, det är helt oomstritt. Sen är nivån på det väldigt
svår att bedöma och det skriver också utskottet i sitt betänkande. Men
jag blir också förvånad när ltl Mats Perämaa och liberalerna anför kritik
mot att det har hastats igenom de här juridiska begreppen vad gäller justeringsbelopp och avgift. Det har t o m tagit två utskott som har behandlat det, två utskott som har juridisk tolkningsrätt och där lag- och
kulturutskottet har ett särskilt ansvar för att uttolka grundlagar, självstyrelse, EU-lagstiftning och andra saker. Man har kommit med ett utlåtande i den här frågan, så jag tycker att det är seriöst behandlat och det
är t o m flera utskott som har behandlat just den här frågeställningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har ingenting att anmärka mot lag- och kulturutskottets
behandling av den här frågan. Det utskottet leds ju ut av en professionell
politiker givetvis. Men vi ska komma ihåg att det som utskottet kom
fram till så är ju helt i strid med framställningen eller utlåtandet sågar ju
landskapsregeringens förslag om att man skulle avgiftsbelägga kommunerna så jag riktar ingen som helst kritik till lagtinget i den här frågan i
beredningen. Men resultatet visar ju att beredningen från landskapsregeringen brast på den här betydande punkten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag ber också om att få tacka ltl Mats Perämaa för det erkännande som han gjorde i sitt anförande om att åtgärderna i sig är riktiga när det gäller att minska på överföringarna till kommunerna. Det
visar att vi egentligen har samma syn på helhets ekonomin här på Åland.
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Ltl Mats Perämaa sade att han också skulle ha minskat på landskapsandelarna till kommunerna och att han också skulle minskat eller tagit
bort de här kompensationerna. Det där är vi helt eniga om. Och sen
skulle han ha istället satsat på samarbetsunderstödet och då vill jag lyfta
fram det som vi skriver på sidan 71 i budgeten för 2013, att landskapsregeringen välkomnar inom det sociala området särskilt samhällsprojekt
inom äldreomsorgen t.ex. beträffande äldre och teknik inom handikappservicen och inom barnskyddet. Och vi har också pengar upptaget i budgeten för 2013. Det finns från tidigare. Så egentligen är vi helt och hållet
inne på samma linje.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tyvärr inte helt och hållet. De verbala delarna beskriver det
på något sätt om man vill göra så här. Men i budgeten för 2012, alltså
det år vi lever idag så fanns det 375 000 euro upptaget för samarbetsunderstöd och särskilt understöd torde det heta. Så att beloppen är helt
annorlunda. Igår hade beloppen för budgeten framöver varit åtminstone
varit av den nivån att verkligen åstadkomma förändring. Sen ska vi
komma ihåg att de här 100 000 som vice lantrådet Roger Nordlund har
föreslagit i budgeten, det ska också täcka Sottungas situation och det vet
vi allihop att Sottunga kommer att få slut på pengarna. Det har de själva
sagt inom snar framtid så att jag ser det framför mig att de pengar som
finns föreslagen kommer att räcka till lån eller särskilt understöd åt
Sottunga. Men knappast överhuvudtaget till samarbetsunderstöd. Och
framförallt så skulle det ha krävts en lagändring för att stimulera.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att riktigheten i den politik som både ltl Mats
Perämaa och liberalerna och vi i landskapsregeringen önskar föra, så
har ju på något sätt bevisats genom det som sker just nu. Samtliga
kommuner har nu fastställt sina skattören. Alla har bestämt samma
skattöre utom en som har sänkt sitt skattöre. Kommunsektorn som helhet går de facto överskott enligt budgeterna för 2013. Medan landskapets ekonomi kommer till ett ganska stort underskott. Det t o m ökar i
samband med den här ekonomin, vilket är beklagligt. Ska vi se till helhets ekonomin så är det här riktiga åtgärder. Sen kan vi naturligtvis
strida lite grann om teknikaliteterna kring det hela men riktningen som
sådan är rätt. Sen vill jag också lyfta fram det att det är rätt som ltl Mats
Perämaa säger, i 2012 års budget finns det ganska mycket pengar för
samarbetsunderstöd, men det har inte varit någon efterfrågan. Och där
måste vi hjälpas åt både vi i regeringen och liberalerna, att försöka stimulera till samarbete. Då kommer vi också att vara med och hjälpa till
ekonomiskt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är inte frågan om teknikaliteter. Samarbetsunderstödslagstiftningen måste ändras för att det som ska kunna ligga till grund för
ett stimulerat samarbete mellan kommunerna. Och det har inte vice
lantrådet Roger Nordlund kunnat presentera en sådan förändring av
samarbetsunderstödet. Den här diskussionen förde vi i samband med
tilläggsbudgeten om jag minns rätt. Vi är överens om de budgettekniska
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resultaten av den här framställningen. För vi säger ju att kommunerna
kommer att måste vara med i den totala reformen av hela samhällsekonomin. Men vi kritiserar det sätt som landskapsregeringen gör det här
på, utan att ha pratat med kommunerna. Med försök att göra det via en
avgift, för att dölja att det verkligen är en ändring av landskapsandelssystemet. Så kritiken är stark till den delen, men att kommunerna måste
vara med i hela den här utvecklingen och finansieringen så det är
ostridbart.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill börja egentligen med att säga att i finans- och näringsutskottet så har jag gjort en reservation där jag påstått i min reservation
att det är en grundläggande förändring av landskapsandelssystemet. Vilket
nu finans- och näringsutskottet inte har påstått. Men i grunden så är det dåligt igenomtänkt lagförslag. Det kan man inte komma ifrån. Och den har ju
hastats igenom p.g.a. då att man ska få en budget i balans. Man skulle önska
att sådana här typer av budgetlagar och tillfälliga dessutom skulle ha lite
större framförhållning, att de skulle vara helt klara när man börjar diskutera
budgeten och inte att man får de i famnen samtidigt som utskottet ska börja
behandla budgetförslaget. Det är ändå ganska pressat tidsschema för finansoch näringsutskottet att hinna med själva budgeten och nu i det här fallet så
har vi fått hjälp från andra utskott, lag- och socialutskottet. Annars skulle de
här lagarna inte ligga på bordet idag. Och det här fram stressandet av budgetlagar, det tycker jag man borde haft en framförhållning så att man hade haft
det klart när budgeten läggs på bordet.
I landskapsregeringens ursprungsförslag så pratas det ju precis som ltl
Mats Perämaa talar om här att överföringarna till kommunerna via en justeringsavgift. Och det har vi konstaterat i behandlingen också när vi har fått utlåtande från lag- och kulturutskottet att man inte har tyckt att uttrycket avgift
är en bra benämning utan man har justerat det då till ett belopp. Därför att
en avgift fordrar, om jag förstått rätt, en motprestation för att man skulle
kunna ta en avgift. Nå, i saken är det väl samma sak. Men att uttrycket kanske
är mera rätt.
Jag har ansett i min reservation som sagt var att det är en grundläggande
förändring av landskapsandelssystemet och det bygger jag på att man har
gjort en helt ny typ av reglering för att minska landskapsandelarna till kommunerna. Där man via det här lagförslaget går in och inför det här justeringsbeloppet som man gör landskapsregeringen rätt till då att minska landskapsandelarna till kommunerna. Och det anser jag är en grundläggande förändring, sen må andra tolka som de vill, men så där har jag bedömt det. Sen har
nämnts i landskapsregeringens lagförslag nämnt också att eller i motiveringarna att man ska komma med nytt förslag i samman med samhällsservicereformen. Och det tycker jag väl i och för sig är bra, men man kan ju fråga sig
om just den här typen av tillfälliga lagar är någon sorts trygghet för kommunerna. Där har man väl, tycker jag åtminstone, kunnat på något vis diskutera
med kommunerna och i det förra anförandet fick vi ju höra att den här diskussionen mellan kommunerna och landskapsregeringen har varit ganska
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brådskande och inte förankrad på det viset, som man tycker att en sådan här
viktig sak borde ha varit. Så jag får en känsla av att kanske inte kommunerna
har varit riktigt med på den här sista slutrundan och förstått vad de här effekterna av hela förändringen av det här lagförslaget innebär.
Sen har det också nämnts just det här påståendet att kommunerna får fortsätta att betala och att man har de här kostnaderna kvar och det framför
också i samband av vår behandling i utskottet att fast patienten flyttas ut från
Gullåsen så har ju kommunerna patienterna kvar och kostnaden uppstår i ett
annat ställe. Så det här blir en dubbelkostnad som man säger. Först minskar
landskapsandelarna men kostnaderna för patienten kvarstår och det här
kommer ju att ge resultat så småningom för kommunernas ekonomi. Nu
nämns också att 10 procent inte är en stor summa. Nå, det där är ju betraktarens synd, det alltså det är vi medvetna om. 10 procent på vilket belopp så det
har ju av avgörande betydelse. Men i stora hela så har vi ju omfattat lagförslaget för det. Men med reservationen som jag har sagt att vi anser att det är
en grundläggande förändring av landskapsandelssystemet som nu landskapsregeringen påstår att man inte gör. Men det är det.
Vicetalman Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Jag håller fullständigt med ltl Brage Eklund om det här med
att man går in landskapsandelssystemet och man ställer sig egentligen
på sidan om landskapsandelssystemet med det här förfarande. Vilket är
helt fel, för landskapsandelssystemet måste vara förutsägbart för kommunerna. Man är så beroende av det för alla sina verksamheter, så jag
håller fullständigt med ltl Brage Eklund om att det är nästans den
största bristen med den här lagförslaget.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tackar för det, att vi har lika syn på saken och det är väl det här som
är det svåra för kommunerna när det är så kort framförhållning att man
vet ju inte nu från dag till dag vilka förändringar landskapsregeringen
kommer med. Och framförallt när kommunerna ska börja budgetera så
skulle sådana här förankringar borde vara gjorda med kommunerna och
landskapsregeringen vad som är på kommande. Tyvärr så blev det ju ett
lite hastverk och därför skulle egentligen hela det här lagförslaget varit
skickad tillbaka, men att tyvärr är det så här.
Vicetalman Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är ju precis så det är därför att för kommunernas del så påbörjas ju budgeteringsarbetet i maj-juni. Det är då man behöver veta vad
man har för förutsättningar, vilka ramar man har att jobba inom. Och
egentligen så var det ju så att den här tilläggsbudgeten som kom i våras,
redan där så borde man då från landskapsregeringen ha kommit med
den här lagen. Efter den tilläggsbudgeten.
Ltl Brage Eklund, replik

Jo, det är helt sant. Jag tycker att när man kommer med ett sådant här
lagförslag där man i samband med budgeten ökar avgifterna och minskar landskapsandelarna till kommunerna totalt. Minskar bidrag till avlopp och vägar, så borde man ha en totalkostnad för kommunerna innan
man gör en förändring av landskapsandelarna så att man vet vad det
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slår totalt. Den uppfattningen har jag nu att inte landskapsregeringen
har, utan det kommer efter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag var redan i mitt replikskifte inne på det här med de här budgetlagarna och möjligheten att verkligen ha en riktig seriös behandling av de här
lagarna. När de kommer sent, när det är mycket jobb i utskottet redan och
man ska väldigt snabbt få ihop de här lagarna. Och jag tycker att man ser det
väldigt tydligt i just den här lagen. Jag ser det också i flera av de andra budgetlagarna. Men om man nu tar den här överföringen till kommunerna, den
ändringen av den lagen, så är det ju så att för det första så kom ju den här lagen om ni kommer ihåg, väldigt sent. Den kom t o m efter att vi hade behandlat och remitterat budgeten till finansutskottet. Och det gjorde ju att förutsättningarna var ju redan där kringskurna. Sen var det dessutom det att den
var dåligt beredd. För redan här i talarstolen under remissen så stod man och
gjorde lagberedning och började ändra. Man började ändra det här begreppet
avgift till belopp. Redan i remisstillfället. Och det borde ju man förstås från
landskapsregeringen redan från början ha noggrant analysera vad det innebär att sätta avgift på kommunerna. Nå, att sätta en avgift på kommunerna
då måste man också kunna förvänta sig en motprestation. Och det har man ju
rett ut i lagutskottet att det inte kan vara en avgift. Sen är det dessutom det
att man gör en genomgripande förändring, som vi ser det av landskapsandelssystemet. Man går på sidan av landskapsandelssystemet. Sen tycker jag
också att finans- och näringsutskottet har en enorm arbetsbörda de här dagarna som budgeten ska behandlas. Så vi hade en diskussion i talmanskonferensen om det är rätt utskott att remittera de här lagarna till. Och jag ifrågasatte det redan då och jag verkligen ifrågasätter det ännu mera nu. För nu är
det finans- och näringsutskottet ägt de här ärendena. Skulle sakutskotten
som specialutskotten fått de direktremitterade till sig, då skulle man i lugn
och ro ha behandla och berett lagarna. Och också i det här fallet särskilt
kunna lagbereda för det är ju det lagtinget har gjort också till en viss del. Så
jag tycker att till nästa gång att man verkligen funderar på det här, när vi står
inför en sådan här situation nästa höst igen antagligen.
Det som är intressant nu, beredningen i lag- och kulturutskottet, finansutskottet sade så gör att Gullåsen-avgifts argumentet det har förfallit. Och det
sade också finansutskottets ordförande. Han sade så här, att nu är det så att
kommunerna ska sköta sina äldre själv eftersom man nu flyttar hem från Gullåsen, är det bra eller dåligt sade utskottsordförande det kan man förstås diskutera. Jag tror att det är bra att man en gång för alla har rett upp den här situationen vad som är socialvård. De äldre ska skötas inom socialvårdsdelen
hemma i kommunerna och sen när man är sjuk ska man vara på sjukhuset
och då är den geriatriska delen en del av sjukvården. Så det tycker jag och vi
att är bra att en gång för alla är upprett. Men det som sen blev konsekvensen
för kommunerna att man nu har fått ökade kostnader, därför att man har
flera äldre som man sköter inom sin sociala del. Och därför tyckte vi att det
blev så fel argument att påstå att man dessutom skulle betala en gång till avgifter till Gullåsen. Det betyder alltså att kommunerna skulle betala två
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gånger. Det har man nu från utskottets sida slagit fast att det inte är modellen. Det är inte Gullåsen-avgiften längre vi talar om, utan det handlar om 4
miljoner mindre i landskapsandelar till kommunerna. 3 miljoner har man
hävda att är Gullåsen-avgifter och 1 miljon är någonting annat. Det är 4 miljoner mindre till kommunerna.
Sen det här ord-trolleriet som har skett också här under lagtingsberedningen. Avgifter blev ett belopp. Räcker det med sådana ord-trollerier eller
finns det någonting som är dolt i det här. Kommer det här att hålla i sista ändan, för laggranskning och alla de systemen. Jag tror att ltl Gunnar Jansson
mera kommer att orda kring de här frågeställningarna. Vi hävdar alltså att
det här förslaget ställer landskapsandelssystemet åt sidan. Man har nu sagt
att det blir en förändring av landskapsandelssystemet, men det blir det ju inte
i verkligheten. Utan man går in och drar ner landskapsandelarna till kommunerna, men man går inte in i det system som finns. Därför landskapsandelssystemet, det är väldigt komplicerat och krångligt. Det är uppbyggt på olika
koefficienter hur man räknar ut vad de olika kommunerna ska få. Och de koefficienterna de bygger på t e x regionen, är det en skärgårdskommun eller
har sådan boendestruktur så får man högre koefficienter och så vidare. Men
det bygger också på befolkningsstrukturen, åldersstrukturen i kommunerna.
Sen finns det också landskapsandelssystemet att man en gång per år kan gå
in och jämna ut landskapsandelarna. Det ska ske inom oktober. Nu har man
ett utjämningsbelopp som kommer i december. Det kan man ju också ställa
frågande till att vad det här är för nytt ord i det här systemet. För det som
man föreslår är att man nu räknar antalet människor i kommunerna. Man
har alltså helt frångått den landskapsandelssystemet. Man tar bort 4 miljoner
från landskapsandelarna men man följer inte landskapsandelssystemet. Och
det här är en jätte stor brist i hela den här lagstiftningen.
Det som också är märkligt i sammanhanget är att man tänker sig att man
minskar landskapsandelarna till vissa kommuner inom de sociala landskapsandelarna. Och de är ju väldigt noggrant uträknade bl.a. på de här åldersstrukturgrupperna. Ändå ska man gå in och minska sociala andelarna till Mariehamn, Jomala och Finström åtminstone, trots att kommunerna har fått
ökade kostnader på den sociala sidan p.g.a. man tar mera ansvar för de äldre.
Det här är igen en argumentation som inte håller ihop. Jag tycker att den här
lagen har så många bristfälligheter så egentligen borde vi inte godkänna den
här i lagtinget. Men jag håller också med det resonemang som har förts att
om att det finns anledning ändå att titta på hela ekonomin så som mina kollegor i finansutskottet har gjort. Så vi får väl se hur det går i sista behandlingen här för jag tycker att själva lagupplägget är felaktigt. Själva åtgärden så
kan man sen möjligen stöda. Därför att som vice lantrådet Roger Nordlund
sade till ltl Mats Perämaa här i tidigare replikskifte. Han påstår att liberalerna
säger att de här åtgärderna är riktiga. Och det har vi ju inte sagt. Vi säger inte
att åtgärderna i den här lagstiftningen är riktiga därför att den är fel uppbyggd. Därför att, precis som jag redan har sagt, man inte kan ta Gullåsenavgift, man kan inte gå på sidan av landskapsandelssystemet och man har
inte gått igenom och analyserat landskapsandelarna. Det borde man ha gjort
innan man går in och ändrar. Och man har inte involverat kommunerna. Så
därför är beståndsdelarna i lagen fel. Däremot så har ju vi hela tiden, och vi
skrev också i en motion i samband med budgeten att man borde gå tillväga på
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ett annat sätt. Man behöver titta på hur man ger mera morötter åt kommunerna för att samarbeta över kommungränser. Tack!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag får tacka vtm Viveka Eriksson för ett välutfört anförande även om jag möjligen kanske inte delar alla slutsatser när det gäller själva lagtexten. Det som jag tycker att är viktigt och som var viktigt
att fördes fram, var hur arbetet ska fördelas i utskotten. Där hanteringen
av budgetlagar, den här gången gick väldigt bra, men man kan inte alltid
veta att det blir så i framtiden. Varför jag tycker att vi borde ta med oss
det till talmanskonferensen, eller var nu forumet är, det här kanske inte
är rätt forum, men faktum är att det blir en väldigt stort press på ett utskott och det kanske inte alltid är till det bästa. Tack!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Förstås så månar jag om finans- och näringsutskottets arbetssituation men jag månar ändå mer om att de lagar som vi stiftar här i lagtinget är hållbara på sikt, att de är välgenomtänkta, analyserade och
granskade. Och det anser jag att med den här farten som det har varit på
och med den bristfällighet som har funnits i själva grunddokumentet så
har det inte någon bra förutsättningar för lagtinget att göra ett bra arbete. Så det tycker jag att vi verkligen noga ska tänka på.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det. Jag vill dock upprepa att lagarbetet har gått bra och det har
gått enligt konstens alla regler denna gång, men jag tror ändå att det
finns skäl att se över arbetsbördan i de olika utskotten även i framtiden.
Tack!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Onekligen ska lagarbete ta lite tid. Det behöver verkligen vändas och vridas på lagparagraferna. Vi är ju också vana vid att det tar ett
antal veckor i ett utskott att arbeta med en viktig lag. Här har vi nu på
rad fyra jätteviktiga frågor som påverkar människorna i det åländska
samhället. I frågor som jag tycker att vi inte har kunnat ta den tid som vi
har behövt för att få ett bra slutresultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill också tacka vtm Viveka Eriksson för att hon så tydligt medgav att kommunerna skulle även med den liberala ledningen ha
fått avstå ungefär lika mycket pengar till landskapsekonomin. Och jag
tycker det är rakryggat att säga det, för de facto så är det så att det är den
regeringen som leddes av nuvarande vtm Viveka Eriksson dåvarande
lantrådet Viveka Eriksson som tog den ÅHS lag där man angav att när
den här geriatriska kliniken blir fullt ut det, då kommer det här beloppet
att justeras i landskapsandelarna. Och det var cirka 3 miljoner, så att det
har sagts i flera anföranden här också och vtm Viveka Eriksson sade att
det var en överraskning för kommunerna. Jag tycker att det är att undervärdera kommunerna. Alla kommuner har vetat att det är cirka 3
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miljoner som Gullåsen-avgiften är och det kommer att justeras i överföringen mellan landskapet och kommunerna. Sen har vi tagit ytterligare
en miljon så det tycker jag man kan kritisera oss för möjligen men inte
de här 3 miljonerna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! De 3 miljoner som vice lantrådet Roger Nordlund hänvisar till
det är uträkningar som är flera år tillbaks i tiden, kom ihåg det. Ta och
jämför det med de verkliga inkomsterna för Gullåsen under det här året.
Det vet vi att inte är alls i de här proportionerna. Så till den delen håller
inte 3 miljoner längre. Sen när det gäller att liberalerna skulle ha tagit
från kommunerna ungefär lika mycket pengar, det kanske vi skulle ha
gjort i sista ändan, men vi skulle definitivt inte ha gjort det genom en
budgetlag som hamnar på lagtingets bord i slutet på november utan vår
modell var att man bygger upp det under några års sikt. Där man fasar
ut vissa ersättningar för avdrag och där man också sätter pengar för
samarbetsunderstöd. För att både ge morot och lite piska för att få
kommunerna att samarbeta. Och det skulle vi ha gjort under flera års
tid.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, fru talman! Där måste vi hjälpas åt att få kommunerna att samarbeta
så mycket som möjligt. Och hela det här samhällsservicereformsprojektet går ut på det. Men jag tycker ändå att det är ett viktigt budskap uti
kommunerna. Man hör en massiv kritik ifrån liberalerna och från annat
håll på det här lagförslaget och åtgärder vi vidtar, men de facto så är ju
nu också vtm Viveka Eriksson att i sista ändan så skulle det bli ungefär
samma sak för kommunerna. Och det tror jag är viktigt att veta för det
understryker allvaret i den ekonomiska situationen vi har här på Åland.
Jag är tacksam för att också liberalerna genom sin ordförande medger
det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Igen. Det här skulle ha gjorts under några år inte i en brandkårsutryckning i en budgetlag som hamnar på lagtingets bord i november. Utan på ett långsiktigt sätt så att kommunerna skulle ha varit delaktiga, så att man skulle uppmuntra till samarbete kommunerna emellan, så att man skulle få den här möjligheten att faktiskt också då anpassa minskade inkomster när man gör sitt eget budgetarbete. Det har
man ju inte överhuvudtaget gett till kommunerna. Vi är väldigt kritiska
till hur det här har hanterats. Vi skulle ha gjort på ett helt annorlunda
sätt. Men i sista ändan har vi en gemensam offentlig ekonomi och då
måste man titta på helheten. Och då måste man också gå in och titta på
de olika kommunerna. Och gå in i landskapsandelssystemet för att se
hur man ändrar i det. Nu går man på sidan av landskapsandelssystemet
och inför ett helt nytt system. Det är inte bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det är nu den andra budgetlagen vi debatterar idag och det
kan vara kanske inledningsvis skäl att notera varför vi har budgetlagar. Enligt
min synsätt så var det ju för att man skulle uppnå en större rättssäkerhet när
det gäller transaktioner, när det gäller understöd till enskilda medborgare.
Budgetlagarna är egentligen enligt mitt synsätt faktiskt viktigare än vad själva
budgeten är. Nu har vi väl det mesta besättningen vi haft här inne i bänkarna
just nu vid tillfälle men under största delen av debatterna så har regeringsbänkarna varit mer eller mindre tomma. Och därför undrar jag om man faktiskt har insett vad som är meningen med en budgetlag, till att få en rättighet
till lag bunden och framförallt få en lite långsiktighet i det. Den här lagen kom
ju de facto efter själva budgeten om det om någonting så visar väl inför öppen
ridå vilken oerhörd brådska man har haft. Och vi har noterat i de lagar jag har
haft möjlighet till att sätta mig in mera ingående i social- och miljöutskottet
att lagstiftningen är synnerligen bristfällig och på gränsen till hoprafsad lagstiftning. Och det här är ju inte bra om utgångspunkten är att vi ska uppnå en
större rättssäkerhet. Det som jag också tycker med tanke på den remiss som
jag hade relativt nyligen att det skulle vara klädsamt om finans- och näringsutskottet ordförande skulle notera de frågor som reses i remissen. Jag fick ett
löfte om att man skulle titta på de här frågorna. Men vare sig i presentationen
eller i betänkande återfinner jag någonting av det. Och det första, var det att
jag ville att man från finansutskottets sida verkligen skulle göra en helhetsbedömning. Är det bara den här ena miljonen vi pratar om eller är det som jag
hävdar betydligt mer pengar? Om vi tittar på understöd för kommunalvägar,
vatten, avlopp, Grelsby patienterna, Gullåsen patienterna osv. Jag finner
ingenting av det här och det skulle vara intressant att få reda på. Och jag
hoppades verkligen att finansutskottet skulle ha kunnat titta på det.
Den andra frågan jag tog upp så var hur det slår för de enskilda kommunerna. Det är ju lätt att läsa att t e x min hemkommun Jomala förlorar
390 000 på de här transaktionerna medan jag noterar att Mariehamn igen
blir vinnare på det här. Det var den andra frågan jag riktade till finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson att är det en uppfattning? Jag är iså fall i
en felaktig uppfattning eller kan man titta på det? Finns det något mönster?
Det skulle vara bra om man skulle notera de frågor som ställdes i remissen,
för ofta finns det ju en hel del tankar bakom det. Nu levererade utskottsordförande Jörgen Pettersson ganska bombastiska ordmattor om jag säger så om
någonting helt annat än vad det här betänkandet tar upp sist och slutligen.
När det gäller själva betänkandet så är det tre saker som jag är lite fundersam på. Och det första är att det står så här att man konstaterar att lagförslaget gällande införandet av en justering mellan landskapet och kommunerna innebär en förändring av landskapsandelssystemet men att det inte
är en fråga om en grundläggande förändring. Nå, är det väl så som det brukar sägas att inom politik går det absolut att strida om allt. Tittar man på vad
det här handlar om så är det någonting som man ursprungligen kallar för en
avgift och det tycker jag är bra att man nu har gått över till begreppet belopp
istället. Sen kan man säkert ha olika synpunkter på om det är juridiskt korrekt eller inte. Men åtminstone så är det bättre än en avgift, för där förutsätter jag en motprestation. Men igen, man införde den här avgiften, beloppet
eller vad vi nu ska kalla det för som någonting helt nytt. Om inte det är en
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grundläggande förändring så vet nog inte jag vad som är en grundläggande
förändring, men som sagt inom politiken går det att strida om allt.
Det som jag tycker är det intressanta i det som sägs i följande stycke och då
står det så här, där man hänvisar till sitt betänkande nr 18 från i fjol, ”landskapsregeringen bör snarast möjligt återkomma till lagtinget med sina visioner, tankar och så vitt möjligt konkret innehåll kring samhällsservicereformen”. Det är en väldigt intressant formulering med tanke på den omröstning som vi ska ha som sista punkt på dagordningen idag och med tanke på
att också regeringspartierna efterlyste samma sak för ett år sedan. Som vi nu
efterlyser i den här klämmen, så torde det ju vara en kläm som man kunde
omfatta rent av enhälligt kanske.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Och de här frågeställningarna som ltl Anders Eriksson
lyfte fram, lyfte också ltl Anders Eriksson fram i remissdebatten och jag
tog synnerligen fasta på det i utskottet och också i remissdebatten diskuterade kring den här frågan och därför har utskottet gjort ett synnerligen
stort arbete och hört på olika kommundirektörer, styrelseordföranden,
stadsdirektören, minister och olika personer för att klargöra den här
frågan och kommit fram till att det inte är där man säger så här ”sammantaget konstaterar utskottet att det är svårt att bedöma effekten av
den slopade Gullåsen-avgiften för den enskilda kommunen” och det här
är mycket exakt. Det står också här att det är svårt att få en rättvis fördelning utgående enbart från en viss tids period av inbetalda Gullåsenavgifter eftersom man inte vet hur mycket varje kommun skulle betala i
avgift under kommande år och framåt. För bedömningen finns där och
det är mycket svår att tala om exakt vem som blir vinnare och förlorare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tacksam för ltl Petri Carlssons svar, men det jag efterlyste var ju de facto
någonting betydligt mera. Samtliga transaktioner som sker mellan landskapet och kommunerna och det är ju trots allt inte någon rymdresa
som vi pratar om. Det måste finnas möjligheter till att kunna ta ett helhetsgrepp, sen kan jag mycket väl förstå resonemanget som ltl Petri
Carlsson har att det enda som man med 100 procentig säkerhet kan säga
är hur situationerna varit bakåt i tiden. Man kan inte säga hur den
kommer att bli framöver. Men ändå om man skulle räkna ihop alla de
här transaktionerna, det var det som skulle vara det intressanta. Hur
mycket förlorar kommunerna? Jag har ju hävdat att de förlorar betydligt
mer än en miljon. Och med tanke på att man från finansutskottets sida
och från regeringspartiernas sida inte riktigt vill reda ut den här frågan
utan hänvisar att det är så komplicerat så tolkar jag det som att jag har
rätt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det är klart att det skulle vara önskvärt att ha exakt alla prognoser för
alla de här frågorna framåt också. Det skulle vara önskvärt. Men det är
väldigt och oerhört tidskrävande och resurskrävande eftersom jag tror
att det är jätte svårt att, om man bara ser på enstaka år så kan det skilja
mycket mellan de olika kommunerna och i fråga om hur mycket man
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har i Gullåsen-avgift. Så det är oerhört svårt att göra den här bedömningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är säkert svårt. Men i varje fall utgår vi från resonemanget som
många har haft, som jag är den första att understöda, att man måste
titta på samhällsekonomin i sin helhet. Man måste titta till landskapets
kassa, som minsann landskapsregeringen gör isolerat för sig, men man
måste också titta till den kommunala kassan. Hur ser helheten ut? Och
jag tycker att det inte kan vara några svårigheter att reda ut det här. Det
kan inte vara svårigheter att göra prognoser. Men ltl Petri Carlsson, min
uppfattning är att i och med att man vaknat så pass sent med de här frågorna och den här lagstiftningen så är det inte möjligt tydligen att reda
nu under den här korta tidsperioden. Men nog håller väl ändå ltl Petri
Carlsson med som jag uppfattar som en mycket klok och seriös lagtingsledamot, att det skulle vara viktigt att man i god tid börjar gå igenom de
här frågorna så att man hade svar på de frågor som ställs. Nu blir det ju
mycket att famla i blindo.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag tar igen avstamp i presentationen och börjar med dess ordförandes ltl Jörgen Petterssons konstaterande att det ska vara ordning och reda
i budgeteringen och i budgetlagstiftningen. Den här lagstiftningen som betecknas som en budgetlag saknar den ordningen och redan. Det är en lag på
den nivån som definitivt inte skulle platsa i ett nytt självstyrelsesystem. Så är
det. Jag tänker upprepa den här typen av tankegångar, för jag tror att vi får
lov att vänja oss vid just till mer kritisk hållning till vad vi gör. I all synnerhet
om vi vill bädda för, och det vill vi ju alla, för en ny självstyrelseordning. Då
ska vi med våra egna exempel visa att vi är vuxna.
Den här budgetlagen med den egendomliga namnen, minskning av överföring till kommunerna, som innebär två lagändringar vad gäller landskapsandelar till kommunerna. För att kommunerna ska upprätthålla, sköta de
lagstadgade uppgifter som Landsting och Lagting ålagt dem. Och för vilka
kommunerna får andelar, det är inte kommunerna som har hittat på vad de
ska göra utan det har lagstiftaren gjort. Och helt enligt självstyrelselag,
grundlag och så vidare också föreskrivit vad den produktionen ska innehålla
och hur den ska distribueras och enligt vilka grunder den finansieras. Där är
landskapet som vi vet är en stor aktör.
Nå, de här lagändringarna vi nu talar om, föranleds inte av de som de motiverades med. Det vill säga motiveringarna var två, den ena var att kommunerna
undgår, slipper betala ÅHS avgifter och det skulle då vara en orättmätig fördel för kommunerna, som kommunerna inte skulle få njuta utav och det
krävde det andra. Det andra, som skulle tas bort på något sätt. Och det skulle
tas bort i form av en justeringsavgift. Bägge de grunderna har nu fallit. Jag
kritiserar de vardera ingående under remissen och är väl till den delen nöjd
att utskotten har kommit till samma slutsats. Jag vill inte ens antyda att mitt
inlägg skulle ha haft någon betydelse för utskottens sätt att tänka. Men jag
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gläder mig över att de slutsatser utskotten dragit går i samma linje som jag
gjorde. Så vad är då kvar av grunderna för lagen. Har vi överskridit redan
gränsen i t e x för vad lagtinget ska lagstifta om under vilken beredning? Har
vi överskridit gränsen för där ett nytt betänkande borde eventuellt in beställas och så vidare. De här frågorna lämnar jag obesvarade, fullt medveten om
att de saknar betydelse, vilka svar de kunde tänkas få. Men i varje händelse
har det gått så som här har sagts. Redan i remissbehandlingen så hängav sig
lagtinget i plenum åt lagberedning. Och vad jag kan komma ihåg har jag inte
varit med om det förut men det betyder ju inte att det skulle ha förekommit.
Talare ifrågasatte lagstiftningstekniken och det på goda grunder. Igen som
jag sade i det första ärendet vem som betalar är en politisk fråga. Det bestämmer vi. Men hur det går till är en juridisk fråga. Vi måste respektera de
regler och lagar på vilka det här samhället bygger. Det med ordning och reda.
Allt annat är godtycke. Demokratins viktigaste uppgift är att värja sig mot
godtycke. Vår viktigaste roll här i lagtinget är att respektera våra egna beslut.
I sista, och ytterst är det talmannen som vaktar på att så sker. Talmannen får
ju inte till behandling uppta ett ärende som strider mot lag eller någonting
som lagtinget tidigare har fattat ett beslut om. Och allt det där känner vi till. I
alla händelser har utskottet och nu går jag inte på finans- och näringsutskottets betänkande, resolverat det som jag sade i en replik. Redan i grundkursen
i statsrätt, får vi veta vad en avgift är. Så det kan inte ha varit en hemlighet för
någon att skatter och avgifter regleras i ett sådant här upplyst samhälle på ett
bestämt sätt. Och de reglerna får vi lov att respektera så länge de gäller. Om
vi inte gillar dem ska vi ändra reglerna, vi ska inte bryta mot dem. Det finns
ingenting som i det här sammanhanget kan försvara fenomenet justeringsavgift. Det har nämnts, det här kravet på motprestation. Det är ju det ena och
det finns två andra krav som jag nämnde i remissen. Det andra är att en avgift
kan motsvaras av en nyttighet, som det heter. Och det tredje är att den som
träffas av en avgift kan med sitt eget handlande undgå den. Det som utskottet
här, det var visst ett yttrande, hänvisade till att det förekommer i andra sammanhang i landskapslagstiftningen att det finns avgifter som man inte kan
undgå och så finns det sådana som kallas för avgifter av skattenatur. De är
inte alls jämförbara med det som vi nu diskuterar. De som i så fall tänker på
skogsvårdsavgiften, jag går inte in på den, men jag bara säger att den parallellen inte är gångbar. Utan nu då övergår tänkandet enligt utskottets förslag
från avgift, som inte längre en frångången Gullåsen-avgift och inte ens en avgift utan det är ett justeringsbelopp.
Några ord först om skillnaden mellan avgift och belopp. I juridiken så har
man inte brytt sig om att skilja på de två fenomenen därför att en avgift i sig
innehåller nivån på det hela. Så fungerar juridiken. Man kan naturligtvis säga
att man ska betala en avgift och beloppet på den är si och så. Eller nivån på
den är det och det. Men man undviker det i juridiken. Man nöjer sig vanligen
med att säga att det och det är en avgift och därmed har man också satt nivån
på det hela, d.v.s. beloppet på avgiften. Som jag har respekt för de som har en
annan uppfattning så bara framför jag min åsikt och det är den att det finns
inte en sådan grundläggande skillnad mellan justeringsavgift och justeringsbelopp, som gör att det här inte skulle vara en avgift. Vad sedan Ålandsdelegationen, högsta domstolen ev. då republikens president säger så det är en
annan femma. Men vi har ju lovat varandra tidigare att inte syssla med sådan
lagstiftning här i lagtinget som enbart går ut på att testa gränser. Vi måste
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också ha en egen åsikt om det vi gör och om det håller en granskning. Vi kan
inte så att säga köra det här nu och se vad som händer. Blir det back så blir
det. Det är ingen trovärdig lagstiftning. Utan nu är vi inne på belopp. I två
andelslagar. Landskapsandelslagstiftningen bygger ju på att beloppen, om vi
använder den termen, justeras. Om det sker fluktuationer i kostnadsnivån på
fem procent eller mera justeras landskapsandelarna. Här har det då sagts att
det är ungefär 10 procent vi nu talar om så det är inte så mycket att bry sig
om. Då kan vän av ordning fråga sig, varför tillämpar man inte de utlösningsmekanismer som lagen redan innehåller? Jag går inte in på kommunalpolitik här men konstaterar att beloppen, justeringarna eller vad det sen nu
är, är blygsamma. Men jag tror att det för Mariehamns del rör sig om 20 procent. Det här kan kollegan ltl Petri Carlsson bättre än jag, men i varje fall i
alla eller i de flesta sammanhang är det över den här 5 procents spärr som lagen innehåller. Och som i sig skulle vara tillämplig. Det har nu av skäl som vi
nu har hört inte tillämpats på det sättet och så hänvisar man till Ålands
Kommunförbund. Det är min sista iakttagelse. Ålands Kommunförbund kan
inte representera kommunerna. Det är inte möjligt. Och det igen, grundlag
och självstyrelselag gör att kommunerna har självstyrelse och kan avstå från
sin beslutanderätt bara på ett bestämt sätt. Det har vad jag känner till inte förekommit i detta fall. Så därför fru talman, så är det så att detta inte representerar ordning och reda i lagstiftningen, budgeteringen men uppfyller inte
heller de krav på förutsebarhet, som ska känneteckna all lagstiftning. Den här
justeringsmekanismen som finns i lagen är konstruerad på så vis att för att
kommunen ska kunna ungefär veta nivån på landskapsandelarna för nästa
budgetår så ska landskapsregeringen underrätta om förändringar i basbeloppet senast 15 oktober, för att kommunen ska kunna sköta sin budgetering.
Det har inte skett i detta fall. Så vad vi sist och slutligen här har att göra med
är en ändring av landskapsandelssystemet där landskapsandelarna minskar
utan att det redovisas varför, annat än behovet av annan inbesparing och inte
heller redovisas hur den kommunala aktiviteten förväntas bli påverkad av de
här förändringarna. Det representerar dålig lagstiftning. Och jag upprepar,
bevare oss för sådan lagstiftning som berör alla medborgares egendomsförhållanden. Tack!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När jag studerade till ingenjör i energiteknik så frågade fysikläraren: Vad är ett plus ett? Nå, två svarade vi. Är ni säkra? Jo, jo
det lärde vi oss sedan länge. Var på en redogörelse över talsystemets
uppbyggnad kom och efter det var det inte alls självklart att ett plus ett
var två längre, utan att det kan vara någonting helt annat. Med det här
vill jag säga att använda juridik och juridik som hinder för lagstiftning är
givetvis motiverat när det verkligen är juridiska problem med lagstiftningen. Men inte i det här fallet att haka upp sig på rena detaljer som
om det kallas belopp eller avgift. Nu när man särskilt har justerat det till
belopp så att jag tycker att visst kunde den här lagen tillkommit i en annan ordning, lite långsammare och så vidare, men det är brådskande för
landskapsregeringens kassa är tom. Så att med mot bakgrund av de motiv som finns så kan man försvara den här lagstiftsordningen tycker jag.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag betvivlar inte alls att det finns en majoritet här i
kammaren som försvarar den här lagstiftningen. Vad jag bara säger är
att sådan här lagstiftning ska vi inte ha. Allra minst om vi går in i ett nytt
självstyrelsesystem. Vi vinner inget förtroende hos befolkningen med att
syssla med den här typen av lagstiftning. Jag hänger inte upp mig på juridiken utan vi har lovat varandra att följa de lagar som styr det här
samhället. Om vi ogillar de lagarna, ändrar vi lagarna. Vi bryter inte mot
dem.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tycker att man kan återkomma till processfrågor kring
hur budgetlagar kommer till och processas här i lagtinget i samband
med den här åtgärdsmotionen som inlämnats. Men i det här fallet så
som jag sagt, så brådskade det och man har informerat om avsikten att
budgetera så här och ändra lagstiftningen så här i god tid före. Det är
inga hemligheter och gryningsräder som förekommer. Det kommer inte
att vara något problem i lagstiftningskontrollen. Det är fel tycker jag att
använda lagstiftningskontrollen som ett hot. Det används ju i flera fall.
Som att vi skulle överskrida vår behörighet när vi använder vår behörighet. Det gör vi inte. Så att på det viset tycker jag att det är fel att försöka
argumentera mot en politisk åtgärd som ju är nödvändig. Fast ingen av
oss skulle vilja göra det, den är nödvändig för landskapet ekonomi och
därför gör vi det med den här tidtabellen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att både intellektuell och politisk hederlighet kräver att vi gör det vi vill göra. Om vi vill minska landskapsandelarna så gör vi det. Och vi gör det i den ordning som lagstiftningen föreskriver. Vi har lagstiftning som styr den här processen. Och vi kommunicerar med de det gäller, d.v.s. man för parter i ett upplyst samhälle.
Man kommunicerar åtgärderna med kommunerna. Den här åtgärden
aviserades i den s.k. omställningsbudgeten i våras. Det är riktigt alla har
känt till den. Varav denna sölighet? Varför har det här inte kunnat följa
den normala ordning som gäller för i det här fallet budgetlagar? Man vill
ändra en lag. Då gör man väl det och inte konstruerar två motiv som inte
håller och sen håller sig med lagstiftningsteknik som är undermålig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Intressanta anförande, som alltid när ltl Gunnar Jansson är uppe. Det som jag tänkte nämna så är det här med justeringsbelopp som finns inom bostadslagstiftning i Finland och finns som begrepp inom redovisningslagstiftning också i Sverige. Det är förstås i lite
andra sammanhang men det finns som begrepp åtminstone inom juridiken. Sen huruvida det är korrekt att använda i det här sammanhanget
får andra bedöma, men nu har ändå två utskott behandlat det. Kan inte
ltl Gunnar Jansson se det som att man har åtminstone behandlat frågan
värdigt och gjort det detaljerat? Sen vad gäller den här Ålands Kommun-
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förbund frågan huruvida de har rätt att företräda kommunen i förhandlingar så kanske jag kan dela delvis också ltl Gunnar Janssons uppfattning här. Men det är ju så att det är lagtinget som har beslutat i samband med omställningsbudgeten att den här diskussionen ska föras med
Ålands Kommunförbund.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det stämmer. Jag tar bara fasta på det sista. Vi har ju
ett fall där kommunerna har gett ifrån sig beslutande rätt i den ordning
som gäller för en sådan åtgärd. Den kräver antingen grundlagsändring
eller behandling i grundlagsordning och det fallet är kommunala avtalsrelationens rätt att på kommunernas vägnar besluta i vissa frågor.
I det här fallet har så inte skett och så ska inte heller göras. Så länge vi
har kommuner så ska vi respektera den medborgerliga självstyrelse som
kommunerna är tryggade vid, både enligt grund- och självstyrelselag.
Det var så att säga, det jag avsåg med hänvisningen bara till det som har
talats som processen här.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Sen kom det också upp den här frågan där ltl Gunnar
Jansson kom med en ganska allvarlig anklagelse, d.v.s. att man inte har
följt gällande lag. När det gäller tidpunkterna för detta så har jag förstått att datumet 15 oktober gäller bara om det har skett indexförändringar under året. Att då kommer den här deadlinen 15 oktober in. Eller
har ltl Gunnar Jansson en annan uppfattning? Vilket jag uppfattar av
anförandet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Den där beskrivningen är riktig, men vad jag avsåg var att eftersom
själva landskapsandelslagstiftningen innehåller justeringsmekanismer
så ska man använda de eller om man inte gör det ska man säga varför.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! När vi har diskuterat landskapsregeringens lagframställning i den
liberala gruppen att målet är detsamma men medlen måste vara demokratiska. Jag tror att det var ltl Gunnar Jansson som sade det. När vi har hört
också tjänstemän i, när vi haft hörande i lag- och kulturutskottet för det har
ju som alla ser varit den här lagen varit till lag- och kulturutskottet också så
har man nog konstaterat att det är lagligt men det kanske är direkt olämpligt.
Så att det finns många dubier kring det här sättet att lagstifta. Lag- och kulturutskottet skulle ta ställning till om det var möjligt att uppbära en avgift
utan motprestation. Om det var fråga om en avgift och om det var en förändring av landskapsandelssystemet. Och det har vi konstatera, att det är det och
det har debatterats upprepade gånger. Men det som också inte var glasklart
från lag- och kulturutskottets sida så är hur länge den här lagen ska vara
ikraft. Vi får diffusa svar. Så länge som man inte har samhällsservicereformen
på plats, så länge ska den vara i kraft. Och man också diskuterar i lagframställningar att det här ska indexeras. Så att med referens till den tidigare diskussionen vi hade här om studiestödet. I dagsläget är det 141,07 per kommu763

ninvånare men landskapsregeringen säger att det här kommer att indexeras
under de åren det här systemet är i kraft.
Jag skulle vilja kommentera lite det här som ltl Anders Eriksson var inne
på hur det slår om det finns vinnare och förlorare. Och i framställningen
finns det en tabell och där man t.ex. lyfter upp Mariehamn då. Jag anser att
det är olyckligt att man har gjort sådana här beräkningar på de här grundvalarna. Mariehamn har betalat för klinikfärdiga patienter och nu tar man hem
Mariehamnarna hem till Trobergshemmet. En investering i storleksordningen 15 miljoner och 59 tjänster. Man kan också konstatera att varken Brändö
eller Sottunga har haft speciellt många kommuninvånare på det tidigare Gullåsen. Men de hamnar också på att betala, 67 000 för Brändö och 15 000 för
Sottunga. Så är det, det är majoriteten som bestämmer. Det är frustrerande
att man inte fullföljer planerna och utvecklar samarbetsunderstödet. Det
fanns pengar under finansavdelningen under utvecklingsarbetet och även fast
en totalrevidering av landskapssystemet är orealistisk så skulle det ändå ha
funnits utrymme att utveckla samarbetsunderstödet så att det skulle ha haft
en mera stimulerande effekt.
När det gäller särskilt understöd så kan vi konstatera att också den lagstiftningen borde ha funnits på plats. Vi kan konstatera att även fast medeltalet ser okej ut så är det flera kommuner som behöver stöd och hjälp. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Motiveringar och klämmar behandlas i anslutning till ärendets andra behandling.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om planering av
och landskapsandel för socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Landskapsregeringens lagförslag om sjukdomskostnadsavdraget m.m.
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Den tredje budgetlagen som vi hanterat i finans- och näringsutskottet är också den svåraste och den som troligen mest direkt av de tre jag
hittills presenterat innebär förändringar för medborgarna. För i landskapsregeringens lagförslag om sjukdomskostnadsavdraget med mera döljer sig försämringar för de allra flesta skattebetalare. Det är självklart eftersom det
handlar om ett delvis slopande av avdrag. Nu handlar det inte om att kasta
Åland och ålänningarna ner i avgrunden men är ändå en viktig åtgärd i syfte
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att nå balans i ekonomin. Vi får i detta läge inte glömma bort att grunden för
den åländska välfärden inte rubbas ens med denna inbesparing.
Förändringen är såsom den är föreslagen mindre dramatisk än den från
början planerade. Som ni minns föreslog omställningsbudgeten i våras att
avdraget helt skulle slopas, i likhet med hur man gjort i Finland sedan många
år tillbaka. Det vore naturligtvis trist. Vår självstyrelse bör ha tillräckliga ekonomiska muskler för att göra livet så bra som möjligt för alla ålänningar. Dilemmat är att pengarna inte längre räcker till. Om Åland ska kunna undvika
att lyfta banklån för de dagliga utgifterna måste även smärtsamma åtgärder
genomföras. Sänkningen av sjukdomskostnadsavdraget är en sådan. För en
budget i balans måste vi nå, våra efterlevande ska inte behöva betala vad vi
misslyckas med i dag. Och då räcker det inte med att bara de studerandena
och kommunerna får vara med och betala. Alla medborgare måste inkluderas
i detta arbete.
Första budet från regeringen var alltså att avdraget skulle bort. Detta backade man bort från sedan det visat sig att ett sådant förslag skulle drabba vissa
grupper av medborgare för hårt. Det är aldrig fel att ändra sig, tvärtom tyder
det också på sunt förnuft inför starka argument. Därför kom man tillbaka
med ett förslag som satte gränsen för fullt sjukdomskostnadsavdrag till 15
000 euro, strax över den av statistikcentralen definierade låginkomstgränsen
som 2010 låg på 14 741 euro. De som förtjänar mer än detta får dra av hälften
av sina sjukdomskostnader efter självrisken på 100 euro. Det är såklart en
kompromiss men ändå ett nödvändigt steg i rätt riktning. Det är bra så länge
vi förmår behålla detta begränsade sjukdomskostnadsavdrag, tyvärr är inte
ens det skrivet i sten i framtiden. Landskapsregeringen påpekar också mycket
riktigt att detta som nu är ett ettårigt avdrag kan komma att ses över och ändras i framtiden. Framför allt är det viktigt att sjukkostnadsavdraget används
på det vis som lagstiftarna i tiderna ansett som viktigt, för att hjälpa medborgare som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.
Under utskottsbehandlingen har förslaget ytterligare kompletterats med
en par bestämmelse som går ut på att två som bor ihop får dra av fullt så
länge den gemensamma inkomsten inte överstiger 22 500 euro. Det är en och
en halv gång mer än för en enskild och enligt utskottets majoritet en begränsning som andas sunt förnuft och utgör en reell förbättring jämfört med
förslaget. Dessutom betyder det ytterligare inbesparingar för landskapet. Någonstans måste denna gräns dras och den här är motiverad och genomförbar.
Kontentan av allt detta är att landskapets medborgare i högre grad får betala
sina sjukdomskostnader själva, vilket ingen nulevande politiker egentligen
vill föreslå. Men i lägen som detta vi nu befinner oss i måste vi spara på alla
områden. Samma signaler har vi under utskottsbehandlingen fått från olika
grupper. Detta är inget någon jublar över men det är något man klarar. Det
råder ett stort mått av sunt förnuft bland ålänningarna.
Vid sidan av sjukdomskostnadsavdraget föreslår regeringen även att
grundavdragets maximibelopp höjs från 2 850 till 2 880 euro samt att självriskdelen för resekostnadsavdraget stiger från 340 till 600 euro. Båda åtgärderna är såklart till nackdel för de enskilda medborgarna men i åtminstone
det andra fallet när det handlar om resekostnadsavdraget finns också miljömässiga aspekter som inte är att förakta. Det är såklart inte bra för vare sig
plånbok eller miljö att sitta ensam i bilen till och från arbetet. Sådant borde
gå att lösa skulle man tycka. Det finns redan en inbyggd miljöbonus i det
765

åländska resekostnadsavdraget eftersom vi här till skillnad från i Finland får
dra av även bussbiljetter. Alltså borde folk åka ännu mer buss. Nu passar det
inte alla men visst finns det goda skäl att starta bilpooler och liknande när det
också går att räkna hem dem ganska enkelt. Förutom det föreslår utskottet
även en kläm där vi ber landskapsregeringen ändra i resekostnadsavdraget i
framtiden så att resor med miljövänliga fordon premieras på riktigt.
Herr talman, mot bakgrund av det anförda föreslår finans- och näringsutskottet att lagförslagen antas med den bifogade miljöklämmen. Utskottet var
inte enigt varför två reservationer bifogas betänkandet. Det är självklart bäst
om reservanterna förklarar dem på egen hand.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Här är igen nu en budgetlag som snabbt ska igenom lagtinget
där det själva grundarbetet var så bristfälligt så där behövs lagberedning
från utskottets sida. Ni har haft ett digert jobb vill jag påstå.
Jag skulle vilja veta, och det som ändrar här är just det här att påpekades i remissen att det här är ett familjeavdrag. Och det har man ju nu
fått rättat till. Och det är en av verkligt grundläggande för den här lagen,
att det inte är bara en person som gör avdraget utan familjen.
Det är intressant att veta hur man har nått den här summan 22 500
euro var är det uträknat? På vilka analyser, konsekvensanalyser och
överväganden har utskottet gjort för att komma fram till just exakt den
här summan? Och sen har jag också en fråga när man talar om makarnas gäller det också då samboförhållande eller hur ska man tolka det?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Vtm Eriksson, tack för bra frågor. När det gäller den sista frågan vill jag
påminna om att vi lever år 2012 där till parförhållanden räknas alla parförhållanden som folk väljer att bo i, enligt skattemyndigheterna. När
det gäller gränsen 22 500 euro, den baserar på 1,5 gånger det 15 000
euro som jag nämnde i mitt anförande. Sådana gränser är naturligtvis
svåra att nå, men vi har baserat de uppgifterna på den beredning som vi
har fått från lagberedningen och de höranden vi haft under arbetet.
Tack!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag har förståelse för att det är svårt för ett utskott med så stor
arbetsbörda att göra väldigt djuplodande analyser. Men det är ju så att
när man förändrar väldigt mycket den här grunden för den här lagen, att
man blir lite frågande, att man yxar till ett nytt. För vi var redan inne på
i remissen att den här 15 000 euro var lite tillyxat. Nu har man lagt på
en halv till då. 15 000 euro plus en halv, om jag förstod utskottsordföranden rätt. Så lite tillyxat känns det, att det inte egentligen finns någon
utredningar som ligger till grund. Det finns inte några bedömningar av
hur det slår. Sen undrar jag om jag tolkar utskottsordförande rätt, att
det är solklart att det gäller också samboförhållanden när man talar om
makar i lagparagrafen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Det har framkommit under beredningen att det gäller
samboförhållanden också. De som bor under samma tak. Det är be-
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skattningens grund. När det handlar om att göra lagberedning är det
kanske inte optimalt att ett utskott ska ägna sig åt det, men jag anser väl
på basen av det sunda förnuft att jag hoppas att vi alla bär med oss att
där man ser i ett utskott att lagar möjligen kan göras bättre, så vore det
väl underligt om man inte skulle göra de bättre. Då skulle det inte finnas
någon vits med att ha utskott. Så till den delen anser jag att utskottet i
det här fallet helt enkelt har gjort sitt jobb. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är lite samma tema som kom upp i slutet på replikskiftet, d.v.s. tittar
man på paragraf 18 så är ju det den tyngsta paragrafen, kan man egentligen säga i den här framställningen. Och finans- och näringsutskottet
har ju mer eller mindre skrivit om hela paragrafen, enligt mitt förmenande så har man ägnat sig åt ganska omfattande lagberedning. Principen till att utskotten inte ska ägna sig åt lagberedning har ju varit just
det att man ska få alla konsekvenser ordentligt belysta. Det är lite som
att lägga pussel när man bygger en lag. Det pratades tidigare om att man
yxar till en gräns. Och för att undvika det så fort man ser att det här blir
lagberednings arbete så bör man skicka tillbaks det. Det är klart att man
kan göra mindre ändringar men det här är ju faktiskt mer eller mindre
att man skrivit om en hel paragraf. Så jag skulle gärna vilja höra hur
man har resonerat i utskottet specifikt när det gäller möjligheten till att
skicka tillbaks eller börja snickra själva.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Jag tycker att det är kanske möjligen under lagtingets värdighet att kalla det att man yxar till lagar. Så ser jag inte på finans- och
näringsutskottets arbete. Vi gjorde nödvändiga höranden. Vi bad om
hjälp av lagberedningen. Vi granskade fallet så långt man kunde komma
och vi nådde en nivå på 15 000 euro som då tangerar av statistikcentralen fastställda nivån. Och för att nå sen en gräns i även för ett parförhållande. Så är det rimligt att man tar den summan gånger en och en
halv, för att nå en slags rättvisare fördelning gentemot sådana som är
ensamstående. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är inte riktigt säker på om jag riktigt förstår den där repliken. 15 000
euro fanns ju redan i framställningen. Det var en gräns som landskapsregeringen har kommit fram till.
Men det som var min huvudsakliga fråga är att förde man ett principiellt resonemang i utskottet om att nu håller vi de facto på med lagberedning, ska vi göra det eller ska vi skicka tillbaks det. Enligt mitt förmenande tycker jag att utskotten inte ska ägna sig åt så här pass genomgripande lagstiftning som man har gjort här att man skriver om helt och
hållet den bärande paragrafen i hela framställningen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson har säkert en längre erfarenhet än vad
jag har av utskottsarbete men under mitt år som vi har ägna oss åt lag767

beredning i utskottet så har vi rätt ofta gått in och ändrat i lagparagrafer
som har kommit till utskottet. Och det har vi gjort av det skälet att de
inte har varit tillfyllest från allra första början. Och jag upprepar, det är
väl därför vi har utskott för att man ska granska de lagar som föreslås
innan de förs hit till lagtinget. Och det är väl därför lagtinget sitter här
för att granska dessa lagar som framförs av utskottet. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! De här replikerna som har varit har inte klargjort det
här ännu och jag tycker att utskottsordförande Pettersson borde noga
berätta här för oss, vilka analyser har man gjort. Vad har man gjort för
att konsekvens bedöma den här ändringen till 22 500 euro? Och samma
sak också den här enskilda självriskgränsen och hur gäller det sen för
familjerna när du har barn med?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

När det gäller den allmänna skattelagstiftningen så får jag väl kanske
hänvisa till andra källor. Jag är inte säker att jag ska stå och dra den här
rätt upp och ned i ett replikskifte. Det känns inte riktigt seriöst. När det
handlar om att nå 22 500 euros gräns så finns det noga redogjort för i
detaljmotiveringen. Där man bestämts sig för att ta en och en halv
gånger den ursprungliga grundsumman för att därmed nå en summa
som ska täcka in parförhållanden inkl. barn. Tack!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Men det var en konsekvens utav vad det innebär det
här att man har kommit till det här 22 500 euro. Inte bara en och en
halv gånger, för det är inte en ordentlig analys. Det är lite tillyxat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Konsekvensen av att man delvis tar bort den del av det
sjukdomskostnadsavdrag som tidigare har funnits blir att medborgarna
får betala mera för sina mediciner. Det är konsekvensen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Finans- och näringsutskottets ordförande hänvisar till sunt
förnuft och läser man finans- och näringsutskottets betänkande och utlåtande social- och miljöutskottet så kan man konstatera att social- och
miljöutskottet sågar lagstiftningen jäms med fotknölarna. Det finns
massor av frågor. Det framgår inte vilken typ av sjukkostnader som det
ska yrkas avdrag för. Det behöver kompletteras. Man behöver ha tilllämpningar. Och det kan väl inte vara rimligt att man gör en sådan här
lagstiftning som har stor betydelse för människor på så här lösa volymer. Jag tycker att det är under all kritik. Och kan utskottsordförande
nu garantera och gå i god för att det här är rätt säkert. Att den här lagstiftningen fungerar under 2013 när det här ska träda i kraft.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! På basen av den förträffliga utlåtande från social- och
miljöutskottet så tog vi till oss de förbättringsförslag som följde med det
utlåtandet. Och sen så försökte vi göra det bästa av situationen och
ändra lagen till den mån så att den skulle fylla även social- och miljöutskottets frågor som ställdes i social- och miljöutskottet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har nog aldrig varit med om något liknande. Jag hör väl
inte till de mesta veteranerna men det här är lagstiftning som berör
medborgarna direkt och det är också de som är i väldigt stort behov av
det här sjukdomskostnadsavdraget. Så vi kan lita nu på att lagen fungerar 1.1.2013?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Vi har arbetat efter bästa förmåga för att det ska vara en
lag som man kan lita på. Jag tror inte att någon av medlemmarna i finans- och näringsutskottet arbetar av motsatta fel. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! I varje fall vill jag ställa en fråga, gällande gränsen som
sattes för makar på 22 500 euro, gemensamt som en nettoförvärvsinkomstgräns. Det finns en hel del politik i det och det sa utskottsordförande själv, bl.a. i det som sades att landskapet tjänar mer på att man
sätter gränsen lägre. Då finns det en hel del politik där. Kom det förslaget från den politiska landskapsregeringen eller från förvaltningen här i
huset med lagberedning? Har det förslaget sin grund i landskapsregeringens egen beredning i den här frågan? Det är en konkret fråga som
jag ställer till utskottsordförande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Jag är osäker på om ltl Perämaa var med under själva behandlingen av de detaljmotiveringarna men i detaljmotiveringen så
framkommer det faktiskt rätt tydligt hur man just har kommit till
22 500 euro. Vägen till den summan, kan jag inte riktigt säga hur man
har nått, men någonstans måste man dra gränsen. Och den är rätt väl
motiverad enligt min mening och enligt utskottets majoritets mening.
Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ja, jag kanske förstår varför utskottsordförande undviker
den frågan. Jag kommer att återkomma till det i mitt eget anförande så
småningom. Det är en tråkig dag för självstyrelsen, när vi hanterar skattelagstiftning på det här viset med synnerligen dålig beredning där vi
tillåter att andra än de som har beredningsförslagsrätten så starkt får
påverka den lagstiftning som vi har. Vi kommer till skattelagar som är
ettåriga. Det är ingen strukturell förbättring eller förändring åt något
håll eftersom det ska bli någonting annat om ett år. Det blev inte så bra
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som jag hoppades på när lagtinget för drygt ett år sedan gick in för att
bli aktivare i skattelagstiftningen inom behörigheten.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Riktigt illa blir det för ålänningarna först den dagen, när
man inte kan göra besparingar som denna. Att gå in på sjukkostnadsavdraget så är i allra högsta grad en strukturell inbesparing. Och det här
något som alla medborgare får vara med att betala på olika vis. Hade
man gjort det här arbetet tidigare och hade man sett till att täta de hålen
som fanns i fickorna där pengarna har runnit ut, så skulle vi inte stå inför den här diskussionen idag. Vi skulle inte stå inför den här situationen heller. Det är av allra högsta vikt, att vi faktiskt får slut på de kostnader som skenar i landskapet Åland idag. Och att möjligen försämra
sjukdomskostnadsavdraget är ett sätt att finansiera som har vuxit allt
starkare under de senaste åren och som det nu på allvar är dags att ta
tag i. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Finansutskottets ordförande avslutade sitt anförande med att
säga att just gällande vår ekonomi här i landskapet och det då också påverkar
lagstiftningen som vi har framför oss och det håller jag personligen med om.
Orsaken varför jag är uppe här nu, i talarstolen, så är det att social- och miljöutskottet har kommit med ett utlåtande i ärendet och vår roll där var främst
att utskottets roll var att lyfta upp vissa frågeställningar i den här lagstiftningen. Finansutskottet är ju ändå ett specialutskott när det gäller finansfrågor, så att grovjobbet som jag uppfattar det, har ändå finansutskottet gjort
när det gäller det här betänkandet.
Utskottet ville ändå precisera i sitt arbete för att underlätta tolkningen och
påtala för finansutskottet vissa oklarheter. Och där har finansutskottet också
preciserat inkomstgränserna. Utskottet har också under arbetet fått ta del av
statistiska utredningar som legat till grund för lagförslaget. Och av de insamlade uppgifterna om sjukdomskostnadsavdraget framkommer t ex inte vilken
typ av sjukkostnader som yrkas avdrag för. Utskottet har ändå erfarit att
skattemyndigheten, även om sjukdomskostnaderna godkände 25 procent av
vårdavgifterna vid äldreomsorgsinstitutioner, vilket höjer sjukdomskostnadsavdraget i betydande grad för äldre som bor på institution. Utredningarna säger inte heller något om hur kostnaderna fördelar sig inom familjerna eller
hur variationer inom de olika individgrupperna ser ut.
Det har också under utskottsbehandlingen framkommit att de föreslagna
bestämmelserna om sjukdomskostnadsavdraget skulle behöva kompletteras
för att klarlägga hur bestämmelserna ska tolkas av skattemyndigheterna. Det
framgår en dock av lagförslaget som lades av landskapsregeringen att man
också har för avsikt att under 2013 närmare avgränsa vilka sjukdomskostnader som ska vara avdragsgilla.
Slutligen, herr talman, som det framkommer av vårt betänkande så förordar utskottet då att bestämmelsen om sjukdomskostnadsavdraget antas, men
samtidigt föreslog vi att finansutskottet tar ställning till lagtexten. Och det
har man också gjort i det här fallet. Som framgår ytterligare, så är beslutet
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fattat genom omröstning och ledamöterna Anders Eriksson och Torsten
Sundblom har inlämnat en reservation.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Finans- och näringsutskottet hörsammade social- och
miljöutskottets förslag om justeringen av lagtexten så att nettoförvärvsinkomsten får en definition, d.v.s. man ska dra av de naturliga avdragen. Det kommer in i själva paragrafen. Jag ville inte ta upp den frågan
med finansutskottets ordförande för det blir lätt en sådan pingpong debatt i sådana saker och det är ovärdigt här. Därför undrar jag för egen
del, att är det nu säkert att fenomenet naturliga avdrag i skatterätten är
tillräckligt definierat för att man ska kunna ha det som en norm i en paragraf. Vilket då blev resultatet i finans- och näringsutskottet?
Är social- och miljöutskottet övertygad om att fenomenet naturliga
avdrag är tillräckligt avgränsat för att uppfylla lagens krav?
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Efter det att det här finans- och näringsutskottets betänkande kommit på vårt bord så har inte social- och miljöutskottet behandlat och diskuterat förslaget som finans- och näringsutskottet har
behandlat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det. Jag förstår att det förhåller sig på det sättet, men vad jag
menar är att social- och miljöutskottet använder ju just den här termen,
dvs. vilka avdrag som ska göras före sjukdomskostnadsavdraget inom
parantes det vill säga, nettoförvärvsinkomsten eller bruttoinkomsten efter naturliga avdrag. Och just det uttrycket återfinns i paragrafen som
nu föreslås bli lag. Var det i social- och miljöutskottets förslag tillräckligt
tydligt vad utskottet avsåg med naturligt avdrag?
Ltl Christian Beijar, replik

Avstår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Avstår.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Tack, herr talman! Tack till ltl Jonsson som var snäll och lät mig gå före i kön
här, pga. lite barnhämtning.
Herr talman! Jag har under remissdebatten i det här ärendet ett anförande
om sjukdomskostnadsavdraget med mera. Och för obundna som min egen
del så är åsikten fortfarande detsamma. Nu som det var då. Jag står bakom
det här förslaget och budgetlagförslaget då. V tycker att det är viktigt att man
dels har valt att behålla sjukdomskostnadsavdraget i sin helhet för de som
tjänar minst. Och att man dels tittar över det här avdraget i sin helhet.
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Vi vet ju allihop att det stora övergripande målet för den här regeringen
och för det här lagtinget i sin helhet är en budget i balans. De målen når vi ju
bara genom att samarbeta och dra åt samma håll.
När det gäller sjukdomskostnadsavdraget är det precis som med andra
förmåner och service vi har kunnat erbjuda under goda tider, det svider självklart att göra de här åtstramningarna och försvåra den ekonomiska situationen för den enskilda individen. Visst det gör det.
Men som jag sagt tidigare i debatten, är det viktigt att vi inte försämrar situationen för de som är både sjuka och har låg inkomst. Och det är just de
som har låg inkomst som vi ska värna mest om i hårda tider.
Men det i landskapsbudgeten precis som i den egna hushållsekonomin, att
när utgifterna är större än inkomsterna, då måste man försöka att antingen
öka inkomsterna eller minska utgifterna. Och vi vet att våra möjligheter att
höja inkomsterna är ganska marginella och det stora arbetet måste få ligga på
att minska utgifterna. Att göra det här utan att det märks i den enskilda medborgarens vardag blir enligt min kanske oprofessionella bedömning omöjligt.
Alla beslut är inte roliga att ta. Men att inte ta besluten, gör inte saken bättre.
Det finns inte oanvända resurser eller onödig service, som går att dra in utan
att någon blir lidande. Så är det bara.
Det förslag som föreligger när det gäller sjukkostnadsavdraget är ett lindrigare förslag i sitt utformande än ursprungsförslaget. Det man nu gör är en
inbesparing på kort sikt och en inbesparing på lång sikt. På lång sikt vill man
se över hela sjukdomskostnadsavdraget vilket även oppositionen har ställt sig
positiva till, om jag har förstått saken rätt. För att man bl.a. då eventuellt ska
avgränsa vilka kostnader som ska omfattas av det här avdraget. Och rätta mig
om jag har fel, för jag vill inte lägga ord i någons mun. Det råkar jag ut för
själv ganska ofta, så det vill jag undvika, men om jag har förstått det rätt så är
det som man har svårt från oppositionen att fördra är den här kortsiktiga inbesparingen. Alltså att man halverar det här avdraget för de som har en inkomst som överskrider 15 000 euro i årsinkomst, eller 22 500 euro för ett
par. Och jag har full förståelse för det. Som sagt, alla beslut är inte roliga att
ta.
Nu är det så att det måste sparas både kortsiktigt, snabbt och långsiktigt.
Båten läcker och vi måste både ösa och laga det där hålet i botten.
Jag tycker personligen att det här liggande förslaget är ett exempel på en
bra kompromiss. Och det visar att regeringen tar sitt arbete med att få budgeten i balans på allvar, men ändå är angelägen om att hitta så bra lösningar
som möjligt. Det är en svår balansgång, som vi tycker att de har lyckats
ganska bra med. Med tanke på omständigheterna.
När det gäller resekostnadsavdraget så ser vi att höjningen av självrisken
innebär att de som bor i radie om ungefär tre kilometer från arbetsplatsen
kommer att hamna under gränsen. Alltså blir av med sitt avdrag i helhet. Det
är också en försämring. Men man kan också se det som en miljöinsats och finans- och näringsutskottet har ju också i sin kläm visa att man, trots att det
är dåliga tider, så värnar man om miljön och har den på agendan. Det tycker
jag är ganska viktigt. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det jag tycker är mest flagrant är ju det att man inte tar en helhets grepp om frågorna och vi fick veta i omställningsbudgeten att sjuk-
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domskostnadsavdraget skulle försvinna och det skulle komma andra åtgärder för de som lever på marginalen. Nu har vi en lagstiftning här så
om man läser social- och miljöutskottets betänkande som konstaterar
att den var synnerligen dåligt beredd hela lagstiftningen. Lagstiftning
som berör folk i deras vardag och sjuka människor.
Vad finns det för långsiktiga planer? Vi vill gärna höra vad det finns
för långsiktiga planer? Ett år ska man ha den här lagstiftningen. Hur
diskuterar majoriteten? Vi vill gärna, om vi inte får i detalj, men lite mer
exakt vad man har för funderingar?
Ltl Carita Nylund, replik

Det är fortfarande en översyn av det här avdraget som man måste göra
för att titta. Precis som också oppositionen har fört fram här att man behöver titta på det här avdraget i sin helhet och se vad det ska omfatta.
Det håller jag fortfarande med om att det bör man göra på långsikt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ska vi tolka det som så att inför 2014 så har man alla de här
pusselbitarna på plats?
Ltl Carita Nylund, replik

Det kan jag inte svara på, men det är min förhoppning i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Vi fick höra att oppositionen motsätter sig det kortsiktiga i det här lagförslaget och det stämmer inte alls. Vi skulle mycket
gärna sett att man inte alls gick in och ändrade i sjukkostnadsavdraget
och resekostnadsavdraget på det sätt man nu har valt från regeringens
sida. Det tycker vi, att är långsiktigt istället för att som regeringen nu gör
att det under ett år blir så här tills vi har funderat klart hur det ska bli på
långsikt. Det tycker inte vi att är ett hållbart sätt att resonera. Det långsiktiga och det bästa vore att behålla de åländska avdragen istället för att
hålla på och reducera de och nagga de i kanten hela tiden. De åländska
avdragen är den enda möjligheten vi har att lätta ålänningarnas skattetryck. Och det borde vi utnyttja här i salen istället för att hela tiden ta
bort. Delar inte ltl Nylund den uppfattningen?
Ltl Carita Nylund, replik

Tack för rättelsen att Ålands Framtid inte hade de åsikterna som jag
framförde. Om jag tolkar det rätt, så vill ni inte alls göra något åt sjukdomskostnadsavdraget från Ålands Framtid och det har ni all rätt att
tycka, men någonstans måste ju de här pengarna in. Och när det gäller
de här avdragen så är det ju en förmån, som vi haft länge. Men jag anser
att progressiviteten i de här avdragen inte är alls så dum. Vi har det här
systemet när det gäller skatter, hyresbidrag och studiestöd för underåriga och att de som tjänar mer drar av mindre. Det tycker jag inte alls är
ett dåligt förslag när det gäller att försöka få en budget i balans. Så jag
håller inte med om det.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är onekligen, herr talman, lite märkligt att man då på ena sidan från
regeringen föreslår att man ska höja grundavdraget och då använder de
åländska avdragen men samtidigt drar man in resekostnadsavdraget och
sjukkostnadsavdraget som dessutom visar sig slå mot de som har det
allra sämst, låginkomsttagare, äldre och sjuka. Det här är en väldigt
märklig fördelningspolitik och vi har svårt att köpa endast det argumentet att det här är någonting som behövs i dessa ekonomiska tider. Varför
väljer man sådan ekonomisk fördelningspolitik när det är dåliga tider?
Varför kan man då inte låta alla vara med och spara istället för att lägga
bördan på just de sjuka, de äldre och låginkomsttagarna?
Ltl Carita Nylund, replik

Jag anser inte att man lägger de här på de allra fattigaste. Det handlar
om de som lever på minimi inkomster och under. Vi har ett socialt
skyddsnät i Norden och på Åland som är ganska unikt, som betyder att
ingen blir utan sjukvård. Det blir du inte, även om du inte har möjlighet
att betala för dig. Och det är det vi ska värna. De som lever under minimi gränserna, de som lever under fattigdomsgränsen, de drabbas inte
av det här. De får fortfarande sjukvård och det är väl det som är huvudsaken anser jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, herr talman! De ska fortfarande få sjukvård. Men som vi läser i budgetbetänkandet så avser åtminstone majoriteten att gå in för att höja avgifterna vid ÅHS kraftigt och förespråkar en höjning av högkostnadsskyddet. Så att tyvärr är det så att den totala politik som den här majoriteten bedriver så kommer också de som nu i viss mån skyddas av det
senaste avdragsförändringsförslaget kommer att drabbas av högre utgifter och avgifter.
Varför fokusera så på det kortsiktiga i politiken? Nu har landskapsregeringen i ett år och en månad jobbat med den här frågan och kommit
fram till en ettårig lösning, som ändå inte ska gälla sen. För nu ska man
börja se över då. Man har knappt ett år att se över det för att komma till
den långsiktiga lösningen. Tänk om man skulle fokusera på de långsiktiga lösningar och hoppa över det där kortsiktigaste steget. Det skulle
göra allting mycket enklare.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, herr talman! ÅHS är inte det vi diskuterar så jag tänker inte kommentera det. Det som jag sade förut, båten läcker och det hjälper inte
bara att laga det där hålet. Och visst, de långsiktiga lösningarna är precis
lika viktiga, men man måste nu en annan sak också.
Ltl Mats Perämaa, replik

Det här ärendet hänger ihop med budgeten också eftersom det uttryckligen så föreslaget av landskapsregeringen. Visst, självklart alltså, båten
läcker det kan vi alla se. Det har förts 3 miljoner euro till i det läckande
skeppet av utskottsmajoriteten under senare veckor, så visst finns det
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saker och ting man ska göra. Men kortsiktiga åtgärder som ska vara bara
ett år, även om det sparar några hundra tusen så löser inte problematiken ändå. Man bör ju ta ett ärende och försöka skapa den modell som
man vill ska gälla. För att inte hålla på och sätta ned resurser på att
jobba med det kortsiktiga, för att tillslut sitter man bara jobbar med
kortsiktiga saker. För vi har begränsade resurser. Det där skulle vara ett
sådant allmänt önskan. Försök istället hitta de långsiktiga. Så får vi istället diskutera det då.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, för de erfarenheterna. Det kan du säkert säga mer än jag om. Jag
anser ändå att med tanke på omständigheterna. Det finns ett krav på att
man presterar någon sorts förslag hur man sparar snabbt och det finns
också ett krav på att man ska få hela den här skutan att svänga. Jag
tycker att med tanke på omständigheterna så är det här ett bra kompromissförslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Jag ska ge några klara och tydliga argument till mina
lagtingskollegor varför vi ska förkasta delar av det här lagförslaget vi har
framför oss. Och inledningsvis vill jag göra en liten allmän analys av de
åländska avdragen. Det är ju som så att individens ekonomiska rörelseutrymme blir allt snävare med det här lagförslaget. Och man måste
också komma ihåg att statsskatterna höjs i år av politikerna i Helsingfors, vilket även drabbar ålänningarna och ålänningarnas skattetryck.
Istället för att använda de åländska avdragen i kommunalbeskattningen,
för att kompensera det ökade skattetrycket, så väljer man då att reducera de åländska avdragen. Det här är något som är oförståeligt för oss
inom Ålands Framtid.
Vi anser inte heller att det är rättvis fördelningspolitik att de avdrag
som man väljer att gå in på, så som sjukkostnadsavdraget och resekostnadsavdraget, drabbar de som har det allra sämst. Och de som har valt
att bo långt från sin arbetsplats.
Vi borde ta sikte på att förhindra ett växande skattetryck om vi ska
lyckas få någon på den åländska ekonomin och kunna sporra näringslivet till att vända den ekonomiska nedåtgående trend, som vi nu kan se.
Med det resonemanget borde vi snarare ta sikte på att utvidga de
åländska avdragen istället för att reducera dem. Därför tycker vi det är
bra att regeringen nu går in för att höja grundavdraget. Det är något vi
stöder. Vi tycker att det är bra att det som nämndes i en tidigare debatt
att införa avdrag för studielån i kommunal beskattningen. Det är absolut
positivt. Då utnyttjar man de åländska avdragen. Och vi tycker också att
det är bra såsom finans- och näringsutskottet nu föreslår att man tittar
på, kan man göra resekostnadsavdragen mera miljövänligt. Kan man
premiera el- och gasdrivna bilar för att kunna ställa om hur vi transporterar oss till och från arbetet? Det tycker vi är ypperliga exempel på hur
man kan utnyttja de åländska avdragen. Vi tycker inte att det är bra att
man nu går in och halverar sjukkostnadsavdraget och dessutom höjer
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självrisken för resekostnadsavdraget. För vi ska inte straffa de som väljer att bo långt från en centralort. Det här är också landskapsregeringen
medveten om, när man i sitt regeringsprogram då för ett år sedan skrev:
”att målet för landskapsregeringens regionalpolitik är att ge alla regioner möjlighet att utvecklas och utöka sin befolkning” vidare skriver
man: ”att skärgården är pga. sitt perifera läge i behov av särskilda insatser för att behålla en god levnadsnivå för sin bofasta befolkning”
När man nu går in och reducerar resekostnadsavdraget så jobbar man ju
precis motsatt riktning. Jag tycker inte att det är klädsamt att man väljer
sådana här skrivningar i sitt regeringsprogram och följer upp den med
den här typen av åtgärder. Det är inte konsekvent politik.
Man undrar faktiskt var centern har hållit hus i det här lagstiftningsarbetet?
Att bli sjuk under en längre period råkar de flesta någon gång i livet ut
för. Och det innebär ofta ett hårt slag mot den privata ekonomin. Det
här gäller oberoende om man är låg- eller höginkomsttagare. Det inkomstbortfall man får genom att leva på sjukdagpenning är svårt att
hantera. Om man beaktar de strukturer man bygger upp i sin privata
ekonomi. Man bygger ofta den på den inkomsten man har. Har man
högre inkomster så slår det förstås givetvis också mot ekonomin. Om
man blir sjuk och kan inte få lika mycket inkomster som man räknar
med att man får. Det här är något som vi tycker att man bortser från när
man väljer att ta bort avdraget helt för de som tjänar över 15 000 euro.
Vi tycker att sjukdomskostnadsavdraget har utgjort en betydelsefull
kompensation för att mildra de här omständigheterna. När man drabbas
av sjukdom, oberoende av inkomst. Vi tycker också att avdraget har varit
ett uttryck, för tryggt och solidariskt samhälle där alla ska ha råd att bli
sjuka. Det här är en viktig princip för oss inom Ålands Framtid och vi
beklagar att regeringen inte tycks dela. För tittar man lite närmare på
sjukkostnadsavdraget och tittar på statistiskt på vem som har utnyttjat
det mest, så ser vi att förändringen av sjukdomskostnadsavdraget kommer att slå hårdast mot sjuka, mot äldre, mot låginkomsttagare och mot
kvinnor.
Varför väljer man att blunda för det här? Det skulle jag gärna vilja ha
svar på från regeringens sida. Vi tycker inte att det här är en rättvis fördelningspolitik och vi har svårt att förstå var t.ex. socialdemokraterna
har hållit hus i den här debatten? Har man en selektiv verklighetsuppfattning och vill undvika de här fakta som kommer ur statistiken eller
finns det andra syften bakom? Vi vill gärna ha svar på den frågan.
Det om politiken. Tittar vi då på utskottets behandling av frågan, så
kan man konstatera att både lagberedningen och utskottets behandling
är synnerligen bristfälliga. Konsekvensen av det lagförslag som landskapsregeringen lade fram är att personer som inte är gifta eller har ingått registrerat partnerskap diskrimineras. Något som landskapsregeringen varken har tagit ställning till eller förklarar i lagförslaget. Förmodligen för att man inte insåg den här konsekvensen av lagförslaget, så
som jag har förstått det.
Det här är allvarligt. Att man lägger fram ett förslag som man inte inser konsekvenserna av och på det här sättet dessutom. Och det blir synnerligen allvarligt när utskottsordförande Pettersson står här i talarsto776

len och säger att alla som lever under samma tak har rätt att betraktas
som makar. För går man in på skatteverkets sida och läser om begreppet
makar i beskattningen, hur det ska tolkas, så citerar jag följande: ”Med
makar avses i beskattningen personer som före skatteårets slut har ingått äktenskap. Också personer av samma kön som registrerat sitt
partnerskap likställs i beskattningen med makar. Bestämmelser om
makar tillämpas även på personer som under skatteåret har bott varaktigt i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållanden, utan
att ingått äktenskap. Om de tidigare har varit gifta eller registrerat
partnerskap med varandra eller om de har haft gemensamma barn”.
Väljer jag t.ex. att bo med min partner, inte haft gemensamma barn, inte
varit gifta eller inte ingått registrerat partnerskap då betraktas vi inte
som makar fast vi bor under samma tak. Det är verkligen beklagligt att
utskottet eller åtminstone utskottsordförande inte tycks ha insett detta
när man har fört fram ett sådant förslag inför lagtinget. Och det här är ju
ett starkt bevis för att lagtinget borde förkasta lagframställningen för ytterligare beredning.
Är det så att man vill driva igenom förslaget om ett förändrat sjukkostnadsavdrag, så borde man ju göra det med alla konsekvenser presenterade. Och det är det som är den princip vi har väldigt svårt att
frångå. Trots att vi politiskt tycker att förslaget är förkastligt och förstår
att man kan ha olika åsikter om den fördelningspolitik det innebär, så
tycker vi att lagtinget måste resonera sig fram till att det här är ingenting
vi kan godkänna idag.
Därför som vi menar att utskottet inte ska åta sig lagberedning på det
sätt som man nu har valt att göra. Man ser direkt att alla konsekvenser
inte kommer fram, beaktas inte och utskottet har gjort ett försök att reparera det misstag som gjorts men det har inte tydligen lyckats.
Ett åriga skattelag ska dessutom undvikas menar vi och vi har fått redogjort för oss flera gånger här i salen och tycker det är något som
mycket tänkvärt och vi stöder fullt ut det resonemang som bl.a. liberalerna har fört i frågan. Vi menar att förutsägbarhet måste vara ett ledande ord när man antar skattelagar och så även i lagtinget.
Därför har vi inom Ålands Framtid valt att reservera oss på tre punkter och kommer med tre alternativa förslag. Som sagt vi tycker att höjningen av grundavdraget är motiverat för vi tycker att de åländska avdragen ska utnyttjas. Däremot tycker vi inte att man ska inskränka reseavdragets omfattning och därför aviserar vi att vi kommer att föra till
omröstning att förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland vad gäller tionde paragrafen förkastas. Vi
föreslår också samma sak vad gäller sjukkostnadsavdraget för att regeringen ska få en chans att bereda förslaget ordentligt, trots att vi inte
kommer att rösta för sådant förslag vare sig nu eller i framtiden. Av politiska skäl, måste det tas tillbaka och beredas ordentligt före vi kan godkänna det här i lagtinget. Och då aviserar jag ännu att vi kommer att
föra till omröstning ett förslag till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland vad gäller 18:e paragrafen förkastas. Vi är också av den åsikten att finansieringen av de här avdragen inte
ska påföras kommunerna, som ju redan har det svårt ekonomiskt. Och
som ju har annat att fundera på än hur de ska få ytterligare inskränk777

ningar i ekonomin att gå ihop, med de krav vi ställer här ifrån lagtinget, i
form av lagstiftning på deras verksamhet. Så därför aviserar jag att vi till
omröstning kommer att föra att förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter,
förkastas. Det innebär då att kommunerna fortsättningsvis kompenseras
för avdragen, som vi då föreslår att ska behållas i sin nuvarande form.
För avslutningsvis, fru talman, så är det nu i jultider att veta att skatteåterbäringen inför julen 2014 kommer inte att drabba oss som sitter här i
salen utan de kommer att slå mot de äldre, de kommer att slå mot de
som har valt att bo långt från arbetsplatsen, det kommer att slå mot låginkomsttagare, det kommer att slå mot kvinnor och mot sjuka. Det är
dessa grupper som kommer att ha mindre pengar att handla julklappar
för år 2014. Det här är inte en fördelningspolitik som vi Ålands Framtid
förespråkar. Och man undrar, är detta förenligt med centerns regionalpolitik? Och framförallt vart tog den socialdemokratiska fördelningspolitiken vägen? Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, nu tycker jag att ltl Jonsson dramatiskt målar upp
sådana här mörka moln, och börjar mer och mer låta som sin skickliga
partikollega ltl Anders Eriksson. Jag undrar om ledamoten har missförstått. Det är ju inte så att vi slopar sjukkostnadsavdraget. Vi återinför det
här förslaget och det är framförallt de svaga, sjuka, äldre, kvinnor och
barn som alla regerings partier vill värna om. Och därför har vi fått tillbaka det här. Så vi är glada över det här förslaget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det där resonemanget är lite som när butikerna höjer priserna för att
sedan kunna ge rabatt, måste man ju konstatera. Om man först väljer att
gå in för att slopa avdraget i sin helhet och sen väljer att ta tillbaka hälften så kan man väl knappast med hedern i behåll säga att regeringen
väljer att ge det här avdraget åt just de sjuka och svaga. Nej, där brister
nog ltl Kemetters resonemang ganska allvarligt, tycker åtminstone vi i
Ålands Framtid. Vi menar att avdraget borde hållas kvar och när man
dessutom har fått presenterat för sig vilka konsekvenser det innebär.
Social- och miljöutskottet som ltl Kemetter själv sitter med i, skriver ju i
sitt utlåtande att det är just de här grupperna som utnyttjar avdragen
mest och som därmed kommer att drabbas hårdast. Och det här vet ltl
Kemetter, men väljer att blunda för det. Tyvärr, får vi konstatera.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag förstår fortfarande ingenting. Alla som förtjänar
netto under 15 000 euro bibehåller det här avdraget, så vad är nu problemet? Jag förstår inte vad ltl Jonsson talar om?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är bara att titta på avdraget i sin helhet. Om man tittar på statistiken
vem som har utnyttjat avdraget, så är det de här grupperna som kommer att drabbas. Och den här 15 000 euros gräns verkar ju vara tagen
från luften, så som jag har uppfattat det. Varför är det just 15 000 euro?
När man dessutom går in och tittar på makar och drar till med en och en
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halv gånger 15 000 euro, så förstår man hur hyfsad gränsen 15 000 euro
är. Och det här är något som vi tycker är märkligt. Vi tycker att förslaget
är dåligt berett. Statistiken visar att det slår mot de sjuka, de äldre, mot
låginkomsttagarna och mot kvinnor. Varför ska vi godkänna det här förslaget? Jag ser ingen anledning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! 15 000 euro är den vedertagna gränsen för låginkomsttagare, som svar på den förda debatten tidigare så den är inte tillyxat utan
det är väl genomtänkt. Sedan fru talman, ltl Jonsson inledde med att
tala om skattelag i allmänhet, och de facto är det så på Åland idag att vi
har en genomsnittlig skatteprocent i kommunerna på 17 procent. Den
effektiva skattegraden är 12 procent, alltså 5 skatteprocenter kommer
bort igenom alla de här avdragen som finns. Om det är 12 procent och
kommunerna ska sköta skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen så det
går naturligtvis inte. Då måste man fylla på med landskapsandelar istället ifrån landskapet. Ska man fullfölja den här politiken som ltl Jonsson
vill bedriva så kommunsektorn, som de facto går med överskott 2013,
ska ytterligare föras pengar till. Landskapet som går back 2013 så ska vi
ta ännu mera pengar ifrån.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Finansministern och jag är båda två mycket väl medvetna om att kommunerna verkligen inte gör stort överskott nästa år. Det handlar om ungefär 2 miljoner enligt de siffror jag har fått presenterad. Det må vara ett
underskott men ett litet. Samtidigt så vet vi att kommunerna börjar bli
väldigt reflektiva i sina investeringar, just för att få ekonomin att gå
ihop. Så att måla upp en bild av att kommunerna har det så bra ställt
därute är ingenting jag tänker skriva under på. Men vad gäller skattesystemet som sådant så vet vi ju finansministern och jag att vi har ett sådant system eftersom vi saknar beskattningsbehörigheten här i lagtinget. Det enda sättet för oss att kompensera för ett ökat skattetryck
som kommer politiskt från Helsingfors är att vi inför avdrag i kommunalbeskattningen och väljer att kompensera kommunerna genom landskapsandelar. Så att vi för en del av klumpsumman till kommunerna.
Det här är den instrument vi har att använda. Varför ska vi då inte utnyttja det, finansministern?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Jonsson har helt fel. Vi utnyttjar det på det sättet att vi
använder landskapsandelarna och vi använder avdragen på ett sådant
sätt att de vanliga medborgarna betalar 12 procent i kommunalskatt på
Åland. Var någonstans i Finland eller någon annanstans gör man det?
Det skulle jag vilja veta. Och jag har inte sagt att kommunerna har det
bra, men jag säger att de har ett överskott på ca 2 miljoner. Landskapet
har ett underskott på 13 miljoner. Det är någonting som vi ska beakta.
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Alla här har bedyrat att det viktigaste för den här regeringen och det här
lagtinget är det att vi ska få landskapsekonomin i balans. Men då måste
man också våga vidta åtgärder.
Ltl Axel Jonsson, replik

Att våga vidta åtgärder, det är ju precis det som vi har föreslagit. Vi kan
väl åtminstone vara överens om att landskapsregeringen och Ålands
Framtid har olika sätt att se på hur den ekonomiska ekvationen ska gå
ihop. Vi har förespråkat att man ytterligare ska skära i landskapsregeringens egna verksamhetsutgifter istället för att föra över kostnader på
just kommuner och på medborgarna i form av de här avdragen. Det är
en politisk linje som vi har valt. Varför ska man inte få ha en sådan linje
här i salen? Vi tycker att det är ett betydligt bättre sätt än att då som
med de här förslagen gå in för att minska den åländska köpkraften och
öka skattetrycket på Åland. Vi är inte intresserade av att jämföra vilken
kommunalskattesats man har i Finland och vilken man har på Åland. Vi
tycker oberoende inte att det är en bra väg att gå fram, att höja det
åländska skattetrycket. Det är vår ideologiska uppfattning. Sen kan finansministern ha en annan, men det är åtminstone vår politik och den
står vi för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman. Helt riktigt är det så att utskottet har tvingats utföra en
hel del lagberedning för att komma fram till det som ligger på våra bord
nu. Och det fanns en oro inom den liberala gruppen för att det fortfarande skulle finnas buggar i det som nu presenteras här. Och med tanke
på det som ltl Jonsson sade om skattemyndigheternas definition på makar så är det uppenbart att det finns fortfarande bristfälligheter. Nu så
kommer inte liberalerna att stöda lagändringen till den här delen. Det
kommer vi inte att göra. Vi kommer att föreslå att det förkastas, men i
rimlighetens namn med sådana här svårigheter och problem som kvarstår så borde egentligen ett enigt lagting åtminstone begära ett nytt betänkande av utskottet i den här frågan. Men vi får väl se hur diskussionen går vidare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi menar ju att det här förslaget är ju så fundamentalt oberett att det
måste föras tillbaka till landskapsregeringen för en grundligare beredning. Det är inte svårare än så. Där verkar vi vara överens om att beredningen är bristfällig. Och det är positivt att åtminstone två partier i den
här salen inser det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag ska återkomma till i mitt anförande om varför jag
inte anser att det är så oberett som ledamoten hävdar. Vad gäller det här
avdraget så drar vi in 750 000 euro från medborgarna. Det är vi överens
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om. Det är ungefär det retoriken i debatten nu mot ltl Axel Jonsson och
andra oppositionen att det är sjuka som drabbas och några till. Och det
är 9 000 som har sjukdomskostnadsavdraget per år ungefär. Det är
alltså många som berörs, men alla är inte sjuka skulle jag säga. Då är definitionen är inte det. Men däremot så blev jag förvånad då när de motsvarande ännu mera 782 000 är det som ltl Jonsson föreslår att ska dras
ned på sjukhuset. Det är väl att drabba de sjuka.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vår uppfattning på Ålands Framtid är att medborgarna, skattebetalarna
hellre ser att man får ha sjukkostnadsavdraget kvar och att sjukvården
effektiviseras. Vi har ju sett hur kostnader springer iväg och hur man
har total avsaknad av kostnadskontroll inom ÅHS idag. Och vi vet att det
finns utrymme att spara utan att vården avsevärt försämras. Det är vår
uppfattning. Ltl Carlsson må ha en annan sådan, men vi är övertygade
om att det här är den politik som ålänningarna vill ha. Sen att regeringen för en annan, så det må de stå för.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, nu har det budgetförslag som ligger och kommer
att ligga nu här att diskuteras imorgon, som finns till kännedom så vet vi
att landskapsregeringen och ÅHS kommer att vidta sparåtgärder som
uppgår till 2 miljoner. Nu vill ltl Jonsson spä på det ytterligare Ålands
Framtid med 782 000 euro utan att precisera på vilket sätt det ska göras. Och säger att det drabbar de sjuka att dra in det här sjukkostnadsavdraget. Jag blir lite förvånad faktiskt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Javisst är sjukdomskostnadsavdraget oerhört väsentligt i den fördelningspolitik som vi för här i lagtinget. Och att nu gå in för att reducera
det väsentligt, så det är inte politik som vi förespråkar och att vi sedan
går in för att spara i ÅHS för att vi är övertygade om att där finns pengar
att spara utan att sjukvården försämras. Så det är vår uppfattning, det är
vår övertygelse. Jag kräver inte att ltl Carlsson delar den. Men däremot
kräver jag respekt för att vi för sådan politik och för att vi har sådan
åsikt. Därför föreslår vi också att man ska minska på det avdraget men
att man ska behålla sjukkostnadsavdraget så som det ser ut idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det kanske blir för mycket av det goda nu när det kommer två
Ålands Framtidare efter varandra. Jag har inga möjligheter att hävda mig
med min vältaliga chef så jag ska försöka ta det här ganska kort.
Som har framgått ltl Jonssons anförande så motsätter vi oss ju majoritetens beslut att aktivt försämra möjligheten för ålänningarna att göra sjukdomskostnadsavdrag. Jag ser det som någonting av de sista som man egentligen borde spara på. Vi har också, till skillnad från vad vicelantrådet sagt, noterat att det inte finns någon officiell definition på låginkomsttagare på
Åland. Så därför har vi hävdat bl.a. i reservationen från social- och miljöutskottet att regeringen har dragit till med 15 000 euro som en gräns. En gräns
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som är alltför låg. För oavsett man de facto har det dubbla i inkomst, så om
man drabbas man av cancer så slås en familjs ekonomi sönder ganska snabbt.
Det här är pudelns kärna; istället för att försämra ett väl fungerande system,
borde regeringen ha definierat vad som är verkliga sjukdomskostnader för att
stävja eventuella onödiga avdrag. Ltl Petri Carlsson sade här nyligen i ett replikskifte att alla inte är sjuka och så kanske det kan vara. Jag tror att här har
vi faktiskt pudelns kärna att regeringen i våras kom med att sjukdomskostnadsavdraget i sin helhet skulle slopas. Sedan kom man underfund med att
det var kanske inte bara var avdrag för direkt sjukdomar, om jag uttrycker
mig på det viset, det finns vissa uttryck som inte gillas här i debatten så jag
ska undvika dem. När vi i social- och miljöutskottet blev presenterade
ÅSUB:s statistik som ltl Jonsson redogjorde för på ett förtjänstfullt sätt så såg
man av naturliga orsaker att det är ganska naturligt att sjuka drabbas om
man försämrar sjukkostnadsavdraget, men också att det var låginkomsttagare, äldre, pensionärer och kvinnor som drabbades. Så noterade jag att
många ledamöter i utskottet höjde lite på ögonbrynen och jag fick den uppfattningen att man faktiskt inte har riktigt varit medveten om hur det här slår
sist och slutligen. Jag fick också den uppfattningen att det här var helt ny statistik som presenterades för social- och miljöutskottet men det har visat sig
att så var inte fallet. Det har lämnats över till landskapsregeringen. Men jag
tror inte att man i den politiska landskapsregeringen var medveten om hur
det slår. Så det är det här man borde ha gjort, istället för att rasera ett fungerande system så borde man ha stävjat eventuella onödiga avdrag. Det har pratas om att man får göra sjukdomskostnadsavdrag för solglasögon och olika
plastikoperationer och det är ju detta som man borde ha tagit ställning till
istället.
Så jag tycker att det är väldigt tråkigt att man, om man uttrycket tillåts, lite
med huvudet under armen kommer och med de här frågorna till lagtinget
som är så pass viktiga.
Vi har också sagt att vi vänder oss mot att skattelagar som påverkar enskildas avdragsmöjligheter på det här sättet görs enbart ettåriga. Det måste finnas lite framförhållning. Man kan inte bara gå in på sådant som är lite utanför landskapsregeringens egen verksamhet.
Sedan framkom det i utskottsbehandlingen att det här lagförslaget var så
dåligt underbyggt att det fanns brister i framställningen om bl.a. definitionen
av i vilken ordning avdragen skulle verkställas samt vilka typer av avdrag som
omfattas.
Det känns tunt, man har kanske hållit på lite för länge i den här branschen,
men trots att jag har varit med ganska länge så har jag personligen aldrig i ett
utskott tagit del av lagstiftning som har varit så pass slarvig som den här har
varit.
Jag vill avrunda här med att säga att åtminstone med läpparnas bekännelser så säger samtliga partier nu i den s.k. Roger Jansson kommittén att man
vill utveckla självstyrelsen. Men man måste sätta en heder att komma med
god lagstiftning om man ska sträva mot utökad självstyrelse. Lagstiftningskvaliteten har av orsaker som jag inte ska gå in på, för jag tror att talmannen
tycker att det hamnar vid sidan av ärendet, blivit allt sämre och det borde
man ifrån landskapsregeringens sida ta på fullaste allvar.
Jag vill till sist understöda ltl Jonssons förslag om att lagförslaget ska förkastas.
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Talmannen
Ingen replik är begärd.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ursprunget i den här förändringen som föreslås åtminstone vad
gäller sjukkostnadsavdraget och förmodligen ändringen av resekostnadsavdraget ligger i regeringens handlingsprogram och framförallt kanske i tillläggsbudgeten som levereras i april i år, denna vår. Ändringen av ett sjukkostnadsavdrag tangerar människors liv då när människan är som mest utsatt. Därför finner vi det synnerligen anmärkningsvärt att nu igen kunna konstatera precis som vi konstaterade i senaste vår, att landskapsregeringen lägger sina förslag utan att höra någon part. Utan att höra någon representant
för någon organisation som bevakar utsatta människors intressen. Representant som bevakar sjuka människors intressen. Det kunde finans- och näringsutskottet konstatera när tilläggsbudgeten behandlades att landskapsregeringen inte hade hört en enda organisation, inte en enda människa om effekterna av sjukkostnadsavdraget. Det är väl kanske därför som kritiken
också från majoriteten i det betänkandet blev så pass starkt som det blev.
Man påpekade att ett slopat sjukkostnadsavdrag påverkar svårt sjuka människors levnad. De sjukas möjligheter att finansiera det de har råkat ut för. Det
ledde sedan till en ändring, en kompromiss som vi ser framför oss här och nu.
Nu kan vi igen konstatera att inte heller den här gången har landskapsregeringen valt att höra någon representant från någon organisation för att kunna
få en uppfattning om vad det här förslaget innebär för människor. Matematiska bedömningar om att man sparar lite pengar, det har man gjort och så
vidare. Under ett års tid har inte landskapsregeringen besvärat sig att lyssna
på en enda människa, inte en enda organisation som påverkas av det här. Och
det finner vi synnerligen anmärkningsvärt. Så är det.
Vi får konstatera då att det här förstås är något bättre, det här förslaget än
ursprungsförslaget. Men det är långt ifrån bra. Man gör synnerligen ett väldigt dåligt om man sen backar tillbaks lite så blir det inte bra av det, det är
fortfarande dåligt. Vi kommer att i den andra behandlingen vara med om att
föreslå och driva på att det här förslaget till den här delen ska förkastas.
Lagberedningen, det har sagts mycket om den bristande kvalitén av det här
förslaget och jag tänker inte upprepa allt det som har sagts, men jag sällar
mig till dem som börjar ifrågasätta arbetet. Det tar emot att säga att jag börjar
ifrågasätta arbetet med att ta över mera behörigheter, om vi ska hantera de
behörigheter vi har på det här sättet. Det här är skattelagstiftning. Det har i
ett decennium minst pratats om att det kunde vara fördelaktigt att ha mer
skattebehörighet att besluta om här. Då kan vi inte hantera skattebehörigheter på det här sättet.
Sen är det därutöver en annan sak men det tangerar området, det är nästan
lite beklämmande att höra vicelantrådet ifrågasätta de avdrag vi har för att
det därför betyder det att kommunerna, eftersom avdrag görs så får kommunerna mindre delar av den totala skatteprocenten. Till förfogande för att finansiera de verksamheter de ska förfoga över och bestämma över. Men avdrag är just den möjligheten vi har att bedriva en aktiv skattepolitik. Vi har
kommunalskattelagstiftning och via avdrag kan man rikta förmåner till de
människor och de grupper som man vill ge en viss förmån. I det här fallet de
sjuka. I det andra fallet, som ett exempel som har diskuterats här idag redan
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tidigare, att kunna avdra studielån i kommunalskattelagstiftningen. Vad är då
ett större problem? Det att kommunerna inte får alla skatter precis i enlighet
med den skatteprocent som de har fastställt i sina budgetbeslut. Eller är det
en ännu större fördel att vi kan rikta skattelagstiftningen så att vissa grupper
kommer till åtnjutande fördelar. Jag menar att det som vicelantrådet sade det
är ett problem i sig, men jag vill inte vara med om att vi ska urvattna hela
kommunalskattebehörigheten och frånsäga oss avdrag helt och hållet, bara
för att uppnå den där fördelen.
Något om beredningen av det här ännu. Jag var inne på den frågan i en replikväxling. För att vi ska kunna bedriva en god skattelagstiftning och bereda
lagar på ett bra sätt i framtiden, så krävs att vi har kompetensen till det inom
vår förvaltning. Resurser och lagberedare måste vara experter på skattelagstiftning. Det finns goda förmågor där redan men de har givetvis begränsade
resurser så till vida att rent personellt resursmässigt är svårt att hinna med
allting. Vi måste bli bättre på det här området. Och i det här fallet, så är det
på det sättet att gällande vissa delar av definitionsproblematiken där har förslagen kommit utanför det här huset. Det finns kompetens på annat håll. Och
det är inte till självstyrelsens gagn att man inte själv politiskt och beredningsmässigt kan komma till de förslag som ges vad gäller skattelagstiftning.
Det måste bli en ändring på det här området. Vi kommer som jag sade, att
stöda att man förkastar den här lagen.
Något om resekostnadsavdraget. Vi hade också för vår del, precis som
Ålands Framtid fört resonemanget om den lagstiftningen skulle förkastas
också. Men eftersom utskottsmajoriteten sen då uttryckligen på ett liberalt
förslag förde in det klämförslag som står här, det att landskapsregeringen ska
återkomma med lagförslag som premierar miljövänliga fordon i bilparkerna
så att man då skulle få tillgång till ett större skatteavdrag. När det förslaget
hörsammades, förde vi fram det redan i remissdebatten. Och det hörsammades i utskottet så valde vi att nöja oss med det och av ekonomiska skäl då
ändå acceptera förändringen i resekostnadsavdraget. Det tar oss emot, men
när inte skutan kan tätas på något annat sätt så måste vi hjälpa till och täta
den tyvärr. På ett eller annat sätt. Vi får hoppas att vi får en förändring på den
här punkten så att landskapsregeringen kommer med en lagframställan, välberedd den här gången förhoppningsvis. Så att glesbygdsbor, de som bor
längre bort från centralorten, som kör längre sträckor med sina fordon ska
kunna komma till åtnjutandet av ett avdrag. Ett resekostnadsavdrag i högre
grad i fram bilden ifall de väljer att införskaffa ett miljövänligt fordon.
Så, fru talman. Jag tror att jag avslutar där.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa och för övrigt också en del andra har under debatten här kritiserat lagberedningen och framtagandet av de här förslagen. Jag vill och det kraftigaste faktiskt försvara lagberedningen och de
tjänstemän vi har där. För när det gäller speciellt den här framställningen som vi har, så måste man också ha rimliga förutsättningar för att
kunna göra ett bra jobb. I det här fallet så var det så att tanken var i omställningsbudgeten att det här avdraget skulle slopas i sin helhet. När vi
sedan under hösten fick klart för oss konsekvenserna av det, så beslöt vi
oss för att göra en, vad vi kallar för en mjukare variant. Där vi försöker
komma tillmötes när det är låginkomsttagare och på annat sätt göra det
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bättre för medborgarna. Under den korta tid som då återstod till förfogande så hade ingen lagberedare i hela världen kunnat göra ett bättre
jobb än vad som har gjorts, det vill jag påstå. Så jag vill på det kraftigaste
försvara dem och jag tar helt och hållet på mig det politiska ansvaret för
den här framställningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Kritiken riktar sig uttryckligen till den politiska landskapsregeringen också så därav är vi överens då uppenbarligen. Jag vet
att det finns mycket god kunskap på lagberedningsområdet och vi har i
vår reservation påpekat just det att tidsaspekten är i nivå med att hantera. Därav skrev vi det om att det behövs resurser om man ska göra en
god lagberedning, men det är landskapsregeringens sätt att bedriva den
här politiska frågan, som har lett till det att tiden inte räckte till. Så ansvaret ligger där och i framtiden måste vi fundera på om vi i en sådan situation verkligen ska acceptera att ta ettåriga skattelagar, vilket det här
de facto är, till behandling överhuvudtaget, med tanke på de brister som
vi har fått upptäcka under resans gång.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I sitt inledningsanförande så sade också ltl Perämaa att jag
hade ifrågasatt om kommunallagar. Jag har inte ifrågasatt dem, däremot har jag konstaterat att den effektiva skattegraden är 12 procent på
Åland. Jag vill lyfta fram det, därför att jag tror att det är få människor
här på Åland som vet egentligen, hur den här skattegraden låg, alltså de
pengar som kommunerna de facto ska försöka bedriva sin verksamhet
är. Och hur beroende man på det sättet blir av landskapsandelarna. Jag
tror att det här är ganska unikt. Det är en unik situation vi har, nämligen
att landskapet har tagit över kostnadsansvaret för hela sjuk- och hälsovården från kommunala sidan, yrkesutbildningen, vi har ett frikostigt
landskapsandelssystem och vi har dessutom avdrag så man har en effektiv skattegrad i kommunerna på 12 procent. Jag tycker att det är en situation som är god i sig och då ska vi försöka att bevara den. Men då
måste man vara beredd att göra vissa justeringar ibland och speciellt i
en situation när landskapets ekonomi är behov av att konsolideras.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Till det sistnämnda så den liberala gruppen har sagt här i
dag att vi är med och tar flera av dem där. Även om vi är kritiska till hur
man har berett frågorna och hur processen har gått till. Vi skulle ha gjort
någonting annorlunda men vi inser den ekonomiska situationen. Så där
är vi eniga om att saker och ting måste göras. Men tillbaks till det här
med avdragen som resulterar i det som vicelantrådet sade gällande den
faktiska skatteintäkten till kommunerna. Så det är på det här sättet och
det är bra att man lyfter fram det. Det är bra att det finns kunskap om
det. Men det är ju ganska självklart att det blir på det här sättet just på
Åland där vi bara har behörighet över kommunalskatten. Skulle vi ha en
heltäckande skatt, alltså länder som Finland kan införa avdrag i statsbeskattningen och då påverkar det inte kommunernas inkomster. Det är
naturligt att det blir så här, just på Åland. Men det hörs som att vi är
överens om att vi inte ska överge avdragsinstrumentet som sin helhet
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bara för att för att göra det lättare för kommunerna att förstå sin finansiering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Jag är lite förvånad över ändå av den negativa inställningen som liberalerna har till det här sjukkostnadsavdraget. Det är ju
så att jag har den uppfattningen att tidigare så var man ändå positiva
från liberalernas sida att landskapsregeringen valde att göra om och
göra rätt. När det kom fram att man var beredd att ändå delvis återinföra sjukkostnadsavdraget, men den här gränsen på 15 000 euro. Man
har även varit kritisk till att det här är en ettårig lagstiftning, men på något vis tycker jag ändå att om vi är inne i ett omgörande av systemet, så
är det ju bättre att ha en ettårig och en mjukare övergång än ingenting
alls.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den obundna gruppen ltl Nordberg har givetvis rätt att
tycka vad som helst om den här övergången. I det skedet som ursprungsförslaget presenterades om att slopa sjukkostnadsavdraget i sin
helhet, så då var vi ju synnerligen kritiska givetvis. Redan då sade vi att
man kunde strama åt sjukkostnadsavdraget så att den skulle rikta sig till
de som verkligen är sjuka. Sen kom ju den här kompromissen, förslaget
om det och vi såg att den var bättre än ursprungsförslaget än om man
slopar det helt och hållet. Men efter närmare analys och granskning av
hur det slår så har vi gjort den bedömningen att det finns människor
som tjänar då säg 16 000 euro i netto förvärvsinkomst som har ett synnerligen stort behov av sjukkostnadsavdrag. Dessa människor drabbas
hårt och det kan vi inte acceptera.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Det är ju helt riktigt att det här påverkar ekonomin för
de som söker det här, men vi har också den ekonomiska realitet som
bl.a. liberalerna pratar om. Som vi står inför när det gäller år 2013. Hur
kommer ekonomin att se ut? Vilka åtgärder måste vi skrida till verket?
Jag vill också passa på att upplysa att man ofta brukar prata om våra
närregioner och vilka regler som gäller där. Tittar vi på Finland så har de
tagit bort de facto hela sjukkostnadsavdraget för flera år sedan. Så det
gör att vi är fortfarande ändå på en bättre nivå med det system som
landskapsregeringen nu har föreslagit än vad man t.ex. har i Finland.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vad gäller avgifterna till sjukvården så har vi fått erfara att
det ligger risk för att vi ligger en hel del högre. Det begärs av finans- och
näringsutskottet att det ska utredas mera men de signalerna har vi fått.
Så det finns alltid för- och nackdelar i olika regioner. Men jag beklagar
det att de obundna via ltl Nordberg nu att också han pratar mycket om
den finska skattelagstiftningen och allt mer tycks vi gå mot det att vi
likriktar vår skattelagstiftning. Och göra den så lika som möjligt som i
Finland. Man kan förstås driva den politiken, men min avsikt då när jag
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som finansansvarig hade förmånen att föra fram en ny kommunalskattelag var inte den.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag hade väl egentligen inte tänkt hålla någon anförande, men
det blir så ändå. Jag tycker att vi har hört nu flera säga att det ska sparas på
sjuka och det här är ett retoriskt grepp förstås. Jag nämnde ju det att jag inte
tycker att alla som drar av är egentligen inte sjuka. För då skulle flera här i salen vara sjuka. T.ex. alla de med glasögon. Visst drabbar det här sjuka också,
men det är ca 9 000 personer som har kostnader som dras av. Det är alltså
många som berörs. Så det är bra med debatt. I korthet så tror jag inte att någon vill dra in sjukkostnadsavdraget helt och hållet, som förslaget var i våras.
Skrivningen i finans- och näringsutskottets betänkande från i våras gällande
sjukdomskostnadsavdraget så kom det då på mitt förslag eller det formulerades som mig, säger mycket om varför.
Utskottet har erfarit att en del grupper särskilt multisjuka personer och
personer med långvariga sjukdomar påverkas mycket av de slopade sjukdomskostnadsavdraget. Det blev en tunn orsak till att vi i regeringsblocket
backat och lindrat effekterna något. Det här förslaget nu är inte optimalt,
utan borde enligt min åsikt så att de som är multisjuka eller familjer med
många multisjuka och personer med långvariga sjukdomar så kunde dra av
till fullt belopp. Och så kunde man ändra så att man inte kunde dra av skönhetsoperationer och så kunde de som har råd med glasögon och annat, betala
med egna pengar. Samhället har inte råd med allt men vi måste ta hand om
de som är mest utsatta. Men eftersom förslaget ska ses som en tillfällig lösning och tillfällig ändring som är avsedd att gälla 2013 så kan jag acceptera
det här, för vi måste ta ansvar för ekonomin. Och det här är en del i att få
budgeten i balans inom mandatperioden.
Oppositionen sågade naturligtvis det här och tar chansen att bedriva aggressiv oppositions politik, men då är det viktigt att fråga sig vad de har för
konkreta förslag för att få ekonomin i balans. Inte många.
Ålands Framtid kommer med schablonmässiga inbesparingar avdelningsvis, men mest inbesparingar i pengabelopp på skola och vård, alltså unga och
sjuka. Dock utan att tala om vad som ska sparas på. Det är inte särskilt ansvarsfullt och seriöst. Det är lätt att säga att man ska spara i procentsatser och
säga att man tar ansvar för ekonomin utan att precisera sig. Våra medierepresentanter brukar ju inte analysera så mycket på djupet så det här går säkert
hem i stugorna.
Liberalerna har sparförslag på några tusen lappar här och där, men de äts
upp av deras kostnadsdrivande förslag. Tyvärr saknar de också finansiering
på det mesta övriga, som de inte vill att vi andra ska genomföra. Ta nu sjukdomskostnadsavdraget t.ex., det vill de inte att vi ska genomföra. Det skulle
betyda drygt 750 000 euro som inte finansieras på annat sätt av liberalerna.
Vi får väl se om de kommer med överraskande kreativa förslag till inbesparingar nu helt i slutskedet av budgetbehandlingen, men inget tyder på det. Så
mycket var det för liberalernas löfte om att ta ansvar för ekonomin. Men det
är lätt att vara i opposition och kritisera.
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Vi inför ju också i den här begränsningen om avdragsmöjligheten till fullt
belopp för makar om 22 500 euro. Så att inkomstgränsen fungerar mer likvärdigt för alla skatteskyldiga oavsett om de är ensamförsörjare eller makar.
Här har det rått lite oklarheter i begreppet makar och jag tycker att det är
ett klart begrepp. Det finns i beskattningen, precis som ltl Axel Jonsson
nämnde så är det tydligt vad som avses med begreppet makar. Det är alltså
äktenskap, registrerat parförhållande eller samboende. Om dessa har eller
har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare varit gifta. Så det är ganska
klart och tydligt för vad det begreppet betyder. Det finns i alla avdragsmöjligheter där makar är definierade.
Sedan så fanns det oklarheter om beredningen av den här lagstiftningen är
tillräckligt tydlig och bra. Och utskottets förslag har fått mycket kritik för att
det inte är tillräckligt bra lagstiftning som ligger på bordet. Det har också
nämnts det här med netto förvärvsinkomstavdrag och här tycker jag också att
det är viktigt, att vi tydligt måste berätta vad som avses med de här 15 000
eurona och att den nettoförvärvsinkomsten måste tydliggöras. Det finns
många olika definitioner på nettoförvärvsinkomst och därav behövdes den
här preciseringen och här har vi tagit hjälp av lagberedning och sakkunskap
och definierat det, så att man har med det här med avdragsbiten där. Och det
gör att det blir tydligt och det har också kontrollerats med sakkunniga som
jobbar med skatteavdragen.
Sammantaget tycker jag, det frågades om den är rättssäker och det tycker
jag väl att den är. Däremot så kom det också någon påstående om att det här
är det värsta som har kommit till lagtinget och att det skulle vara så illa och
att det har aldrig gjorts förut. Jag tror åtminstone och jag har för mig att det
har många gånger dragits tillbaka lagstiftning av tidigare landskapsregeringar
att det här vet jag inte och jag tror inte ens att kommer att dras tillbaka utan
den här är tillräckligt bra. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, när det gäller det sistnämnda så beror det ju på att majoriteten bestämmer att den här är tillräckligt bra. Men annars verkar det lite som
att ltl Carlsson nästan är lite affekt nu när han diskuterar de här frågorna. Vi som är ett borgerligt parti, vi vill värna köpkraften, vi vill hålla
nere skattetrycket – det är det vi jobbar för. Och det tror jag också att ltl
Carlsson också skulle vilja göra innerst inne, om han skulle få för sossarna.
Men det han sade i början av anförandet att det är retorik när vi säger
att ett minskat sjukdomskostnadsavdrag drabbar de sjuka. På vilket sätt
kan det vara retorik? Det är väl ganska självklart att det drabbar de
sjuka. Men om det är så att det finns eventuella avarter, onödiga avdrag,
det var ju det jag sade i mitt huvudanförande så är det ju det man borde
ta fasta på istället för att skrota ett fungerande system. Ett system som
har fungerat synnerligen väl, det är ju det man borde ta fasta på.
Jag konstaterar att ltl Carlsson står ju ganska nära oss och jag tror att
den här affekten kommer ifrån det att han egentligen skulle vilja hålla
med oss fullt ut. Men nu går det inte riktigt den här gången, men kanske
om ett halvt år.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nej, jag håller inte alls med om att jag egentligen
skulle vilja hålla med fullt ut, eftersom jag har preciserat i mitt anförande att jag tycker att vi borde ta och rikta det här till de allra mest utsatta. Inte ha kvar avdraget som det är fullt ut. Det tycker jag inte är riktig borgerlig politik det heller. Däremot kan jag tänka mig att införa allmänt avdrag sen så småningom när ekonomin tillåter. Men först måste
vi ta grepp om ekonomin. Vi har 10 miljoner i underskott. Det måste vi
göra någonting åt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är vi helt överens om och därför har vi också inte föreslagit att den
här framställningen skulle slopas utan att hänvisa till finansiering. Det
är vi helt överens om. Det finns ändå en viss skillnad i vår borgerlighet
när ltl Carlsson säger att man behöver rikta det till dem som mest behöver det. Det ställer jag absolut upp på, men till skillnad mot vad ltl Carlsson tycker, tycker jag också att det är viktigt att man kan underlätta
skattebördan för dem som blir sjuka oavsett om man har en bra ekonomi eller inte. Men vi ska inte ha en sådan lagstiftning att man kan
göra avdrag för solglasögon och skönhetsoperationer. Och där konstaterar jag att det är vi helt överens om. Det är det man borde lösa.
Men igen, som jag har sagt många gånger, även om man har en inkomst på 30 000 euro så slås en familjs inkomster sönder ganska snabbt
om familjen drabbas av en allvarlig sjukdom.
Så det finns mycket brister i den här framställningen, ltl Carlsson och
det borde vi tillsammans jobba på för att lösa.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, vi är till stora delar överens. Det tar tid att få fram
det och därför är den här lösningen under år 2013 tillfällig. Men vi
måste göra det för att ta ansvar för ekonomin. Det är det viktiga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, brister i lagförslaget och beredningen och utskottshanteringen av
ärendet har vi diskuterat här idag och jag vill spinna vidare på det. För
ltl Carlsson menar att det framgår tydligt och klart, vad som avses med
begreppet makar. Det var synd att vi först här i salen när jag letade upp
skatteverkets definition som det tydligen var klart för utskottets samtliga representanter vad som avses med begreppet makar. Nog visar det
här att det brister i utskottets hantering och numera också lagberedning
av ärendet. Är inte det här skäl nog att vi skickar tillbaka förslaget till
landskapsregeringen för en grundläggande och ordentlig beredning så
att vi vet vad vi faktiskt fattar beslut om här i salen?
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag har inte den uppfattningen att det är oklart vad som avses med begreppet makar, eftersom det används i mycket lagstiftning. Så till den
delen så förstår jag inte varför man skulle skicka tillbaks det pga. det.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ltl Carlsson sade att det är lätt att vara i opposition och kritisera bara. Det kan man kanske tycka, men jag skulle snarare hävda att
det är rätt så svårt att vara i opposition med en majoritet som inte ens
vill diskutera ordentligt de inbesparingsförslag som oppositionen lägger.
Nu tänker jag ge ett exempel på kortruttsfrågan där vi i utskottet kunde
erfara att det är i princip det som föreslås skulle vara ett billigare sätt att
bedriva skärgårdstrafik. Men det omöjliggjordes sen så att man inte ville
gå framåt den vägen. Vi har lagt fram konkreta förslag, men vi har inte
beredningsresurserna för att komma ensamma ända till mål. Där måste
ni hjälpa oss om vi ska kunna göra några strukturella inbesparingar. Det
är inte lätt. Vi ser också att den här landskapsregeringen tyvärr kanske
ser ut att gå mot ännu större underskott nu om konjunkturerna och inkomsterna, speciellt inkomsterna viker. Så vi avser ta det fulla ansvaret.
Men i någon sakfråga måste vi ändå få tycka annorlunda, då när individen drabbas allra mest, som i det här fallet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jo, jag uppskattar att ltl Perämaa vill vara med och ta
inbesparingsbeslut och jag hoppas att man framöver kan fortsätta hitta
kreativa lösningar. Vilket jag tycker att vi har gjort också. Jag tycker inte
att det är så som ltl Perämaa beskriver, utan vi har kommit med tillsammans med gemensamma skrivningar också i utskottsarbetet som
syftar till att vi ska lyckas nå målet framåt med en budget i balans. Men
de konkreta saknas också från oppositionen, vilket jag saknar eftersom
också ltl Perämaa har ganska nyligen suttit i landskapsregeringen och
torde veta vad man kan spara.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Visst vet jag det, vi kommer efter det här ärendet, säkert om
ungefär 15 minuter att behandla nästa ärende och jag skulle uppskatta
om ltl Carlsson i samband med det ärendet av samma vältaliga sätt gå
upp då när det gäller tandvården. Kunde gå upp och prata för det ansvarsfulla i landskapets ekonomi. Vi ska givetvis spara pengar också,
men vi ska i samband med det inte påföra förvaltningen nya kostnader.
Men jag ser framemot kommande debatter om det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att det inte hör till ärendet det här. Så jag
lämnar det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson nämnde här att Ålands Framtids motion
att ett generellt avdrag eller enligt ett moment att man drar av en viss
summa är oansvarigt och det är en populistisk retorik vad han pratar
om. Jag har nämnt det här till ltl Carlsson förut att för oss i opposition
är det omöjligt att gå in på detaljnivå och säga vad det är som verksamheterna ska spara på. Man kan ju ta ett bra exempel att ÅHS har fått
sparkrav, jag tror inte att styrelsen har gett detaljnivå vad man ska spara
utan man har gett att man ska spara så och så mycket. Punkt och slut,
och sen får man återkomma till styrelsen. Det är samma för oss i oppositionen här. Vi kan inte gå in i olika verksamheters detaljnivå och säga
att det här ska ni spara och det här ska ni spara. Så den där retoriken är
nog mer populistisk av ltl Carlsson än vad ltl Carlsson anser att våra
motioner är.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar att Ålands Framtid kommer med motioner där man vill vara med och spara, men jag tog det här exemplet i
samband med att man vill spara 782 000 euro på sjukvården direkt när
de här 750 000 euro som majoritetsblocket vill spara inpå det här så berör inte bara sjuka som jag har nämnt om tidigare. Då tycker jag att när
ÅHS redan har 2 miljoner på sig i sparkrav. Vilket styrelsen har bedömt
som att är rimligt. Och det kommer då att bli väldigt tufft med redan det
sparkravet. Ålands Framtid har en representant i styrelsen på ÅHS och
har inte där presenterat en sådan åsikt att det skulle gå att spara ytterligare 782 000 euro. Men det verkar som att man har en annan uppfattning här.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller ÅHS och vår representant i styrelsen så
tror jag att hon har säkert lagt förslag. Inte vet jag direkt enligt det sparförslag som vi har, men om jag inte är fel informerad så finns det ett totalt sparkrav på 5 procent inom ÅHS. För att man ska få egentligen budgeten att gå ihop. Det är mer än vårt sparkrav är.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har ingen sådan information. Så jag kan inte säga
om det finns något sådant, men jag har inte hört något sådant. Däremot
så tror jag att vi kan vara överens om att det säkerligen kommer att behövas ännu mera inbesparingar. Så kan det bli.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Förslag om förkastande väcks vid ärendets andra behandling.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för
landskapet Åland för godkännande. Paragraf för paragraf.
Föreläggs paragraf nr 10.
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Ltl Axel Jonsson

Jag föreslår att förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland vad gällande 10 paragrafen förkastas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ber att få understöda det eminenta förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Anders Eriksson föreslår att 10 § förkastas. Är det
rätt uppfattat? Det är rätt uppfattat. Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som röstar för finans- och näringsutskottets förslag röstar ja. Den som röstar för ltl
Axel Jonssons förkastande röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget omfattar utskottets förslag.
Paragraf nr 14, godkänd.
Paragraf nr 15, godkänd.
Paragraf nr 18.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att 18 § förkastas, i enlighet med förslaget i reservationen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson har föreslagit att 18 § ska förkastas och det förslaget har understötts av
ltl Mats Perämaa. Omröstning kommer därför att verkställas.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Med tanke på historia forskning så tycker jag att det är ett bra förslag. Som
jag understöder.
Talmannen
Eftersom öppen omröstning har begärts, som understöds, så kommer det att verkställas.
Jag ber ltl Roger Slotte och ltl Åke Mattsson att biträda vid omröstningen.
Omröstningspropositionen kommer att ställa så att de som röstar för finans- och näringsutskottets förslag röstar ja medan de som röstar för förkastande av den 18 § dvs. ltl
Axel Jonssons förslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstningen verkställs via
namn upprop.
Upprop
Omröstningen har gett vid handen att 16 har röstat ja och 8 har röstat nej. Lagtinget
omfattar således finans- och näringsutskottets förslag.
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Föreläggs § 23. Godkänd.
Föreläggs lagen sin ingress för godkännande. Godkänd.
Föredras i kraft det bestämmande för godkännande. Godkänd.
Föreläggs rubriken för godkännande. Godkänd.
Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation för förlust för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Innan jag fortsätter med att prata tandvård vill jag rätta något
jag sade i ett replikskifte med ledamot Torsten Sundblom när det handlade
om sjukdomskostnadsavdraget och sambopar. Jag har levt i förvissningen att
sambopar utan barn behandlas på samma sätt som sambopar med barn men
tvingas konstatera att Finlands skattelagar inte riktigt är uppgraderade på
den fronten. Nu är skillnaden i praktiken ganska liten när det gäller effekten
av den föreslagna minskningen av sjukdomskostnadsavdraget men rätt ska
ändå vara rätt. Tack, fru talman.
Det tog alltså fram till den sista lagframställningen innan vi nådde de godare nyheterna. Till skillnad från ekonomiska pålagor handlar detta faktiskt
om att förbättra för i vart fall vissa medborgargrupper. I lagförslag nummer
4/2012-2013 föreslås att den grupp ålänningar som har rätt till mun- och
tandvård vid Ålands hälso- och sjukvård utvidgas från dem som fyllt 25 år till
27 år. Det är såklart en god nyhet för alla de yngre som behöver tandvård och
inte riktigt mäktar med de privata klinikernas ofta väl tilltagna avgifter. Det
är inte osannolikt att detta kan räknas hem i det långa loppet både ekonomiskt och i form av det välbefinnande en frisk mun skapar. Själv har jag aldrig riktigt förstått varför det kostar så lite att få en vrickad fot behandlad men
väldigt dyrt att laga sina tänder.
I lagförslaget finns också ett förslag om en ambulerande tandklinik för
skärgården på ett liknande sätt som det fungerade för några år sedan med en
viktig skillnad. Då fick vuxet folk på någon slags nåder ibland plats i vagnen.
Nu införs det, mot bakgrund av ÅHS nya stadga, en lagstiftning där alla skärgårdsbor får rätt till tandvård då vagnen är på plats. Det är ett faktum att folk
i skärgården har det betydligt besvärligare än folk på fasta Åland när det gäller tandläkarbesök. Det kan därför vara sunt förnuft att låta kliniken köra till
skärgården istället för att tvinga skärgårdsborna till kliniken. Denna åtgärd är
som bekant omstridd men dess syfte är ostridigt lovvärt. I sammanhanget
kan man också fundera kring den gamla sanningen. Kan man inte göra allt, är
det alltid bättre att göra något än inget.
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Fru talman! Då finans- och näringsutskottets expertområden är många
men inte alla har vi bett social- och miljöutskottet om ett mer ingående utlåtande i ärendet vilket jag gärna ser att utskottet själv redogör för. Från finansoch näringsutskottets sida föreslår vi att lagförslaget antas med några ändringar av teknisk karaktär. Utskottet förutsätter också att åtgärden då den
blir verklighet ryms innanför den budgetram som landskapsregeringen beviljar ÅHS och vidare förutsätter utskottet att ÅHS-styrelsen noga håller kontroll över kostnaderna i verksamheten. Utskottet var inte enigt i denna fråga
varför jag får hänvisa till reservanterna som själva får förklara sin reservation
närmare.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var ju förstås med lite förväntning vi vänta på utskottsordförandens nya anförande om samma upprepningar om hur viktigt det är
att hålla i ekonomin för att vi ska få en budget i balans. Men nu var tongångarna lite annorlunda. Samtidigt så vet vi att ÅHS ramen är satt under lupp. Det har t o m utökats i budgetbetänkandet som ligger på våra
bord. Och samtidigt tycker man nu också från utskottsmajoritetens sida
att man ska plussa på de saker som ÅHS förväntas göra inom den redan
snäva ramen. Hur får man det här från finansutskottet att gå ihop? Sen
undrar jag om den här rätten för skärgårdsbor, om man har funderat på
jämställd behandling. Jämför Föglö, Vårdö. Varför får Föglöbor men
inte Vårdöbor?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Den sista frågan kan möjligen handla om att det är kortare mellan Vårdö
och fasta Åland än det är mellan Föglö och fasta Åland. Det blir väl aldrig riktigt rättvist när det handlar om vilka fördelar man ger till folk,
men här finns regionala skäl till att erbjuda tandvård när vagnen ändå är
på plats. Men från finans- och näringsutskottets sida så har vi understrukit väldigt noga att åtgärden ska rymmas inom den ram som ÅHS
får sig tilldelad. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Rent filosofiskt kan det vara intressant att fundera på Föglöbors och Vårdöbors båda skärgårdsbor, olika rättigheter. Lite längre restid för en Föglöbo. Men är det riktigt rättvist? Jag ifrågasätter det. Och
det starkaste. Sen är det också fel tycker jag, att göra så här mot ÅHS.
Att säga att man ska utöka sin verksamhet inom befintlig ram samtidigt
som vi vet att vi måste plussa på för redan befintlig verksamhet. Här får
man inte plus och minus att gå ihop. Jag tycker att det är fel mot ÅHS
och det är dessutom fel om man ser ur ett jämlikt perspektiv.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det här är, fru talman, ett led i den omställning som hela den åländska
ekonomin och hela det åländska samhället är just nu på väg att genomföra. Hade man skött finanserna ordentligt tidigare, så skulle den här
frågan faktiskt vara mindre dramatisk än vad den är. Det är en tillbakagång. Det har funnits en tandvagn tidigare som åkt runt i skärgården.
Man har hanterat det på olika sätt, för att försöka erbjuda folk som har
det svårt att ta sig in till staden där tandläkarna plägar, finnas en möj-
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lighet att också få sin munhygien omhändertagen. Jag vidhåller det jag
nämnde i mitt anförande. Det är bättre att göra något om man kan, än
att göra inget.
När det handlar om ÅHS och deras ekonomi så gäller samma sak för
dem som för den övriga Åland. De får vara beredda att ställa om och se
till att anpassa sig innanför ramarna. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Munhälsovården är i vårt system en del av generella
välfärdsproduktionen som ju produceras med skattemedel och distribueras på det sätt som vi känner till. Utskottet har avfattat sig skäligen
kortfattat. Kan ordförande nu lova att den här typen av service är generell när den är för det första beroende på var man bor och för det andra
beroende på var ett fordon råkar befinna sig. Är den generell eller inte?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är väl som med bilar som med allting annat. De kan inte vara på
samma ställen samtidigt. Men där de för ögonblicket är så ska de erbjuda den vård som de kan för tillfället. Jag har svårt att se hur man
skulle kunna förfara på något annat sätt. Jag har lyssnat till debatten
och inte riktigt kanske till alla delar begripit vad dilemmat är. För en
tandvagn som är ute så kan de facto inte vara på exakt alla öar samtidigt.
Det tror jag att de fysiska lagarna möjligen sätter stopp för. Men när den
väl är på plats så ska den jobba tills den måste vidare till nästa ö. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag talar nu om nivån på lagstiftning. Inte så mycket på vilka öar och var
ett fordon råkar befinna sig. Och med nivå avser jag här med alltså att
lagstiftaren inför en subjektiv rätt. Rätt till tandvård. Och genomförande
av den rätten är beroende av var ett fordon befinner sig. Är det en trovärdig subjektiv rätt, som härmed skapas?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! När man måste välja mellan att göra något än inget, så är
åtgärden att lagstifta om rätten till att få sina tänder omhänderskötta i
en tandvagn bättre än att inte lagstifta om den rätten. För då löper man
den risk som var förut när tandvagnen åkte runt i skärgården och folk
som inte enligt lag var berättigade den tandvården fick komma in lite på
nåder. Det skapade ett godtycke, som enligt min mening inte riktigt är
värdigt för en lagstiftning. Medan att skriva in det i lagen så ger åtminstone ett starkare stöd. Ett stöd för att man ska få komma in och få
den vården där det så är möjligt. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänker inte hålla mig så länge vid det här ämnet. Jag
tror att min partikollega ltl Anders Eriksson kommer att mera ingående mo-
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tivera varför vi har tagit vår ställning i den här frågan. Rätten till tandvård
och bastandvård, skriva in i lag. Hur tolkar man det? Det tycks råda delade
meningar här. Det är rätten när man är på plats eller har man en subjektiv
rätt oberoende om de är på plats kan man ringa och boka sig att man ska ha
rätt till tandvård. Eftersom det står rätten inskriven i lag. Därför har vi delade
meningar oppositionen och regeringspartierna. Jag tror att det kan bli en
konfliktsituation framledes, när tandvagnen knallar därifrån och det är någon
som hade räknat med att få tandvård och man vet att det står i lagen att man
har rätt till bastandvård via ambulerande tandvårdskliniken. Så det återstår
väl att se vad som kommer att hända.
Oppositionen i utskottet har reserverat sig. Det riktar sig då framförallt till
moment 4 i lagförslaget, där det står just om att rätten till bastandvård gäller
endast via den ambulerande tandvårdskliniken.
Jag måste göra en rättelse när det gäller vår reservation och vårt förslag till
formulering. I förslaget 39 § 1 momentet står det: ”Lika som utskottets betänkande 4 mom. uteslutets men 5 momentet lika som utskottets betänkande”.
Det 5 momentet blir 4 momentet sedan när det stryks. Så det måste tillrättaläggas där om det kan omfattas på det viset så att alla är medvetna om vad
som blir rätt.
Så mycket mera tänker jag egentligen inte säga. Jag överlämnar resten av
argumentationen till min partikollega Anders Eriksson och jag föreslår här
att i samband med detaljbehandlingen blir 39 § enligt det förslag som vi har i
reservationen, med ett tillrättaläggande.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund oroar sig över vad som kommer att
hända nu när alla skärgårdsbor ges rätt till bastandvård när tandkliniken är på plats i skärgården. Det är så att jo, man får den här rätten i lag,
men det sägs inte inom vilken tidsrymd. Vårdgarantin som regleras i 20
§ i hälso- och sjukvårdslagen så omfattar inte mun- och tandvården. Och
jag kan försäkra att från skärgårdsnämndens möte igår så var ledamöterna där väldigt tacksamma över att de ska få rätt till att besöka den här
tandvagnen. Om de sen ska få vänta i ett år tills de ska få plats, det
gjorde de detsamma, bara att skärgårdsborna får den här möjligheten.
Som man delvis har haft tidigare, men då var det mera upp till godtycke
som sagt. Vissa personer som då inte tillhörde prioriterade gruppen
kunde komma emellan om det fanns en ledig tid.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen säger att alla är tacksamma för att
man får den här rätten. Det är klart att det finns säkert sådana som är
tacksamma men vi har också hört motsatta. Det viktigaste är att det
kommer en tandvårdsvagn som berör de som berörs i första momentet i
39 § och inte att det skrivs in att det är en rätt till bastandvård. Jag tror
att de sätter mycket mera värde på om de pengarna används till kanske
en förbättrad skärgårdstrafik än att man har rätten till tandvård.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Det är så att det är en rätt för skärgårdsborna i de här fem kommunerna
att besöka tandvårdsvagnen, men man måste inte göra det. Det är alltså
en frivillig åtgärd som man kan göra. Och ju fler skärgårdsbor som besöker tandvagnen när den är på plats, desto mer intäkter får också ÅHS
för att finansiera verksamheten. Så att åtminstone fram till år 2010 så
gav också intäkter, inte bara kostnader. Och gör ÅHS en sådan här stor
investering så behöver den verkligen användas av så många som möjligt
när den väl kommer ut till skärgården. Vi ska komma ihåg att det här
också ska göras innanför ramen av nuvarande budgetförslag då.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi från Ålands Framtid har påpekat orättvisorna när
det gäller åldringar som bor på institutionsnivå, och som inte överhuvudtaget har rätt till fri tandvård. Det kanske vi har ansett vara viktigare
än att en person som förtjänar 200 000 euro ut i skärgården ska ha rätten till bastandvård. Jag undrar hur minister Aaltonen har tittat på de
rättvisorna. Det tycker jag är mer skäl att se.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, fru talman! Det blir kanske lite tårta på tårta, men någon fri tandvård finns det ju inte, utan alla måste betala också som går till den allmänna tandvården. Men det är ju inte fråga om någon subjektiv rätt.
Enligt juridiken så finns det inte något sådant uttryck överhuvudtaget,
utan det är en rätt som man har och det finns ingen skyldighet för ÅHS
att tillgodose det här behovet under vilka villkor som helst. Utan det är
ju som också med de ambulerande läkarna som kommer ut till skärgården, att barn och äldre går först. Och vuxna får i mån av möjlighet tillträde till läkarna och det är inte så ofta. För många vuxna måste söka sig
till ÅHS i staden, så att det finns nog begränsningar i den här rätten.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, tack fru talman! Jag är väl medveten om att det inte är fri tandvård
och det skulle väl varit lite väl om det skulle ha varit på det viset, men
när det gäller den här subjektiva rätten som nämndes av ltl Jansson här
också så är det en tolkningsfråga. När man står inför problem den dagen
när det är någon som prövar det här, var rätten finns i och med att den
är inskriven i lag. Jag är ingen jurist och återstår när det väl blir prövat,
vad som sägs.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag var också förvånad över att en jurist använde det begreppet. Men det
är klart att man har den här rätten att om man bor i skärgården att gå
till den här tandvagnen. Men det är bara i mån av att det finns tid om
man inte tillhör de här särskilda grupperna, att den begränsningen finns
det ju. Och det är en valmöjlighet, att om man inte vill vänta så har man
möjligheten att uppsöka privata tandläkare på fasta landet. Och den valfriheten tror jag nog man uppskattar i skärgården. Om någon är sedan
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missunnsam över att någon annan tycker i skärgården att det är bra det
här så är det väl som det brukar vara då.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det är inte så mycket mer att tillägga, men jag anser nog att
det är viktigare att man har kunnat sätta ner en del av de här resurserna
i den här tandvårdsvagnen på att besöka äldre människor på institutioner som inte har rätt till fri bastandvård, än att man ger till vem som helst
ut i skärgården. Även om man har inkomsterna som jag nämnde förut.
Det har varit viktigare tyckte jag. Då har man varit och lite tittat på rättviseförhållanden, men nu gör man inte det. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Innan jag inleder mitt anförande så vill jag börja där vi slutade
diskussionen. Det vi har hört från representanter för skärgården så har de ju
varit väldigt nöjda med att man tog in för den här tandvagnen. Det är nu en
första kommentar, så här rent spontant.
Fru talman! En liten justering till utlåtandet. Det har fallit bort ett namn på
hörandet i utskottet. Vi hörde också lagberedningschefen Lars Karlsson, vilket jag skulle vilja få antecknat i protokollet.
Fru talman! Social- och miljöutskottet förordar i sitt utlåtande att gruppen
barn och unga erbjuds allmän tandvård att utökas så att unga upp till 27 år
omfattas. Utskottet har erfarit att denna åtgärd är viktigt för att främja god
tandhälsa. När det gäller 39 § 1 momentet 2 punkten landskapslagen om
hälso- och sjukvård, kan landskapsregeringen genom ett beslut ge vilka patientgrupper som av medicinska och sociala skäl ska vara prioriterade när det
gäller erbjudandet av allmän tandvård. Utskottet har bl.a. erfarit att det finns
ett behov av att förbättra tandvården för äldre på institutioner. Landskapsregeringen har uppgett att ett nytt beslut kommer att fattas inom kort, enligt
vilket klienter vid serviceboenden och institutioner ska tas med som en prioriterad patientgrupp. Så att det kan erbjudas allmän tandvård redan under år
2013. Utskottet stöder ett sådant beslut.
Sedan har det också förekommit ganska mycket diskussioner kring den
eventuella jämlikheten om man då ska prioritera speciellt skärgården och där
har ju utskottet som framgår av utlåtandet en ganska lång skrivning kring
det. Men utskottet konstaterar i alla fall att den nu föreslagna bestämmelsen
om en ambulerande tandvårdsklinik utgör positiv särbehandling baserat på
var klienten bor i landskapet. Enligt motiveringen i lagförslaget anser landskapsregeringen att tandvård inte är lika tillgängligt för skärgårdsborna som
den övriga befolkningen pga. de geografiska avstånden och kommunikationerna. De föreslagna bestämmelserna kan därför ses som en positiv åtgärd för
att åstadkomma en större faktisk jämlikhet när det gäller tillgången till tandvård. Och med hänvisning till grundlagens jämlikhets stadga det inte är avsedd att hindra nödvändig positiv särbehandling, d.v.s. åtgärder som förbättrar ställningen och förhållandena för en viss grupp så att större jämlikhet
uppnås med andra grupper, anser utskottet att landskapsregeringens förslag
inte strider mot grundlagen. Det här konstaterade utskottet.
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Vicetalman Eriksson var inne på det här med, i ett replikskifte, hur man då
betraktar de som bor på Vårdö, om de uppfattas som skärgårdsbor. Där förs
en diskussion kring den eller vi har också bara fört allmänna synpunkter
kring det och då kan man ju för det första konstatera den tidigare tandvagnen
aldrig berörde Vårdö regionen, men också det som man eventuellt kan ta i
beaktande är de s.k. linfärjorna som går dygnet runt, mellan Prästö och
Vårdö. Det skulle då vara en motivering till att man inte så att säga betraktar
det som skärgård i det här sammanhanget.
Slutligen fru talman, så har utskottet inte varit helt enigt i vårt utlåtande
utan utskottsmedlemmarna Torsten Sundblom och Anders Eriksson har till
utlåtandet fogat en reservation, som de själva har möjlighet att presentera.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Till det som utskottsordförande sade först om skärgårdsborna var nöjda. Vi verkar ha väldigt olika kontaktnät i skärgården
utskottsordförande Beijar och jag. För jag har mest hört det att man inte
vill ha någon särbehandling. Många skärgårdsbor säger åt mig, att det är
viktigare att vi slipper fram med trafiken. Har vi trafik, då kan vi åka och
laga tänderna också.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Den representant som vi hörde som representerade skärgårdsnämnden som jag uppfattar är då ett allomfattande organ, som då
ska tillvarata skärgårdsbornas intressen, så uttryckte sig väldigt positivt
när det gällde tandvården ut i skärgården.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Lite märkligt är det i alla fall, för att vi lade tror jag utskottsordförande och jag lite olika nyanser då. Vi tolkar lite olika. För
visst, det är bra att komma till den men att den behöver vara in i lagen
det behöver det inte vara, för den särbehandlingen är ingen intresserad
av, på det viset.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! I den diskussionen om jag nu inte kommer alldeles ihåg så
var det inte så mycket diskussion om särbehandling utan det var frågan
om huruvida skärgårdsborna skulle vara nöjda och få en ambulerande
tandvårdsservice dit. Och det uppfattade jag att de i det här fallet var.
Talmannen
Utskottsordförandens anförda rättelse antecknas.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det är bra att få ett anförande direkt efter en replik, för att
jag ska klargöra att skärgården är glada åt tandvårdsvagnen vad gäller skolbarnen, vad gäller åldringarna i institutionerna, det är vi glada för. Fru talman, bland liberalerna är vi för en utvidgad bastandvård för 25-åringar och
för personer upp till 27 år. Vi omfattar också det att skärgårdens skolelever
ska få besöka den ambulerande tandvårdskliniken. Men för att uppfylla lagen
finns det ett behov av att det tilldelas mer budgetmedel till tandvårdsenheten.
Det har framkommit väldigt tydligt och klart under den utskottsbehandling vi
hade i social- och näringsutskottet. Enligt det som hördes i utskottet räcker
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budgeten med nöd till för utvidgning av bastandvården för 25-27 åringar.
Men inte för den övriga utvidgningen, som lagförslaget föreslår. Det faktum
förbigår social- och miljöutskottet med tystnad i sitt utlåtande till finans- och
näringsutskottet. Jag kan bara säga, gummistämpel.
Vidare blev det mycket diskussion om utvidgningen till alla som är bosatta
inom de fem skärgårdskommunerna som lagförslaget omfattar. Är det rättvist, att behandla friska välmående människor olika. Som ta t.ex. Olle från
Simskäla nekas bastandvård vid ÅHS tandvård medan Kalle från Degerby tilllåts beställa tid vid ÅHS tandvårdsenhet när den befinner sig i kommunen,
men Kalles syster Beda som ringer tio minuter senare än Kalle, får beskedet
att det är slut på mottagningstiderna. Och tandvårdsenheten flyttas. Beda
hänvisas då att ringa nästa år, så kanske att det kan ordnas med en tid.
Dessa tre personer har ungefär samma restid till Mariehamn och den privata tandvården. Ungefär samma restid. Frågan är, om dessa tre personer
behandlas likvärdigt? I det förslag som vi nu behandlar. Som vi bland liberalerna ser saken, är det diskriminerande att lagförslaget omfattar Kalle men
inte Olle och för Beda räcker inte tiderna till.
Vid hörande i utskottet framkom att det här är en ”inte helt oproblematisk
fråga”. Ett citat var det. En formulering som undvek att ge ett rakt svar men
ändå tolkar jag det som att det inte är riktigt okej med den särbehandling som
39 § 4 moment föreslår.
Det kan verka märkligt att jag som skulle omfattas av det lagförslag motsätter mig den positiva särbehandlingen, som invånarna i fem skärgårdskommuner föreslås få i detta lagförslag.
Men, fru talman. Det innebär att ltl Englund från Vårdö, ltl Hilander från
Eckerö och ltl Sundblom från Föglö behandlas olika. Är det rättvist? Det är
frågan i det här fallet. Och det helt på kollisionskurs med min rättsuppfattning. Jag ser det som så. Vi ska behandlas lika. Ingen särbehandling för min
del, tack. Har den ene väg har också den andra rätten till bästa möjliga vägförbindelse. Där ska vi också behandlas lika. Alla betalar vi skatt och rätten
till likabehandling ska vara oantastlig.
Från en skärgårdshorisont ser jag lagförslaget om den generella tandvården för boende i skärgårdskommunerna, som ett fläskben. Utkastat för att
muta oss till tystnad i trafikfrågorna, som av många skärgårdsbor prioriteras
mycket, observera mycket högre. Det vore mycket bättre om landskapsregeringen hade kommit med en lagframställning om servicesedlar, utformad
som tandvårdscheckar, då hade utvidgningen av tandvården varit mycket positiv och kunnat omfattas av alla. Men den frågan måste tyvärr vänta tills det
kommer bättre ekonomiska tider.
När det gäller äldre människor, skriver vi i reservationen att till den del
den ambulerande tandvårdskliniken har utrymme, för äldre personer som
bor på institution och personer som har svårighet att förflytta sig i landskapet
som helhet, ges möjlighet att få bastandvård från den mobila enheten. Det
bör framgå av lagen, eftersom ärendet rör grunderna för enskilda människors
rättigheter. Det betyder för hela Åland för den nämnda gruppen. Som jag ser
det så fungerar social- och miljöutskottet ännu en gång som en gummistämpel och vågar inte lyfta katten på bordet trots att frågetecken hopar sig.
Därför var det nödvändigt att skriva en reservation som föreslår att finansoch näringsutskottet i sitt betänkande beaktar ovansagda och ser till att lagen
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utformas på ett sådant sätt att rätten till den generella bastandvården inte
blir diskriminerande mellan olika grupper.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Sundblom undrar hur landskapsregeringen eller ÅHS
kommer att finansiera de här ålderskategorierna mellan de här som är
26 och 27 år, hur de ska finansieras nu när de ska få omfattas av allmän
tandvård? Jo, det görs genom att ÅHS personal som under åratal har
fått offentligt finansierad tandvård, inte längre kommer att kunna gå till
ÅHS tandklinik efter årsskiftet. Det handlar om ungefär om 300 personer årligen. Det ger det här utrymmet som behövs för att kunna ta in nya
patientgrupper.
Och beträffande de personer som bor på institution så kommer landskapsregeringen att fatta ett beslut om att också föra in de personerna i
de prioriterade grupperna redan under 2013, istället för som det var tidigare tänkt under 2014. Landskapsregeringen har gjort den bedömningen att det politiska önskemålet är så starkt från våra regeringsgruppers sida, att vi kommer att göra det här redan under nästa år.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman. Vad det gällde resurserna så sade jag det också att vi
hade fått höra att det skulle räcka för 26-27 åringarna. Och vad gäller de
här prioriterade grupperna så det beslutet som nu ministern talar om att
ska göras. Det är ju ett resultat utav frågetecknen som vi reste i utskottet. Det är ju där som den tanken har fötts.
Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, fru talman, inte alls. Den här tankegången fanns redan med sedan
tidigare och finns med i den här rapporten också över prioriterade grupper. Men oron för just ÅHS ekonomi var så stor så att vi valde att skjuta
på det här beslutet ett år framåt. Men vi bedömer nu ändå att vi ska
kunna göra det redan under 2013. Inom ramen då också för att när den
här ambulerande tandkliniken kommer på plats och när den börjar rulla
på Åland, så ska man också kunna införliva just de äldre som bor på institution. I de patientgrupper som ska få ta del av den offentliga tandvården den här vägen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman. Det var det jag avsåg, att när vi hörde i utskottet så talades det om 2014 och bäst som det är så pratar man om 2013. Så något
gjorde det också utskottshörande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Detta upplägg för tandvårdsbussen står inte högst upp på moderaternas önskelista, om man ska vara brutalt ärlig. Men vi gav i beredningsskedet ok till det. Det gröna ljuset har dock blivit gult i och med att ÅHS underskott blivit offentligt känt. För det lagtinget gör, är att överföra beslutet till
en annan organisation, d.v.s. ÅHS som kommer att få i uppgift att pressa in
tandvårdsbussen i sin ordinarie budget med ett underskott på åtminstone 2
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miljoner. Hur ÅHS styrelse ska få den ekvationen att gå ihop är okänd. Därför
är jag bekymrad för hur ÅHS ska klara av den här nya uppgiften.
Lite färdkost inför framtiden. Det finns frågetecken i förslaget kring arbetsmiljön, huruvida det finns tillräckligt med utrymme per person. Hur
många kubik ska klienter och personal ha under en dags arbete? Hur man tar
hand om amalgam och andra restprodukter? Som ÅHS styrelse kommer att få
titta närmare på.
Under processen har det framkommit att den ambulerande vagnen, om
den nu ska köpas, även kommer att fylla en funktion på fasta Åland genom att
man gör rutinundersökningar och screening direkt på landsbygden, skolan
och äldreboenden, kan man faktiskt bli effektivare. Och till den delen är det
positivt. Och kanske t o m ekonomiskt, med mobil tandvårdsenhet.
Då det gäller institutionsboenden är jag väldigt glad över att höra vad socialministern just sade. Vi anser att det skulle vara angeläget att de som bor på
dessa boenden finns med som en prioriterad grupp. Min kollega ltl Åke
Mattsson föreslog tidigare att utskottets skulle ta initiativet och att uppmana
landskapsregeringen att redan 2013 föreslå den gruppen som en grupp som
kvalificerat till ÅHS tandvård. Dessa människor har normalt bara fickpengar
kvar av sin intäkt med nuvarande system för avgifterna för institutionsboende. De har inte heller någon rätt till ersättning från FPA.
Fru talman, vi gillar inte förslaget. Men lagt kort ligger. Och det här ingår i
ett större sammanhang. I ett regeringssamarbete med flera viktiga överenskommelser, som vi anser är bra för Åland. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman. Jag tror att kollegan Valves oro är obefogad. § 39 är utformad på ett tvingande sätt. Det är inte frågan om tillgången till
pengar. Här ska organisationen genomföra det som paragrafen lovar.
ÅHS ska ordna bastandvård och rätten till den bastandvården är inte
beroende av något annat än att kliniken är på plats. Vi måste vara medvetna om vad vi sysslar med. Lagstiftning är ett verksamt verktyg. Så här
är det.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, det hänger ju på var vagnen står sen förstås. Jag tänker inte kommentera det ytterligare.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! När man använder termen så som det används i paragrafen
så är det alltså en rätt som i sista hand tvingas fram. Det hjälper då inte
så mycket vad vi kommenterar eller vad vi inte kommenterar här i salen.
Det enda som gäller är det som står i lagen och det domstolarna och de
rättsframtvingande myndigheterna som genomför det, som vi lovar i paragraferna.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, den bedömningen får stå för ltl Jansson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Här i slutet på anförandet kom det ju ett klart besked att
moderaterna inte gillar det här. Och man har alltså fått ge vika på den
punkten. Och man får ge vika på en punkt där det kommer att kosta
mera för ÅHS och problemen för ÅHS att få in den här kostnaden in i
den ram som redan nu är ytterst spänd och är svår. Jag beklagar att moderaterna som gick till val och under hela förra mandatperioden starkt
pratade för ansvarstagande i den offentliga ekonomin, inte har kraft nog
att få igenom sina synpunkter i frågor som är väsentliga för att balansera
den offentliga ekonomin.
Ltl Wille Valve, replik

Vad gäller utvärderingen av moderaternas kraft, så har jag en avvikande
åsikt från ltl Perämaa och rent sakligt så står det även i proposition till
det antal mandat man har, vilket väljarna gav ett synnerligt klart besked
om i föregående val. Men i sak så vidhåller jag det som jag sade tidigare
d.v.s. att vi ser utmaningar med det men att det här bli en fråga för ÅHS
styrelse sen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman, det är klart det. Jag kommer att återkomma till det i ett
anförande här snart, men samtidigt ges ju ramarna härifrån nu via finansutskottets betänkande, där moderaterna säger att i finansutskottet
pratar man om budgetdisciplin speciellt när det gäller ÅHS. Man pratar
om ett behov av att höja avgifterna, höja högkostnadsskyddet och man
pratar om behovet av ytterligare inbesparingar i verksamheten. Om man
med andra handen ger ett uppdrag som är tvingande, så som vi här har
hört, om att man ska ta på sig ytterligare kostnader för att ge via nya
vårdformer göra just det. Hur kommer organisationen att uppfatta det
besked som lagtinget är uppenbarligen på väg att ge? Man klankar dem
för att de inte sparar tillräckligt och med andra handen säger man att nu
ska det kosta mer.
Ltl Wille Valve, replik

Bra fråga. Det står i det utlåtande som ledamoten Perämaa hänvisar till,
att det här ska rymmas inom ÅHS ordinarie budget och det torde räcka
som svar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det här är ingen nyhet under solen. Den förra regeringen
tog ju upp redan i budgeten för 2012 årets budget alltså, medel för en
tandläkarvagn 100 000 euro som skulle ha räckt till en stol. Då det inte
har varit tillräckligt bra och funktionellt för att använda på det
mångsidiga sätt som den här regeringen vill göra. Och därför tog redan
styrelsen för ÅHS redan i september ett beslut om hur driften ska skötas. För att sköta den här driften så skulle man avsätta den samma resurs som man hade under den tidigare perioden framtill 2010 och efter
att ha inlett det inledande året 2013 så ska man göra en bedömning av
verksamheten och kunna ev. komma med förslag till ändringar i perso803

nal och övriga resurser inför budgeten 2014. Så att det här är något som
en enig ÅHS styrelse har tagit beslut på. Det var därför vi också i landskapsregeringen kunde känna oss trygga med att få med det här. Eftersom det var väl förankrat hos ÅHS.
Ltl Wille Valve, replik

Jag tackar ministern Aaltonen för den upplysningen. Jag förutsätter för
egen del att alla politiska omprioriteringar som kommer att göras i ÅHS
är politiskt förankrade över alla partigränser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag kan bara bekräfta det som ltl Valve sade om initiativet om det att de äldre ska tas med i de prioriterade grupperna, att
det var så det gick till. Men sen när man går till den här oron för ÅHS
ramen och om det ska räcka till. Så det har vi tydligt och klart i utskottet
när vi hörde att pengarna inte räcker till utan det är någon annanstans
som man får prioritera bort någonting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack fru talman! Ltl Valve gillar inte förslaget får vi höra. Ska då detta
ses som att ledamoten väljer att lägga sin åsikt under bordet i den här
frågan? Och rösta mot sin övertygelse eller hur? Hur ska man tolka det
utspelet?
Ltl Wille Valve, replik

Det ska tolkas, precis som jag sade i mitt anförande.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det är ju så att vi i Ålands Framtid nämligen är oroliga att det här är
ett steg i riktning mot en allmän tandvård. Och att man använder det
här för att ge rätt till en del av den åländska befolkningen till just allmän
tandvård och att det här är någonting som socialdemokraterna har drivit
hårt för. Därför skulle det vara intressant att veta, vad det är i så fall som
moderaterna har fått istället för att man ska gå med på ett steg mot allmän tandvård.
Ltl Wille Valve, replik

Den frågan bör besvaras med stor exakthet. Vi betraktar inte återinförande av den ambulerande tandvården som fanns fram till år 2009 så
som allmän tandvård.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

I det sista anförandet av ltl Valve kunde jag hålla med om mycket. Det är rent
otroligt vad lite ledare får moderaterna att piggna i. Men det finns lite bekymmer i det här resonemanget och det var just det som ltl Gunnar Jansson
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var inne på, ”lagen är tvingande på en fråga, vad ska man göra då? Ja det
beror på var bilen står”, svarade ltl Valve. Så det betyder, säg att det är från
moderaternas sida att, ”Jo, lagen är tvingade. Vi köper bilen men vi parkerar den i ett garage, så kostar det inte så mycket.” Inte låter det så där riktigt, riktigt seriöst.
Men vi är inne i julveckan, vi ska vara snälla nu. Så därför sade jag till en
värderad kollega, i social- och miljöutskottet, som jag inte kan ange, att det
heller inte kan vara lätt för medlemmarna i regeringspartierna. Det är ganska
tungt och frustrerande i oppositionen att lägga goda förslag, få dem i papperskorgen gång på gång och så dyker de upp efter ett halvt år i annan skepnad. Det kan inte vara lätt för regeringspartierna och det hörde vi just i ltl
Valves anförande. Jag sade åt min kollega i utskottet att när alla sakkunniga,
som vi hade hört, sågade det här förslaget av en massa varierande motiv och
ändå blir man tvungen att driva det vidare så det måste vara tungt.
Vi kan konstatera att det finns fortfarande inte något begrepp om vad den
här vagnen kommer att kosta. Själva inköpet har man hum om, ja, men driften av den vet man inte. Vi vet att det leder till kostnadsökningar för en redan
hårt ansträngd ÅHS budget som ltl Valve var inne på.
Jag vågar drista mig på att citera saker utan att namnge dem, en sade bl.a.
”det här är inte väl använda pengar, man borde satsa på den förebyggande
tandvården istället”. Ett andra citat: ”med dagens krav är det rätt lite som
kan göras i en s.k. tandvårdsvagn”. Ett tredje citat: ”största utmaningen blir
att klara de hygieniska kraven” och det sista citatet: ”det är begränsat vad
man kan göra i vagnen för en väldigt dyr kostnad”. Det finns heller inte något belägg för att tandhälsan skulle vara sämre i skärgården som de facto har
kastats fram i debatten.
När det gäller vad man kan göra i en vagn så är det inte bara hygienen som
är ett bekymmer. Man har hänvisat till att man har haft en vagn förut, som
var 29 år gammal och så vidare, så att det är bara att fortsätta. Jag tror att vi
alla är medvetna om att samhället har blivit mycket mer tillkrånglat och
komplicerat på 30 år. Också arbetsrätten ställer till problem. Man ska t.ex. ha
tio kubik luft per anställd. Det betyder att det är 30 kubik vi pratar om. Det är
en ganska stor vagn, bara för att man ska kunna vara två personer och en patient på plats.
Men det är som sagt var julveckan så det gäller att vara snäll. Det finns
också glädjande inslag i den här framställningen och då vill jag ta fasta på det
som social- och miljöutskottet skrev i sitt betänkande. Det sägs så här: ”Utskottet har bl.a. erfarit att det finns ett behov av att förbättra tandvården
för äldre som bor på institutioner. Landskapsregeringen har uppgett att ett
nytt beslut kommer att fattas inom kort, enligt vilka klienter vid serviceboenden och institutioner ska tas med som en prioriterad patientgrupp, så att
de kan erbjudas allmän tandvård redan under 2013. Utskottet stöder ett sådant beslut.” Det här tycker jag är mycket glädjande för ibland känns det faktiskt som man talar för döva öron, men sakta men säkert så har det gått upp
också för regeringspartierna att det här är inte rätt, att vi inte erbjuder bastandvård åt de som är intagna på institution. Tack vare kopplingen till finsk
lagstiftning så får man inte behålla några pengar alls som man har lyckats
skrapa ihop under ett långt och mödosamt liv.
Så det här tycker jag är bra, men det som är lite olyckligt är att man inte
från regeringspartierna kunde gå med på att skriva in det här i lagstiftningen.
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Det kan jag inte förstå, för det handlar ändå om en rätt som borde vara lagbunden för enskilda människor. Så för mig blev det oklart, säkert kan någon
annan från social- och miljöutskottet förklara varför man inte kunde skriva in
att den mest behövande gruppen skulle ha den här lagbundna rättigheten,
utan istället skulle man ta det som ett landskapsregeringsbeslut. Det blev
oklart för mig.
Sedan som flera talare har varit inne på, det är onödigt att upprepa, men
det blir inte en jämlik behandling av de åländska invånarna och det blir inte
ens en jämlik behandling mellan skärgårdsborna. Det finns de som hinner gå
till vagnen när den är där, men nu kanske den kommer att stå i garage mest i
och för sig så, då kanske det inte blir något större ojämlikhet. Men om det blir
så som det var tänkt ifrån första början att den skulle vara vissa tider ute i
skärgårdskommunerna, så är det de som enbart hinner med som kommer att
få möjlighet att få sina tänder tillsedda där.
Till sist så noterade jag i remissen att man från socialdemokraternas sida
gång på gång pratar om att det här var en delreform. Jag ställde en fråga till
de s.k. borgerliga partierna om man faktiskt var införstådd med att det här
var en delreform att tåget skulle gå vidare. Ledamoten Valve angav då på ett
förtjänstfullt sätt att ifrån moderaternas sida så går man med på det här men
inte mera. Men ifrån obunden samling och centern så hördes det inget. Det är
det här som jag tror man lite har missat. När man har prioriterade patientgrupper så är det lättare att ta ett beslut än att klara av en debatt framöver
där en viss utpekad del av Åland har rätt till bastandvård men andra inte. Hur
kan man klara av, med ansiktet i behåll, en debatt där man t.ex. reser frågan
att varför har man inte från Vårdö rätten till bastandvård, men det har man i
Föglö. Det här är skickligt gjort av socialdemokraterna, det ska jag öppet
medge och det sade jag också i social- och miljöutskottet och fick det bekräftat att så var det. Så har man tänkt, att det här är ett steg på vägen. Men jag
tror inte att de s.k. borgerliga partierna i landskapsregeringen riktigt har insett vart det här tandvårdståget är på väg. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! För moderaterna är budget i balans redan år 2014 som vi
tror på och det som vi har kompromissat om i landskapsregeringen
budget i balans år 2015. Det är tungt. Den här lagen är inte bland de
tyngsta frågorna och inte ens bland de tyngre. I ett 10 miljoners strukturunderskott så finns det och kommer framöver att finnas mycket
tyngre saker om det här. Men i den här frågan så blir det betydligt
tyngre i en annan sal än i den här salen. Och det är när ÅHS styrelse ska
förverkliga den här bestämmelsen. När bussen har inköpts, så ska den
naturligtvis användas. Problemet blir nog hur mycket vi har råd med.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår det och tittar man på vad finans- och näringsutskottet skriver
så skriver de så här att man konstaterar att den ambulerande tandvården ska ges inom ramen för det anslag som anvisas ÅHS i budgeten. Utskottet förutsätter att ÅHS styrelse noggrant håller kontroll över kostnaderna för verksamheten. Det har vi fått svart på vitt att man tyvärr
inte klarar av. Man har svårt att hålla budgeten. Och det har varit problem många gånger. Men igen om man tittar riktigt på det här, det här
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är ju absolut inte den mest prioriterade frågan, kan jag nu bara säga från
Ålands Framtids sida, som ska med skohorn in i ÅHS budgeten. Då är
det ju märkligt att man tar en sådan här lagstiftning och nu är det väl
märkligt att man inköper en sådan här bil utan att man sen kan använda
den. Det är ju egentligen det som det leder till. För vad ska man annars
ta bort från ÅHS verksamhet till förmån till det här.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Verkligheten må hända är tuffare än så. ÅHS styrelse har
för 2013 uppgiften att strukturellt spara 2 miljoner euro. Det är sanningen och det fordras mycket tunga åtgärder till det. Dessutom ska vi
klara av kostnadsökningar inom de sektorer som utvecklas inom hälsooch sjukvård. Det här är då en liten del av den verksamhet som utvecklas inom hälso- och sjukvården för medborgarnas del. Det ska vi också
klara av. Så att det är alldeles klart att alla goda krafter kommer att behövas under året, för att det här ska lyckas. Jag som ända fram till 2009
har varit med och finansiera en tandvårdsvagn i skärgården, så vet hur
stor andel av ÅHS verksamhet det tar över. Och det är naturligtvis en liten andel. Så må hända att vi nu inte ska kunna åstadkomma någonting
vettigt i det här sammanhanget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi får väl hoppas att man kan åstadkomma någonting vettigt. Men även
om det här en liten kostnad så är det ju så som det ser ut för ÅHS.
Många bäckar små. Jag tror att man faktiskt snarare måste få ned alla
kostnader och då är det väl ganska viktigt att man börjar med det som
man bedömer då att kanske inte är det allra viktigaste. Sen när ltl Roger
Jansson säger att man är tvungen att spara 2 miljoner euro, så har jag
konstaterat att det står i finansutskottets betänkande, men samtidigt är
det ju så att ÅHS överskrider sin budget med 2,4 miljoner till om jag
kommer ihåg siffrorna rätt. Så egentligen är det ju ett noll-summa-spel
det här s.k. sparbetinget. Jag ser att vtm Roger Jansson ivrigt ruskar på
huvudet och om det är så att jag har missförstått någonting så kommer
jag säkert att bli upplyst om det imorgon. Det är jag helt övertygad om.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ska försöka hålla mig till den ekonomiska delen av det här
förslaget. Jag ska kort säga om det som har framförts från vår grupp om det
som vi betraktar som det orättvisa, är att bara delar av den åländska befolkningen ska få den här förmånen. Ltl Gunnar Jansson kommer med ett anförande förklara våra ståndpunkter när det gäller den rättsverkan som en lagstiftning formulerad på det här sättet och den rättsverkan som den har, det
subjektiva i den sociala lagstiftningen som majoriteten föreslår. Då när förslaget till det som nu har fått ett betänkande tillfogat till sig lades av landskapsregeringen. Vid en remissdebatt så sade socialministern att den ekonomiska kostnaden är inte är något problem. Jag tror att socialministern sade
att tandvårdskliniken har gjort överskott under många år och därför är det
enkelt att finansiera det här. Vi ifrågasatte det ställningstagande då och tyck-
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er att vi har fått lite fog för vår kritik. I samband med budgetdebatten var det
samma sak, det var inte något problem med inkomster och utgifter vid ÅHS
överhuvudtaget, sade socialministern. Sedan mera har vi fått konstatera via
utskottsarbetet där liberalerna har ställt skarpa krav på landskapsregeringen,
att landskapsregeringen ska presentera siffror på de verkliga förväntade behovet av medlen för 2013 och presentera en realistisk bild av de förväntade
inkomster som man ser framför 2013. Finansministern och vicelantrådet
valde då för utskottet presentera landskapsregeringens syn på det verkliga
behovet av utgiftsramar för ÅHS. Jag tror inte att det var vicelantrådets stoltaste dag i politiken när landskapsregeringen via honom fick äska om ytterligare 3 miljoner euro för att finansiera ÅHS verksamhet nästa år. Vi tror att
det är rimligare siffror och det kritik som vi förde fram för flera månader sedan och som vi fick också belägg för. Därutöver som det har sagts här tidigare
från flera håll att för att klara av den förhöjda ramen så ska ÅHS spara ytterligare 2 miljoner euro i verkligheten. Vad, vet ingen? Det som ÅHS styrelse så
här långt har gjort är några smärre saker som sparar lite, men inte alls i den
här storleksordningen. Så vi kan förvänta oss synbara inbesparingsförslag
med synbara effekter för ålänningarna framöver.
Jag önskar nu ändå ÅHS styrelse lycka till det att man ska försöka göra det
här så osynligt för klienten som bara möjligt. Men 2 miljoner euro är mycket
pengar. Må hända att centern delvis via det här förslaget nu kanske har spikat
den sista spiken i ett bräde för dörren vid Godby hälsocentral i framtiden.
Vad vet jag, men jag är säker på att förslag av den digniteten måste komma
att diskuteras framöver hur klara av 2 miljoner euro i inbesparingar. Inte
bara det, lagtingets finansutskott säger att nu måste ÅHS iaktta budgetdisciplin och utskottet säger att det krävs sannolikt ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin. Man pratar om högkostnadsskyddet för att få in ytterligare
intäkter. Det säger man å ena sida och andra sidan säger man då att ni ska
spara, ni ska iaktta budgetdisciplin men å andra sidan ska den här nya åtgärden rymmas innanför den ram ni har fått. Jag tror för min del att en sämre
start för ÅHS organisation för att inleda det besvärliga inbesparingsarbete
som man står inför och har igångsatt enligt styrelsebeslut alldeles nyligen.
En sämre start kunde man knappast fått, när man samtidigt kräver att det
ska rymmas nya utgifter i den besvärligt låga ram som redan finns.
Som sagt så tänkte jag bara säga några ord om ekonomin, så jag nöjer mig
med det här.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman. Jag tycker att ltl Mats Perämaa tar väldigt stora ord i
sin mun och är mycket kritisk mot nuvarande finansministern och säger
att det inte var hans stoltaste dag osv. Men då vill jag i varje fall påminna ltl Perämaa om att det är ltl Perämaas budget som ÅHS har försökt förverkliga i år. Den var 4 miljoner för lågt budgeterad. Jag anser
att ltl Perämaa har ett visst ansvar i det också. Eller hur?
Ltl Mats Perämaa, replik

Det jag sade om att det inte var finansministerns stoltaste dag, det var
med en viss respekt för den situation som finansministrar kan tvingas
befinna sig ibland. När finansministern fick konstatera att ramen för
kostnadsutvecklingen för 2013 var för lågt satt så är man inte så där
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djupt kritisk på det viset som ltl Eliasson här försöker säga. Jag menar
att det inte riktigt ligger till på det sättet som ltl Eliasson säger att budgeten för 2012 skulle ha varit 4 miljoner euro under budgeterad. Den
har verkställts med 4 miljoner euros glapp, det har det gjort. Men från
det senaste året då när den förra landskapsregeringen hade det operativa ansvaret och hade en översyn över budgetdisciplinerna så då gick
verksamheten med 1,2 miljoner euro i plus, vilket då delvis räddar situationen för 2012. Så att ansvaret för budgetdisciplinen och förverkligande av en budget, där har inte den förra landskapsregeringen någon
del i.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman. Nej, ltl Perämaa jag försökte inte säga det att det var
stora ord, jag sade det faktiskt och jag menar det. Det är självklart att
den som gör upp en budget, så har ett ansvar att se till att den går att
förverkliga. Jag kan inte tänka mig att ÅHS har blivit sämre det här året
att förverkliga budgetar än vad man har varit tidigare. Så därför tycker
jag att mitt påpekande var helt relevant.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja iså fall, fru talman, så riktar ltl Eliasson en skarp kritik mot sig själv
för ltl Eliasson var med och tog den budget som togs inför 2012. Om ltl
Eliasson hävdar att det där skulle äga sin rättighet, så bör det ju rimligen
finnas en bakgrund i det att det har funnits en diskussion sen frågan
kom till landskapsregeringen om att man skulle ha valt att ha sätta ramarna för kostnaderna lägre än det som föreslogs från dåvarande ÅHS
styrelse. Och så var inte fallet, utan den här frågan hänger snarare ihop
med det operativa. Vid intäkterna i viss mån, det kan finnas en missbedömning vid intäkterna, men det var en liten del av det. Vad gäller utgifterna så har verkställandet av den legat hos den nya landskapsregeringen och speciellt hos ÅHS styrelse.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! När jag läser såväl lagförslag som utskottsbetänkande
framgår det enligt lydande text att lagförslaget med förslag till allmän tandvård osv hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget 2013 och avses bli behandlad i samband med den. Jag tycker att tydligare än det kan det
inte sägas. Om inte det här är budgetlag, vad är då en budgetlag? Det är också
presenterat av finans- och näringsutskottets ordförande på det sätt som ska
ske vid den här typen av ärenden till själva lagstiftningen. Det här är då alltså
budgetlag nr fyra för dagen. Studiestödet kunde med någon liberal hållning
betraktas som godkänd, sen blev det egendomligt beträffande överföringar till
kommunerna. Jag vet ännu inte riktigt vad det handlar om. Sannolikt en ettårig avgiftslag med en index bindning osv. Ettårig skattelag och så nu detta.
Jag tycker också att den här debatten nu i första behandlingen påminner väldigt mycket om remissen. Jag ser i mina anteckningar från remissdebatten
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att jag kunde upprepa mig, men det får jag säkert inte göra. Kanske att jag
skulle få göra det, men jag gör det inte. Vad är då nytt i ärendet? Betänkande
och smärre justeringar. Positionerna verkar alltså väldigt låsta. Jag förstår
varför, men det representerar inte den goda lagstiftning som jag nu efterlyst
flera gånger och som jag kommer att fortsatt efterlysa, lite med tanke på det
självstyrelsesystem som vi alla jobbar för. Den här typen av lag skulle inte
platsa i ett nytt självstyrelsesystem av några enkla skäl. De är så elementära
att jag ska föredra dem. Man måste ju den här typen av lagstiftning förstå
skillnaden mellan subjektiva rättigheter och objektiva målsättningar. Annars
går man vilse. Det är alldeles klart. Hela personrätten kretsar just kring de två
fenomenen. En subjektiv rätt som är en i lagen inskriven rätt och så en människa som har den, uttryckligen en fysisk person sällan juridiska personer,
nästan alltid fysiska personer har rätt att genomdriva och i sista hand som det
heter med våld se till att nå den. Medan det i objektiva målsättningar är ju
politiska mål för den verksamhet som man har. Och när man har gjort den
distinktionen klart för sig så vet man också hur man ska skriva paragraferna.
Paragraf 39 är skriven som en alldeles klart subjektiv rätt. Det som kallas för
hard law, hård lagstiftning. Alltså igen den här skillnaden mellan hard law
och soft law. Soft law är de politiska objektiva målsättningarna och det först
nämnda är hard law. Jag är förbryllad över den här typen av resonemang, att
man överhuvudtaget ifrågasätter om man i paragraf 39 talar om en rätt. Den i
vårt system vedertagna, teleologiska lagtolkningen säger ju att paragraferna
ska tolkas så som de är skrivna och om man då skriver paragraf 39 som det är
förslaget är skrivet och det omfattas av betänkande så kan inte 4 momentet
tolkas på annat sätt än att vi har att göra med subjektiv rätt eller hard law.
Rätten till osv. Jag ska strax säga hur den skulle vara skrivet om det var som
det borde vara, men först ska jag citera grundlagen paragraf 88 som är den
konstitutionella grund där man kan läsa skillnaden mellan hard law och soft
law. Paragraf 88 i grundlagen säger så här: ” Var och en har oberoende av
statsbudgeten rätt av staten få vad som lagligen tillkommer honom eller
henne”. Så där enkelt och märgfyllt är det avfattat i våra förhållanden betyder
att var och en har oberoende av landskapsbudgeten rätt att av landskapet få
vad som lagligen tillkommer honom eller henne. Lagligen rätt och så skriver
man i paragrafen 39 att i en som är en lag och som definierar rätten skulle
man istället ha valt den här mer politiskt målinriktade definition så skulle
man naturligtvis ha skrivit 4 momentet annorlunda. Inte skrivit så att ÅHS
ska handla på ett visst sätt och att rätten enligt det handlande är genomförbart om kliniken råkar finnas på den platsen och personen ifråga bor i en sådan här kommun, utan istället anordnar ÅHS bastandvård för de och de enligt vad som sägs i fortsättningen på paragrafen. Och fortsättningen på paragrafen skulle lyda: ”bastandvård tillhandahålls enligt de medel och möjligheter som finns med anslag i budgeten och med tillgång till bussen.”
Då hade man haft en god budgetlagstiftning. Jag vill bara avsluta med att
säga att det är ganska ovanligt att man i budgetlagstiftning överhuvudtaget
använder sig av hard law. I budgetlagstiftning som kopplas till budgeten är ju
nästan allting beroende av tillgången på pengar. Man har alltså denna budget
förbehåll och då är tillgången till samhällsservice sådan som kollegan ltl
Valve nämnde d.v.s. beroende på si och så. Nu är lagparagrafen inte alls skriven på det sättet att tillgången till pengar kan avgöra vederbörandes rätt att få
vad som honom eller henne lagligen tillkommer. Så den ena iakttagelsen, den
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andra kunde bli för mycket upprepningar av remissen. Låt mig bara säga att
jag har vissa svårigheter att förstå en generell välfärdsservice finansierat av
skattebetalarna som inskränks på geografisk grund. Det strider mot hela definitionen av generell välfärdsservice. Välfärdsservicen ska gälla alla oberoende av var man bor. Och så kommer diskrimineringsförbudsparagrafen och
normalt oberoende också var man bor, även om det inte ingår i själva paragrafen. Så att jag har problem med den här lagen. Inte för det goda den vill
presentera utan uttryckligen för det jag sade i början, med det som är politiskt önskvärt genomförs på det sätt som är juridiskt möjligt. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Först en korrigering till det här med budgetlagar. Vi
har alltså att behandla tre budgetlagar och en annan lag. Kollegan Jansson citerar endast ingressen i de här utskottsbetänkande och i lagframställningen. I lagframställningen står det under i kraft bestämmelser följande: ”Lagförslaget är avsett att behandlas i samband med budgeten
för 2013.” Precis som det stod i ingressen. ”Avsikten är att lagen ska
träda i kraft så snart som möjligt. Det finns inte särskilda skäl för
landskapsregeringen för pga. budgetanslag enligt 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland skyndsamt besluta att lagen helt eller delvist
ska träda i kraft redan innan republikens president fattat sitt beslut
om utövande av vetorätt etc.”
Så man hänvisar inte till den här budgetstadgan utan här kommer det
att vara en fyramånaders möjlighet för lagkontroller.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Absolut, det är en riktig iakttagelse vtm Roger Jansson
kommer med, man hänvisar inte här till 20 § 3 momentet i självstyrelselagen vad gäller ikraft sättande innan efterhandskontrollen. Syftet med
den här skrivningen är som jag förstår det att den ska medverka till att
balansera budgeten. Det är det som är det bärande budskapet. Det som
ska balansera budgeten ska balansera budgeten och inte i en subjektiv
rätt som enligt grundlagen är genomförbar oberoende av anslag i budget.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I riksdagen har detta varit en budgetlag här när den inte är
föreslagen som budgetlag. Sedan då till 39 § 4 momentet och den här
rätt som ges till ÅHS och som ska ordna för de som bor i de angivna
kommunerna. Det är en allmän rätt till bastandvård som ges inom vissa
villkor. Villkoren finns i 4 momentet också och det är tydligt skrivet och
det är två villkor. Det ena är att den här vården ska ges i vagnen uttryckligen och inte i Mariehamn eller Godby. Och det andra är att den ska ges
när vagnen är där, alltså i respektive kommun. Rätten till bastandvård
gäller endast vid den ambulerande tandvårdskliniken, när den är på
plats i kommunen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, just det. Det är det som jag menar representerar
dålig lagstiftning. Att man gör tillgången till en subjektiv rätt beroende
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av, inte bara var man bor för det kan man påverka. Man kan enligt
grundlagen röra sig fritt i landet och bosätta sig var man vill. Men det
andra att genomförandet av den rätten görs beroende av var ett fordon
råkar befinna sig och det kan inte jag som medborgare påverka och som
skattebetalare. Inte en chans. Det är säkert någon annan som styr över
den där vagnen. Och är det så att skärgården inte alls kan komma till
skärgården pga. brist på pengar då blir det mycket allvarligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget paragraf för paragraf.
Föreläggs 39 §. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att 39 § godkänns i den lydelse det har i min reservation till betänkandet inklusive den rättelse som jag gjorde tidigare i mitt
anförande, alltså att momenten ändrar.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Brage Eklund, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit att
39 § godkänns i den lydelse det har i ltl Brage Eklunds reservation i betänkandet.
Är redogörelsen riktig? Riktig.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag vill påpeka; inklusive den rättelse som jag gjorde tidigare.
Talmannen
Rättelsen är noterad. Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag begär öppen omröstning.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa har med understöd av ltl Axel Jonsson föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber vtm
Viveka Eriksson och ltl John Hilander att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet: 13 ja-röster, 7 nej-röster och 10 ledamöter var frånvarande.
Lagtinget har sålunda godkänt finans- och näringsutskottets förslag.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
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Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling efter bordläggning
5

Samhällsservicestrukturreformen
Ltl Axel Jonssons åtgärdsuppmaning
Landskapsregeringens svar (S 1/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 1/2012-2013)
Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum 17.12.2012, har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar
landskapsregeringen att senast den sista april 2013 återkomma med ett meddelande för
hur och inom vilken tid samhällsstrukturreformen ska genomföras och att landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att konkretisera det långsiktiga arbetet”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar
med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamotens förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen
godkännas? Godkänd. Omröstning.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Beviljas.
Första behandling
1

Godkännande av konventionen om arbete till sjöss
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har jobbat i gott samförstånd och i racerfart. Jag vill igen påpeka, innan jag presenterar betänkandet kort, att systemet med landskapsregeringens yttrande är bra och det ger större möjligheter
till en sammanhållen helhet. Det måste också finnas reella möjligheter för utskotten att jobba vidare med frågorna och en försvårande omständighet har
varit att ansvarig minister inte heller har varit på plats.
Godkännande av konventionen om arbete till sjöss är ett stort steg framåt.
Läser man landskapsregeringens yttrande kan man få intrycket att det rör sig
om en skorpa, men när utskottet öppnade skorppåsen såg vi att där inne
fanns en räkmacka. Vi hade oerhört intressanta höranden och man kan konstatera att för sjömännen globalt sett är den här konventionen ett stort steg
framåt. Det tryggar arbetsförhållandena för sjömännen i hela världen.
Det har varit ett omfattande arbete och Åland har dragit sitt strå till stacken. När det gäller ILO-konventionen om arbete till sjöss är just syftet att alla
sjömän ska tillförsäkras rätt till en anständig anställning. Tittar man på kon-
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ventionen ser man att det handlar om basrättigheter för sjömän, det handlar
om dygnsvila, anständiga löner, tillgång till mat på sin arbetsplats osv. Syftet
med konventionen är också att det utjämnar konkurrensen i den globala sjöfarten. Systemet medför att när fartyg från världshaven finns i de europeiska
hamnarna kan man utföra kontroller. Man kan gå ombord och kontrollera
hur sjömännens arbetsvillkor är från fackföreningarna i Finland och på Åland
och från rederiföreningarna. Den ska ratificeras i augusti 2013 och sedan träder den i kraft ett år senare.
Resonemanget i landskapsregeringens yttrande och orsaken till att lagtinget ska ge sitt bifall är att det finns en glipa öppen i och med att i dagsläget
tjänstgör sjömännen i landskapet under arbetsavtal, vilket är rikets behörighet. Glipan som man har lämnat öppen är att sjömännen i landskapsflottan i
framtiden ska kunna tänkas bli tjänstemän. Där pratar man främst om befälen. Det är orsaken till att lagtinget ska ge sitt bifall.
Utskottet har fått erfara att det här är i dagsläget ett hypotetiskt resonemang. Det är inget som är aktuellt. Därför det ganska knapphändiga yttrandet från landskapsregeringen. Det finns ett fartyg under landskapets ägo som
kan komma i fråga med att utfärda certifikaten och det är Michael Sars, eftersom det är ett fartyg som också rör sig i utrikestrafik. Vår egen skärgårdsflotta är i inrikestrafik, men det är just det förhållande som gör att landskapsregeringen har skrivit att man kan tänka sig tjänsteförhållande för befälen.
Vi har fått en ingående presentation i lag- och kulturutskottet hur omfattande arbetet har varit och hur stater som Liberia och Panama har varit de
som först har skrivit under konventionen. Det betraktar man som en strategi.
De vill vara först på banan eftersom de var oroliga att om de europeiska sjöfartsstaterna först godkänner konventionen så kan de ställa ohemula krav.
Vi har också fått veta att det finns sjömän, globalt sett, som lever under
slavliknande förhållanden. Dit hör t.ex. sjömännen från Burma. Där måste
man ge 50 procent av lönen till staten.
Kort och koncist, lite ostrukturerat anförande, men lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till konventionen. Det är ett stort steg
framåt för rättvisare sjöfart, globalt sett. Tack!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Lagtinget har orsak att vara tacksam mot lag- och kulturutskottet som så snabbt har behandlat den här frågan. Den kom ju av olika
orsaker väldigt sent till behandling. Vi hade naturligtvis kunnat besluta
att behandla den utan landskapsregeringens meddelande, men vi valde
att inte göra det och därför blev det bråttom här på slutet. Det som har
varit intressant för utskottet och som utskottsordförande redogjorde för,
är att detta är en globalt och internationellt intressant konvention som
har stora påverkningar, men det faller inte under lagtingets behörighet
att behandla den typen av frågor. Det är blått den egna landskapsflottan
som det är frågan om när det gäller vår behandling. Vi hörde om det här
med Michael Sars, men har utskottet för övrigt kommit till att landskapsregeringen skulle ha några implikationer på landskapsflottan annat än de eventuella framtida frågorna när det gäller dagsläget?
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns en gräns i konventionen om att det ska vara för fartyg
större än 500 bruttoton och det är där det går. Det kan ändå finnas en
frivillighet och vill man ha någon form av kvalitetsmärkning kan man
göra det på mindre båtar också. När det gäller landskapets skärgårdsflotta så är det inrikestrafik och det var just det faktum att i framtiden
eventuellt att befälen kan vara tjänstemän som krävde lagtingets godkännande när landskapsregeringen har kommunicerat ut det. Det har
man gjort under en längre tid, ända sedan medlet av 2000-talet om jag
har förstått saken rätt. Det oaktat är det en väldigt intressant konvention
med Åland som en stor sjöfartsnation. Ålänningarna har varit aktiva i
den här frågan.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är otvetydigt så att för våra uteseglande rederier är det
väsentligt. Jag antar att vi dock uppfyller alla villkor. Det är väl de sämre
sjöfartsländerna som den här konventionen huvudsakligen riktar sig
mot som vi väl förstår. Nog är det väl så att även om landskapsflottan i
huvudsak faller utanför på grund av storleken på fartygen, att den här
konventionsregleringen ifall den skulle gälla även i inrikestrafik, så fyller
ändå alla våra fartyg de krav som ställs i den här konventionen också ur
den synpunkten. Vi är väl välrustade?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Absolut! Konventionen har minimikrav och de uppfyller landskapet med råge. Det som också är intressant är att med den här konventionen så innan den träder den kraft så kom man överens om att 30
länder skulle gå med på att ratificera den. I dagsläget är det drygt 30
länder, det är 85-90 procent av hela världsflottan så det är en betydande
andel av fartygen som nu förhoppningsvis får bättre arbetsförhållanden.
Det ligger förstås fast i kontrollerna också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det var jag som i egenskap av ersättare för infrastrukturministern fick presentera landskapsregeringens utlåtande för lagtinget för
några dagar sedan. Jag har anledning att på min och landskapsregeringens vägnar få tacka för den snabba och effektiva behandling som man
har gjort i det här ärendet. Som redan har framgått av debatten har det
just nu inga större implikationer om vi tar det inom den formella ramen
för självstyrelsen. Däremot har det, precis som det också har sagts här,
en väldigt stor betydelse för vår viktigaste näring, nämligen sjöfarten
som sådan här på Åland. Den här konventionen och allt vad den innebär
kan implementeras så bra som möjligt på den globala nivån. Det torde
underlätta också för vår viktigaste näring och våra aktiva företagare och
rederier att kunna konkurrera på ett sundare sätt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis som vicelantrådet säger, det utjämnar konkurrensen och förhindrar dumpningen av oseriösa avtal för sjömännen. Just
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kärnan i hela det här är Port State kontrollerna, alltså hamnstatskontrollerna som sjöfartsverken eller certifieringsbolagen kan göra. Viktigt
är också att det börjar fungera och där kan man göra gemensam sak i
Europa, man har systemen, man kontrollerar arbetsvillkoren på fartygen. Det är också fast i dels drägliga arbetsförhållanden, men också
drägliga fartyg så att man minimerar olyckor och miljökatastrofer och
sådana saker. Det är ett stort steg framåt för världssamfundet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Jag vill tacka ledamot Katrin Sjögren, det var ett mycket intressant anförande och jag fick också lite ny information, som jag
inte kände till förut. Det är en mycket viktig global och internationell
konvention som förbättrar för våra sjömän. Jag har en fråga, jag undrar
vad kodifieringen innebär som nämns som ett praktiskt problem för de
åländska rederierna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Kodifieringen, alltså certifieringen? Jag är inte riktigt säker på
att jag förstod frågan nu.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! I utskottets synpunkter står det ”För åländska rederier innebär minimikraven inga andra praktiska problem än att rederierna i
viss mån måste kodifiera sina system”.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det som vi konstaterade är att arbetsvillkoren på den finska
och åländska handelsflottan är okey, vi har sakerna i skick. Det här
handlar om att vi visar det också genom interna kontroller, intyg och sådana saker. När man får en hamnstatskontroll så ska man kunna visa
dokument att man har alla papper i ordning, minimilöner och sådana
saker. Det handlar om att få system som gör att man kan bevisa att man
är en just och rejäl arbetsgivare. Det är det som det betyder. Den processen är helt igång, rederiföreningen och fackföreningarna är med på noterna så allt torde vara okey.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Inledningsvis vill jag ta tillfället i akt och hålla med föregående
talare om att vi sällan har haft en sådan effektiv behandling i lag- och kulturutskottet. När vi kom in i sammanträdesrummet hade vi inget betänkande,
två timmar senare hade vi hört, skrivit och justerat ett betänkande. Jag kan
bara konstatera att vi har en utskottssekreterare av järn.
Syftet med denna konvention är gott. Man kan konstatera att både näringsliv och fackförbund är positiva till kodifieringen. Hur är det möjligt att
båda är positiva? Jo, det här handlar om att klargöra vilka spelregler som ska
gälla inom internationell sjöfart. Det har varit en rungande succé på det in-
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ternationella planet. Det har fått brett understöd, såsom vissa föregående talare har sagt, anmärkningsvärt nog, av många stater som av en eller annan
organisation har betecknats som stater med bekvämlighetsflagg.
Inverkan på Åland är litet i ljuset av dagens självstyrelsepolitiska ramverk.
Dels kan utskottet bekräfta det som landskapsregeringen säger i yttrandet att
de situationer där denna konvention äger tillämplighet genom åländsk behörighet blir ytterst få sådana. Det ska vara internationell sjöfart, det ska vara
vissa antal ton, i praktiken är det egentligen bara skolfartyget Michael Sars
som kan komma ifråga.
Som sagt har även våra åländska lokala redarföreträdare och andra uttalat
sig positivt till konventionen. När detta är färdigt kommer det att gälla 85-95
procent av världens alla hamnar så det kommer att bli en väldigt stor grej.
Det finns egentligen bara två länder som har motsatt sig. Båda faller inom kategorin kuriosa, det ena är Hugo Chavez i Venezuela som vill få lite internationell uppmärksamhet, det andra är Libanon som vill uppmärksamma hur
mycket infrastruktur som har förstörts av Israel vid den punkten när den här
konventionen ska ratificeras. Här ser vi hur olika stater kan påverka
varandra.
Själva paketet bygger på att alla rederier i världen har samma verksamhetsförutsättningar, ordentliga arbetsförhållanden och klara spelregler. Jag
nämnde i remissdebatten att det kunde vara relevant för utskottet att fördjupa sig i hur Färöarna har hanterat det här i och med att vi känner till att
Färöarna har en viss roll inom IMO och en status inom UNESCO. Utskottets
slutsats var att mot bakgrunden av den minimala inverkan som denna konvention har på Åland idag, det minimala hål som finns i självstyrelselagen där
denna konvention kan komma in, är en jämförelse med Färöarna egentligen
inte relevant. Jag har även kontaktat mina kolleger i Nordiska rådet från
Färöarna och bett dem berätta om Färöarnas internationella organisationer
och det har bekräftat min bild till denna del.
Utskottet föreslår att Åland ger sitt stöd till denna konvention och det finns
väl knappast mera att orda om den saken.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med
lag- och kulturutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
2
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Enda behandling
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Extra anslag för kortruttsinvesteringar
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2012-2013)
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2011-2012)
Först tillåts diskussion. Talmannen föreslår att en gemensam diskussion i de båda
ärendena tillåts. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Detaljbehandlingen kommer att
vidta på fredag 21.12.2012.
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Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! I går presenterade jag på finans- och näringsutskottets vägnar
fyra olika betänkanden kring fyra nya lagar, vilka alla på sitt sätt är en del av
den budget jag nu ska presentera. Förslagen är till vissa delar djupgående och
innebär inbesparingar för i stort sett alla. Studeranden får det lite sämre. Avdragen för sjukkostnader blir lite lägre och kommunerna får lite mindre i
överföringar från landskapet.
Åtgärderna vidtas för att på sikt göra så att landskapets kostnader på sikt
är lika stora eller helst lite mindre än intäkterna. I dag är fallet tyvärr annorlunda. Landskapet gör varje år av med mer pengar än som flyter in. Så har
det varit i flera år och hittills har vi räddats av den utjämningsfond som i och
med nästa års underskott töms. Efter det kan vi inte längre täcka upp nya förluster med gamla vinster.
Läget är besvärligt men på inget vis hopplöst, om vi förmår greppa allvaret
och på riktigt ta tag i de utmaningar vi står inför. Utgångsläget är följande lite
övergripande uttryckt. Den stora klumpsumman stiger mindre än planerat år
2013, skattegottgörelsen stiger knappast i någon större utsträckning medan
lotteriskatten visar en stigande tendens. 2013 blir alltså ett svårare år medan
prognoserna för 2014 och 2015 kan utvecklas i en positivare riktning. Sammantaget kommer dock inte inkomstsidan att ljusna väldigt mycket under de
kommande tre åren. Alltså är det på kostnadssidan vi måste arbeta.
Vi är inte ensamma om detta. I Finland genomför man samma arbete liksom i Sverige och i resten av Europa. I stort sett samtliga nationer brottas
med sina egna kostnader och gör allt för att få ner dem. På sina håll drar man
sig inte ens för att sänka eller frysa löner för offentliganställda.
Idag har jag nöjet att presentera finans- och näringsutskottets betänkande
kring resten av budgeten för 2013. Tyvärr är de goda nyheter inte så många.
Om vi, som bor på Åland, ska lyckas skapa balans i den offentliga ekonomin,
krävs med stor sannolikhet ytterligare nedskärningar utöver de som diskuterades i går och utöver de som ingår i denna budget, som lagtinget nu har på
sitt bord. Detta beror inte på felbedömningar eller misstag eller konstiga prioriteringar. Det kommer sig av att inkomsterna inte når upp till förväntade
nivåer alltmedan kostnaderna på vissa områden närmast skenar. Av det skälet har vi från utskottets sida understrukit att landskapsregeringen antagligen
i brådskande ordning bör återkomma med en utvidgad omställningsbudget i
början av nästa år. Utskottet har i sitt arbete med budgeten erfarit några besvärande sanningar.
Underskottet i ÅHS är till exempel för år 2012 till följd av en överoptimistisk budgetering större än någon på riktigt begripit. Därför har utskottet
tvingats dra bort 600 000 euro från inkomsterna och lägga till 2,4 miljoner
euro på utgiftssidan. Detta på flera sätt nya underskott på tre miljoner euro
följer nu med in i nästa budgetår, varför behovet av inbesparingar är brådskande.
Från utskottets sida vill vi också inskärpa nödvändigheten av att med det
snaraste höja högkostnadsskyddet för att alls göra högre inkomster möjliga.
ÅHS med sina drygt 40 procent av samhällsapparaten är central när det gäller arbetet med att nå en budget i balans.
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Det förtjänas i sammanhanget understrykas att den åländska välfärden generellt sett inte är hotad. Vi lever gott och vi har råd med inbesparingar utan
att det kommer att märkas väldigt mycket i vår vardag. Men för att försäkra
oss om en självstyrd framtid måste dessa sparförslag genomföras med stor
disciplin och med en genuin vilja. De tider när en budget var en slags förhoppning är förbi. Det är på riktigt nu. Och det inkluderar alla, studeranden,
medborgare, kommuner. Vi måste nå en kostnadsnivå som är uthålligt hållbar och i det arbetet är områden som ÅHS, Ålands gymnasium och skärgårdstrafiken centrala, de tre utgör mer än halva driftsbudgeten för landskapet.
Därför ber finans- och näringsutskottet också regeringen att återkomma
med en ekonomisk halvårsuppföljning lagom till att lagtingets höstsession inleds. Med det vill vi från utskottet understryka att ekonomin kommer först
när det gäller utvecklandet av hela vårt samhälle. Ekonomin kommer också
tvåa och trea och ska i allt väsentligt ligga till grund för det vi gör. Utan en
egen ekonomi i balans kan en självstyrelse plötsligt visa sig vara bara tomma
ord.
Det finns mycket att göra innan vi kan andas ut och konstatera att vi nått
en ekonomi i balans. Samhällsservicereformen måste gå vidare och redan i
vår bli konkreta förslag. Ålands hälso- och sjukvård får inte längre vara en koloss som från ingenstans presenterar budgetöverskridningar i miljonklassen.
Det måste råda disciplin och ansvar kring allt vad utgifter heter. Men samtidigt som detta av nödvändiga skäl måste ske får vi heller inte glömma bort att
bygga vidare på vårt samhälle. Att utveckla vårt skolväsende och se till att
våra unga med mod och kunskap en dag ska stå redo för att fortsätta detta
bygge. Att i ord och mening och med en aktiv näringspolitik inspirera flygbolag att starta linjer till Åland. Att uppmuntra till ett värdskap som säger hej
och välkommen till alla våra gäster. Att ta vara på de möjligheter vi har i form
av högklassiga konferensanläggningar och gedigen vilja att få människor att
trivas. Åland är i allt väsentligt en fantastisk plats att leva och arbeta på. Därför måste fokus nu och i framtiden ligga på att skapa sysselsättning och förädla både gamla och nya branscher. Det handlar om att uppmuntra entreprenörer till att se möjligheterna.
Vi får heller inte vara främmande för att söka nya lösningar på gamla problem. Det för mig in på motionen som handlar om extra anslag för
kortruttsinvesteringar, den åtgärdsmotion som ledamot Torsten Sundblom
m.fl. har lämnat in tidigare. Från finans- och näringsutskottets sida ser vi till
exempel fram mot det fortsatta bygget av ett kortruttssystem i skärgårdstrafiken och tycker att vi den dag det blir dags för investeringar, mycket noggrant
ska förbereda ett närmande gentemot Finland för att utreda möjligheterna att
få en sådan investering finansierad med ett extra anslag. Såsom den finansiella situationen ser ut i dag kan en egen finansiering bli väldigt utmanande
mot bakgrund av hur inkomstsidan ställer sig mot utgifterna.
I betänkandet beträffande anslaget för kortruttsinvesteringar skriver vi ordagrant ”Utskottet konstaterar att när planen gällande kortruttsutbyggnad
är färdigställd blir det frågan om att verkställa genom olika investeringar.
Utskottet noterar att det kan bli frågan om sådana investeringar som är
osedvanligt stora och av engångskaraktär, som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Utskottet noterar att det således kan bli aktu-
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ellt att anhålla om extra anslag för detta i enlighet med 48 § självstyrelselagen.”
På den goda tiden kan vi också skatta oss lyckliga för att Ålands penningautomatförening och Posten på Åland båda är landskapsbolag som går bra
och skapar både jobb och inkomster till hela Åland. När det gäller PAF ser finans- och näringsutskottet fram mot ett mer genomgripande samtal mellan
landskapsregeringen och lagtinget kring hur PAF-medlen ska fås att arbeta
ännu mer den åländska allmännyttan och samhället till fromma.
Under behandlingen av budgeten för 2013 har vi i finans- och näringsutskottet gjort många höranden i syfte att så långt det någonsin är möjligt, kartlägga effekterna av det liggande budgetförslaget. Vi har hört kommuner, enskilda, branscher, sammanslutningar och många andra för att om möjligt
identifiera de verkningar som en sparbudget, som den liggande, för med sig.
Det är naturligtvis en grannlaga uppgift då framtiden till skillnad mot dåtiden
är oförutsägbar och dagens finansiella situation gör att historiska erfarenheter inte längre är någon garanti för framtiden. Vi har ställt samman alla inbesparingar och förslag till transaktioner som på olika sätt berör både kommuner och enskilda och har därmed nått slutsatsen att de inbesparingar som föreslås i budgetförslaget inte till alla delar är önskvärda, men ändå är något
som går att hantera.
Det har frågats om helhetsbilder över hur förslaget slår. Sanningen är den
att sådana inte finns. Våra sexton kommuner lever i skilda ekonomiska världar med extremt få beröringsytor med varandra. Vissa kommuner hanterar
de föreslagna nedskärningarna utan större bekymmer medan andra på riktigt
måste söka nya lösningar på sina problem. Särskilt skärgårdskommunerna
står inför stora utmaningar, vilket ytterligare sätt press på förverkligandet av
kortruttssystemet.
Samma sak gäller oss människor. För de flesta av oss betyder budgeten få
om några förändringar överhuvudtaget. Andra igen kommer att märka inbesparingarna mycket tydligare. Det är precis som med själva livet. Det handlar
ofta om hur man själv väljer att betrakta utmaningar. Vill man vara övergripande kan man säga att den genomsnittliga kommunalskatten på Åland är 12
procent och att kommunerna gör två miljoner euro i överskott nästa år medan landskapet går med mer än sexton miljoner i underskott. Inför nästa år
har ingen kommun aviserat skattehöjningar, tvärtom har en sänkt.
Kommunerna är beroende av landskapet och landskapet är beroende av
kommunerna och därför är det viktigt att nå resultat i samhällsservicereformen. Därför är det viktigt att jobba tillsammans mot målet en ekonomi i balans och trygga landskapets förmåga att i framtiden kunna hjälpa de svagare.
Det är viktigare än allt annat att hålla moderskeppet vid god vigör.
Fru talman! Budgetförslaget för 2013 andas sunt förnuft och framtidstro.
Men också en krismedvetenhet som är nödvändig. Det råder stor osäkerhet i
hela Europa vart konjunkturerna är på väg och när tillväxten ska återkomma.
Här måste det dock tilläggas att det finns vissa glädjeämnen när det gäller
den privata företagsamheten på Åland. Våra stora passagerarrederier investerar tungt i konkurrenskraftigt tonnage samtidigt som landbaserade köpcentrum växer upp och förnyas lite varstans i landskapet. Det är viktigt av många
skäl, men kanske mest för den signal som det skickar ut och den tro på framtiden som följer med investeringar. Det visar inte minst det faktum att väldigt
många småföretag klarar sig bra i konkurrensen med både Sverige, Finland
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och andra. Dessa bidrar sedan till att skattegottgörelsen fortfarande kan upprätthållas på en rimlig nivå.
Fru talman! Jag vill understryka att även om det kan tyckas som om ledamöterna i finans- och näringsutskottet ibland är djupt oense om hur den
åländska ekonomin ska skötas är verkligheten annorlunda. Jag har upplevt
genuint och uppriktigt samarbete i arbetet med detta betänkande. Ja, vi har
haft omröstningar och ja, vi bilägger några reservationer som reservanterna
själva får utveckla. Vi har också fört konstruktiva diskussioner och många
gånger gemensamt nått skrivningar som bär spår från såväl det så kallade regeringsblocket som från den så kallade oppositionen. Vårt gemensamma mål
är att nå en åländsk ekonomi som är i balans. För att komma dit måste vi
samarbeta. Det är vägen dit vi möjligen har lite olika syn på. Jag vill passa på
att tacka alla mina utskottskolleger för spänstiga och inspirerande diskussioner. Jag vill också rikta ett extra känt tack till utskottssekreterare Niclas
Slotte som med fast hand, gott gehör och säker penna hjälpt oss alla med såväl betänkanden som med reservationer.
Fru talman! Med hänvisning till det sagda är det med varm hand som finans- och näringsutskottet föreslår att det liggande budgetförslaget godkänns
med nämnda förändringar.
Avslutningsvis vill jag anföra en rättelse till betänkandet där en kläm av
närmast teknisk betydelse har fallit bort. Till betänkandet ska det alltså fogas
ytterligare en kläm av följande lydelse: "Att lagtinget beslutar att budgeten
för år 2013 ska tillämpas från och med den 1 januari 2013 i den lydelse den
har i lagtingets beslut." Tack.
Talmannen
Rättelsen antecknas till protokollet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tack för ett intressant anförande. Jag håller med ganska
mycket av det som sades. Jag känner en besvikelse över att man inte
lyckas ta reda på hur stor skillnaden är när det gäller transaktionerna
mellan landskapet och kommunerna, men jag fick ändå ett svar. Jag
uppskattar det. Det som jag fäste mig vid var det som ledamot Pettersson sade om ÅHS, att det är på riktigt nu, att 40 procent av utgifterna är
inom ÅHS och därför måste man ta det på allvar. Jag tror att han sade
att ÅHS inte får vara en koloss som presenterar budgetöverskott i
mångmiljonklassen från ingenting. Också det håller jag helt och hållet
med om.
Det finns en skrivning i betänkandet: ”Lagtinget har vid ett flertal
tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin.” Man har väl
de facto alltid gjort det, men ändå har det ändå inte lyckats fullt ut. Här
löper man kanske inte linan fullt ut när det gäller budgetering i ÅHS.
Man följer inte resonemanget själv från utskottet. Det är jag lite fundersam på, men det finns kanske en förklaring.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för det, ledamot Eriksson. När det gäller transaktionerna är de inte alldeles enkla att slå fast hur det slår. Det som uppfattas
som lite i en kommun uppfattas som väldigt mycket i en annan och att få
någon gemensam nämnare för dem är inte enkelt.
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När det gäller budgetdisciplinen inom ÅHS tror jag att det är rimligt
att sammanfatta utskottets reaktioner som ganska häpna, att det har varit så svårt under så länge att faktiskt se till att kostnaderna matchar intäkterna. Någon annan förklaring än det finns inte i detta skede, men jag
är också rätt övertygad om att vi i utskottet har erfarit att det finns en
stor beslutsamhet inom ÅHS' styrelse idag att genomföra det och att se
till att disciplinen blir bättre i framtiden.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! När det gäller det sista är det säkert så. Vi får hoppas att det
är så, jag kan bara tala för vår representant. Jag vet att hon resonerar
precis i de banorna. Det gör vi i hela partiet och vi har alla ett solidariskt
ansvar när vi är med i ÅHS’ styrelse. Det som bekymrar mig är när man
skriver: ”Lagtinget har vid ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att
erhålla budgetdisciplin. Tilläggsbudget bör inte beviljas för sådana
budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanteras genom anpassning av verksamheten.” Det är just det jag sade, man väntar
inte ens på tilläggsbudgeten utan man höjer anslagen redan nu från finans- och näringsutskottets sida. Därför är jag lite orolig för att beslutsamheten som man vill visa, blir lite kontraproduktiv. Jag ska återkomma mera i detalj i mitt anförande. Jag förstår häpnaden från finansoch näringsutskottets sida. Det är väldigt förvånande att så här stora
budgetöverskridningar kommer som ett brev på posten utan att någon
har vetat om det på förhand.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det är riktigt och jag är enig med ledamot Eriksson i det
han säger. Det är viktigt att komma ihåg att dilemmat kring ÅHS och det
som har hänt och som vi nu ser att sker är ett resultat inte av att man
egentligen har varit slarvig eller oförsiktig med utgifterna utan snarare
ett resultat av en vilja att i alla lägen göra gott. Det har man haft råd med
genom åren när det har funnits pengar. I dagens läge är verkligheten
annorlunda. Det är också viktigt att komma ihåg att man inte ska leta
syndabockar i första hand när det handlar om hanteringen av ÅHS utan
snarare försöka blicka framåt. ÅHS idag är ett resultat av precis alla partier som har suttit i detta lagting. Det är ingen som riktigt kan säga att
de inte hade något med det att göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tyckte att det var ett bra anförande som finans- och näringsutskottets ordförande hade. Ordförande konstaterar att både
klumpsumman och skattegottgörelsen minskar. Han konstaterar också
att det enda som ökar är PAF-medlen. För ett par år sedan så minskade
också PAF. Var finns hållbarheten och långsiktigheten i en sådan politik
om den lagstadgade verksamheten ska finansieras av PAF-medel. Det är
lite som att julstäda och slänga in allting i garderoben och sätta en stol
för och hoppas att det ser snyggt ut över jul.

824

Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för de vänliga orden. Man ska komma ihåg att klumpsumman och skattegottgörelsen sjunker i förhållande till prognosen, den
sjunker inte i verkliga siffror. Så illa är det inte. När det handlar om PAF
är det ett faktum att förhålla oss till. Landskapet äger ett bolag som är
väldigt duktigt på att göra det som det gör. Det producerar ett överskott
som landskapet som ägare nog har en viss rätt att förhålla sig till. Däremot hur det ska gå till är jag faktiskt inte riktigt säker på. Den saken är
klar att t.o.m. med stökiga garderober kan det vara lyxiga hem.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är illa nog att prognosen inte håller. Vi pratar om flera miljoner. Det är allvarligt. Det jag ville påpeka med min replik var just det
att man finansierar lagstadgad verksamhet av PAF-medel, det är inte
hållbart. Vi kan inte förlita oss på att PAF går som tåget för all framtid.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Ledamot Sjögren har rätt i att vi har ljuset över en liten del
till någonting som möjligen kan tolkas som lagstadgad verksamhet. Därför har vi initierat och också fått det bekräftat att det ska föras en diskussion kring PAF-medlen, vilket jag också nämnde i anförandet, för
hur man ska hantera dem. Ska man fondera dem på något sätt eller hur
ska man riktigt göra. Jag understryker och upprepar att det inte är fel att
använda ett överskott som kommer från ett bolag vars framgångar
kommer sig av att man är väldigt duktig på det man gör. Det tycker jag
att landskapet Åland ska vara ganska stolt över faktiskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack ledamot Jörgen Pettersson för bra anförande och tack
också väldigt mycket för ett synnerligen bra ordförandeskap i utskottet
under behandlingen. Jag vill ta upp ett par saker som ledamoten
nämnde i sitt anförande. Det ena var överoptimistisk budgetering utan
att nämna dess mer vad det menades med det. Det skulle jag vilja säga
gäller främst inkomstsidan. Vi kan vara överens där att det inte gäller
kostnadssidan. Där borde det vara bristande uppföljning och bristande
budgetdisciplin som är orsakerna till det.
Sedan nämnde ledamoten den effektiva skatteprocenten som vi inte
alls tar upp i budgetbetänkandet, att det skulle vara 12 procent och att
det skulle var lägst i Finland. Snittet på 12 procent stämmer ju inte. Det
stämmer inte när man tittar på kommunerna separat. Mariehamn har
kanske 15-16 procent och i sammanhanget glömmer man ofta bort
hälso- och sjukvården och gymnasieutbildningen. Den måste läggas till
för att man ska kunna jämföra det med Finland.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för värdefulla synpunkter, ledamot Carlsson. Tack
också för de vänliga orden. Det är alldeles riktigt, det handlar om en
överoptimistisk budgetering på inkomstsidan inom ÅHS. När det kommer till den effektiva skatteprocenten så tog jag den från debatten igår
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där man nämnde att efter avdrag och annat är den effektiva skatteprocenten på Åland idag ungefär 12 procent för kommunerna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! När man jämför den effektiva skatteprocenten på 12 procent med Finland, som gjordes i anförandet, så är det de facto felaktigt.
Man kan inte göra den jämförelsen eftersom vi har hälso- och sjukvården och gymnasieutbildningen som kommer till. Det går inte att göra
jämförelsen på det sättet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för klargörandet ledamot Carlsson, men jag tycker
ändå att det finns ett visst värde i att man kan jämföra skatteprocenter.
Kommunerna är som sådana vanskliga att överhuvudtaget jämföra med
varandra av de skäl som jag anförde eftersom många har väldigt, väldigt
olika förutsättningar. För att få någon samlad bild över det hela är det
viktiga att visa att kommunerna i det stora hela klarar sig hyggligt idag,
medan landskapet Åland i det stora hela inte klarar sig hyggligt. Faktiskt
ganska långt ifrån hyggligt för ögonblicket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Finans- och näringsutskottet och dess ordförande och sekreterare är verkligen värda en eloge för att under en sådan hård tidspress
göra ett sådant omfattande arbete både med budget och budgetlagar.
Det som är bekymmersamt är en av de saker som har kommit fram under behandlingen, det är just ÅHS och dess ekonomi. Vi värnar alla väldigt mycket om en god sjukvård och då är det bekymmersamt när man
ser att det är svårt att hålla budgetramarna. En del har faktiskt med inkomsterna att göra, man klarar inte av att leva upp till det som förväntas
av inkomsterna. En sak som utskottet säger är att högkostnadsskyddet
borde ändras. Min fråga är om utskottet har fått veta varför man ännu
inte har gjort det från landskapsregeringens sida, för styrelsen har efterlyst det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack vtm Eriksson för de vänliga orden och ett speciellt tack
för att vtm Eriksson också nämnde utskottssekreterare Niklas Slotte.
Det har varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med honom. Det tror
jag att hela utskottet understryker. När det gäller ÅHS ekonomi och
högkostnadsskydd har vi erfarit att ett arbete är på gång inom ÅHS idag
med att se över avgifterna. Så fort det arbetet är klart ska man sedan inleda en form av beredning för att höja det nuvarande högkostnadsskyddet. Det är läget just nu så vitt vi har begripit.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ingen önskar förstås högre avgifter inom ÅHS, men just det här
med högkostnadsskyddet behöver man faktiskt tittat på. Styrelsen har ju
uttryckligen efterlyst det redan tidigt på hösten om jag förstått det rätt
och därför förstår jag inte varför vi inte också har fått se en budgetlag för
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att inför nästa år jobba med att få inkomsterna i balans med det som
förväntas. Det är inte heller en hemlighet att vi från liberalernas sida
dessutom är kritiska till att man lägger på nya pålagor på ÅHS inom befintlig ram. Jag tänker då på den utökade skärgårdstandvården. Man
lägger på det på ÅHS och säger att det ska ske inom ramarna samtidigt
som man säger att man ska iaktta budgetdisciplin och göra inbesparingar. Det blir en svår ekvation för styrelsen och för ÅHS att få ihop det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det är alldeles riktigt som vtm Eriksson påpekade, men
man kanske kan tillägga att alla investeringar inte är kostnadsdrivande.
Det finns också investeringar som på sikt kan spara pengar. I de lägen
man kan göra det så ska man inte tveka. Om det här är en sådan får
framtiden utvisa. Förhoppningen är att man genom att flytta kostnaderna från ett ställe till ett annat ska kunna spara i det stora hela. Det tror
jag att är i allas intresse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den liberala gruppen vill för sin del tacka för det konstruktiva arbete som har utförts i finans- och näringsutskottet under stor
tidspress, som sades här. Vi gick till val senast och har hela tiden sagt att
vi vill vara med och ta ansvar för den åländska ekonomin. Vi uppskattar
att det noteras också så här via det som utskottsordförande säger. Jag
återkommer till det mesta i mitt anförande givetvis, men en detalj vill
jag nämna här. Utskottsordförande sade att hur man i framtiden ska
hantera PAF-pengar i all möjlig annan verksamhet ska det föras ett samtal om. I betänkandet står det att utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget gällande dessa frågor. Det här är en
viktig sak för oss. Det betyder ändå det som utskottet säger i betänkandet att landskapsregeringen ska föra ett ärende till lagtinget så att vi kan
debattera frågan i normal och god ordning.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för det, ledamot Perämaa och tack för ett sakligt påpekande. Jag noterar att våra utskottsdiskussioner fortsätter i salen vilket
är trevligt. Tolkningen av det som vi skriver i betänkandet till mitt eget
samtal var möjligen en personlig inflikning. Det är det som står i betänkandet som gäller naturligtvis.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Då får vi från vår sida göra den tolkningen att det innebär
att i enlighet med lagtingsordningens redskap förs det hit ett ärende för
behandling så att det blir en normal debatt. Det var vår tro att skrivningen betyder det och nu hoppas vi att vi har tolkat det rätt. Vår tro om
att det är så det ska gå tillväga var det som gjorde att vi inte drev vår
egen budgetmotion vidare dess mera. Jag tycker att det låter som om vi
är överens.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa har nog förstått det helt rätt. Vi är överens om att det ska föras en debatt – streck samtal om hur vi ska använda
PAF-medlen i ett vidare perspektiv i framtiden. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag vill tacka utskottet och dess ordförande för att man hörsammade vad jag begärde i remissen att man skulle sambehandla åtgärdsmotionen och budgetmotionen som jag hade lämnat i kortruttsärendet. När jag läste betänkandet så tyckte jag att det var förargligt att
det står att det förkastas, men den är ju till 90 procent godkänd. Nu när
utskottsordförande har hållit sitt anförande tycker jag att den är till 99
procent godkänd. Jag är nöjd med att det här ärendet har uppmärksammat den här finansieringsmodellen och hoppas nu innerligen att
lantrådet och vicelantrådet tar tag i frågan och driver det vidare sedan i
Helsingfors.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för motionen som lämnades i våras men som inte behandlades förrän denna budget. Det gjordes av praktiska skäl. Det kändes som en klokare helhet att få ihop båda samtidigt. Om det här sedan
är den enda vägen eller om det finns flera vägar ska man vara ganska
förutsättningslös för. Utskottet har erfarit att det är en väg som man inte
behöver vara särskilt rädd för att pröva.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Våra reservationer grundar sig på den helhet som ett budgetbetänkande utgör, så i viss mån kommer det jag har att säga att möjligen till liten del avvika från det strikta i reservationen och de exakta formuleringarna
där. Vi liberaler har gått in för den interna arbetsordningen, som väl överensstämmer med hur en budgetbehandling bör gå till, att när budgetlagar behandlas så fokuserar vi i samband med det uttryckligen på de ärenden den
berör. En viss koppling till budgeten som helhet finns i och med att vi i huvudsak behandlar lagparagrafernas kommande verkningar på människor och
företag och så vidare i samband med det, medan vi när budgeten behandlas,
inte på samma sätt går in på den budgetpåverkan lagtingets blivande beslut i
budgetlagarna har på just budgeten. Säkerligen kommer vi på något sätt in på
de diskussionerna i hur budgetlagarna påverkar budgeten, men vi försöker att
hålla den här åtskillnaden. Därför ser vi framför oss att under fredagens behandling av detaljmotiveringarna och kommande omröstningar avgörs budgetlagarna först. Sedan blir budgeten ett resultat av vad lagtinget har sagt om
lagarna. Då kommer vi sannolikt inte att förnya omröstningar i budgeten om
det redan har avgjorts i lagarna av praktiska skäl och av det som vi finner en
god ordning av behandling av budgeter som helhet.
Inledningsvis vad gäller själva betänkandet som hör ihop med budgeten
konstaterar vi nu att efter det som utskottsordförande och det som utskottet
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har sagt i betänkandet, att den röda boken, budgeten, känns som historia redan eftersom utskottet säger att det sannolikt är så att landskapsregeringen i
brådskande ordning ska komma med en tilläggsbudget, för att åstadkomma
den nödvändiga balanseringen av landskapets ekonomi. Det betyder att utskottet i nuläget inte mera finner de prognoser som landskapsregeringen har
gett som troliga, kanske speciellt på inkomstsidan, men möjligen också på utgiftssidan. Då tänker jag närmast på ÅHS. Utskottet sätter också hängsel, tyglar, livrem på landskapsregeringen genom att säga att för att uppnå budgetdisciplin ska landskapsregeringen återkomma till lagtinget med en halvårsrapport. Det får man säga att är anmärkningsvärt. Jag har ingen kritik mot utskottet, det kan säkert vara befogat i den här situationen, men det är anmärkningsvärt att en majoritet via utskottet, i samband med att man behandlar en landskapsregerings första egna budget, säger att landskapsregeringen
redan efter ett halvt år ska komma med en redovisning över hur man klarar
av arbetet. Det får man säga. Kritiken riktar sig inte alls mot utskottet, det
behövs i den här situationen.
Vi liberaler sade redan i samband med tilläggsbudgeten senaste vår, i april,
att vi tror att inkomstprognoserna via avräkningarna är optimistiska, om vi
använder det ordet. Vi sade det i samband med budgetremissen och nu tycker
vi att vi har fått gehör för det i finans-och näringsutskottet. Vi har erfarit att
finansministeriet kommer att komma med en ny prognos förmodligen i morgon och det troliga är att prognoserna för den finländska ekonomin skrivs ner
och därmed kommer sannolikt prognoserna för de kommande avräkningsbeloppen att skrivas ner något. I vilken mån återstår att se. Det tycks som om
alla andra organisationer som ägnar sig åt att prognostisera global ekonomi,
nordisk och finländsk ekonom, har kommit till samma slutsats så konstigt
vore det om finansministeriet inte kommer till samma sak. Vi har under utskottshörande, då vi också har diskuterat med finansministeriet, fått erfara
att det sannolikt blir så.
Vad betyder det här då? Det betyder att vi nu ser framför oss att 2012
kommer verksamheten att generera ett underskott på 16 miljoner som det har
sagts förut, men därtill kommer ett resultat av den tilläggsbudget som landskapsregeringen kommer att presentera för lagtinget runt årsskiftet. Underskottet för 2012 kommer att ligga kring 15-20 miljoner. Det finns stor risk att
underskottet för 2013, som nu är prognostiserat med de här ganska gynnsamma inkomstsiffrorna till drygt 12 miljoner euro, kommer, med de nya utgifterna för ÅHS om tre miljoner euro plus att inkomsterna viker något, i
verkligheten att ligga någonstans runt 15-20 miljoner också. Det här väcker
stor oro hos oss. Det ser ut som om vi landar på en underskottsnivå på 15-20
miljoner euro och vi får svårt att skapa trenden så att underskottet på allvar
skulle börja minska. Då blir utmaningen till att få budgeten i balans till år
2015 ännu större. Jag tror inte att man behöver anklaga någon när man säger
det här. Det här är ett gemensamt konstaterande som vi alla behöver ta.
Som sagt, själva budgeten känns lite som historia. Vi kommer att med
största sannolikhet emotta en tilläggsbudget snart, som finans- och näringsutskottet säger att ska komma i brådskande ordning. Vi tycker att man gott
kan kalla det för en tilläggsbudget, vi vill att innehållet ska vara sådant att det
leder oss utifrån en situation med kontinuerliga underskott. Landskapsregeringen valde att kalla den förra tilläggsbudgeten för omställningsbudget. Den
här budgeten, som vi nu bedömer att vara lite historia, kallade lantrådet i
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samband med presentationen för en arbetsbudget, den utförs med uppkavlade ärmar. Nu sade utskottsordförande att nästa budget ska vara en utvidgad
omställningsbudget. Det är bra med rubriker men vi nöjer oss gott med vanlig tilläggsbudget bara innehållet är det som vi önskar.
Innan jag kommer till reservationerna, jag kommer att komma till dem
också, så vill jag säga att i utskottets betänkande finns flera omnämnanden av
de saker som har varit viktiga för liberalerna i behandlingen av budgeten under remissen. Jag ska nämna några av dem. Vi har valt att inte heller föra de
här sakerna till omröstning.
Utskottet skriver väl om speltillsynen. Vi är övertygade om att det gagnar
penningautomatföreningen och oss allihop om vi kan inrätta en oberoende
tillsynsverksamhet för spelverksamhet. Vi var fullständigt eniga med kollegerna i finans- och näringsutskottet om det och vi har en god skrivning här.
Det arbetet pågår och vi kommer givetvis i normal ordning att bevaka att man
kommer till skott, men vi nöjer oss bra med den här skrivningen. Såsom jag
personligen var inne på i en replikväxling med utskottsordförande så är motsägningen ett meddelande, eller i vilken form det nu sedan kommer i enlighet
med lagtingsordningen, men i varje fall initierar landskapsregeringen en debatt om hur PAF-pengar, spelvinster, ska fördelas i framtiden. Ska vi fondera
delar av de genererade vinsterna som finns för tillfället i penningautomatföreningens kassa, i enlighet med lagstiftning förstås? Vi tycker att det är bra det
som sägs i betänkandet och vi ser fram emot en sådan diskussion. Därför har
vi heller inte till varje del drivit våra ställningstaganden vad gäller enskild
verksamhet till omröstning i finans- och näringsutskottet.
Vi tycker att utskottet har skrivit väl om jämställdhet, möjligen beroende
på att den text som finns i utskottsbetänkandet i väldigt hög grad motsvarar
det som finns i en av liberalerna presenterad budgetmotion. Det är bra.
Vi nöjer oss med det som skrivs om en sammanhållen teknisk sektor där
kommuner och landskapet gemensamt kan bedriva t.ex. den verksamhet som
är väldigt aktuell just nu, snöplogning.
Vi är nöjda med det som utskottet säger om ett möjligt skatteavdrag för
studielån för återvändande ungdomar som studerar utanför Åland och flyttar
tillbaka. Utbildningsministern har utlovat ett beredningsarbete i den frågan
där också den biten kan finnas med. Det är vi nöjda över.
Vi är också nöjda med det som ledamoten Sundblom just pratade om, det
som utskottet säger om en möjlig ansökan om extra anslag för infrastrukturinvesteringar.
Sedan, avslutningsvis, fru talman, till reservationerna. Jag kommer speciellt att betona en och den tar jag till sist. Vi har två reservationer om kortrutt i
skärgården, den ena säger att man i skyndsam ordning ska börja bygga ett
färjfäste på östra Föglö för att på det sättet skapa driftsinbesparingar så fort
som möjligt. Den frågan har debatterats mycket och vi vill för vår del skynda
på det arbetet så mycket som möjligt. Med tanke på vad utskottet säger om
nya inbesparingar så finns det all anledning för landskapsregeringen att fokusera på den här frågan så mycket man bara kan.
Den andra reservationen säger att man redan nu kan gå in för kortrutt i
skärgårdstrafiken med i stort sett befintlig infrastruktur för att spara ytterligare pengar. Vi har under utskottsbehandlingen erfarit att en sådan modell
skulle vara billigare än den som nu genomförs.
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Vi har också en reservation gällande landskapsregeringens ovilja att i detta
konjunkturläge via räntestöd stöda utbyggnaden av bostadsrätter i Mariehamn. Vi har kunskap om att ett elva miljoners byggprojekt har fått en nekande behandling i landskapsregeringen. Man må ha vilken åsikt man har om
bostadsrätter som en del i bostadsutbudet på Åland, men att i en konjunktursituation som denna, speciellt finans- och näringsutskottet har kunnat erfara
att det kommer att bli brist på större byggprojekt inom en snar framtid, speciellt nästa år, med hänvisning till möjliga nya principer avstå ett sådant här
byggprojekt med risk för att personer kanske blir permitterade och till och
med uppsagda. Jag har sagt det förut här i talarstolen, det känns vågat! Vi
håller på att hamna i den situationen igen. Sedan jag blev ledamot i Ålands
lagting för över tio år sedan har det alltid pratats om att bygginvesteringar
bör göras i lågkonjunktur och subventionerna vara lägre under högkonjunktur. Nu känns det som att vi håller på att trampa ner i samma vattenpuss
igen. Just när det håller på att bli lågkonjunktur drar man in de små, små
subventioner det är frågan om för att åstadkomma att privata bygger bostäder.
Vi har en reservation gällande avslutande av landskapsfinansierandet av
två bildningsförbund. Vi vill på ett tydligt sätt i budgetsammanhang visa att
liberalerna är beredda till prioriteringar för att skapa balans i den offentliga
ekonomin. Vi vägrar att vi ska pådyvlas det som ibland sägs att vi skulle vara
med om att öppna penningkranarna och bara vara med och fatta beslut om
nya utgifter. Vi vill med det här visa att när det gäller utbildningspolitiken så
har vi gjort våra prioriteringar och den debatten hade vi mera ingående igår i
samband med lagframställningen om indexjusteringar av studiestödet.
Fru talman! Även om reservationerna var av hög kvalitet kommer jag inte
exakt ihåg vad det stod i dem, men jag ska komma till den som vi i den här situationen bedömer som den som vi vill trycka på allra mest. Det är väldigt
synd att inte ansvarig minister för lagstiftningen och för energifrågor är närvarande för det vi kommer att säga nu kommer vi att säga med en viss hetta,
men vi har förstått att den ansvariga ministern känner värme på ett annat
sätt i utlandet för tillfället. Det är synd.
Ett produktionsbaserat stöd till vindkraften har funnits lagstiftningsmässigt sedan 2011. Det stödet kom till i samband med att riket gick in för ett inmatningstariffsystem för att befrämja grön energiproduktion. Före det hade
det funnits en skattebefrielse, en accisbefrielse, som på grund av rikets behörighet i skattefrågor också gällde för åländska vindkraftsproducenter. När
man i Helsingfors ändrade systemet och man gick in för inmatningstariffer,
tog man bort skattebefrielsen, vilket betydde att våra producenter med befintlig produktion tvingades stå inför faktum att skatterna skulle höjas för
dem. Det här betydde förstås i sin tur att intäkterna till statskassan till den
delen steg och därmed steg också klumpsumman, intäkterna till landskapets
budget.
Den förra landskapsregeringen såg det som viktigt att säkerställa för våra
åländska företag att de inte blir utsatta för oväntade skattehöjningar. Det är
rätt att kräva, tyckte vi då, att då man inleder en verksamhet ska man kunna
ha en förhoppning om att förutsättningarna inte drastiskt förändras. Nu har
landskapsregeringen sagt att man har haft problem med att få lagstiftningen
notifierad. Inget verkligt stöd har betalats ut under 2011 och 2012, men det
finns en lag som genomgår en notifieringsprocess och det finns pengar bud831

geterade för de två åren, 2011 och 2011, 500 000 per år. Landskapsregeringen
säger nu att man inte tänker fortsätta med det här stödet. I en situation där vi
skulle komma in i ett inmatningstariffsystem skulle det här vara en ickefråga, men nu vet vi inte om det blir på det viset. Däremot har vi fått höra att
landskapsregeringen nu ställer ett krav på rikets myndighet att ge ett svar.
Det kan vara väl så. Risken finns att det blir ett nej, men kvar finns det problemet att om inte landskapsregeringen kommer till resultat i den här frågan
genomför vi en faktisk skattehöjning, man kan kalla det för vad man vill, men
det blir en skattehöjning för befintlig vindproduktion. Vi liberaler ser då att vi
här spelar med hela konceptet om att Åland ska vara en grön ö i ett blått hav.
I förlängningen kan det här riskera en nedmontering av hela det åländska
vindkraftverket, i värsta fall. Jag finner det ytterst, ytterst anmärkningsvärt
att en landskapsregering vill spela med hela det konceptet på det sättet utan
att riskera en produktion som vi alla vill prata om och vi alla har satt som det
goda exemplet för att vi är miljövänliga här på Åland. Den här saken kommer
vi att ta till omröstning. Utskottet har skrivit vissa ord om det här, men vi har
inte uppfattat på utskottsmajoriteten att det finns en fullständig vilja att
trygga frågan. Vi kommer att ha omröstning om det här och vi kommer med
hög röst att göra vad vi liberaler kan göra för att vindkraftsproduktionen på
Åland ska kunna fortsätta. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa tar upp skrivningen om halvårsuppföljning som är lite nytt och där jag har uttryckt det i utskottet. Jag har en
viss oro för att det här kan ställa till någonting för finans med tanke på
att de behöver ha starkt fokus på affärsbokslut och nyckeltal och sådana
bitar. Jag har ändå kommit fram till att det är bra att vi starkt visar på
att lagtinget tar det här på allvar och understryker vikten av budgetdisciplin och uppföljning och att lagtinget vill vara delaktig i ekonomin.
Man ska se det här som att lagtinget vill ge ett starkt stöd till landskapsregeringen för vi kommer att få tuffa utmaningar och särskilt i samband
med sjukvården framöver, där det är viktigt att hela lagtinget är med och
visar sitt stöd i de här frågorna. Det kommer att behövas politisk uppbackning.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har, som jag sade tidigare, ingen som helst kritik mot
finans- och näringsutskottets behandling i den här frågan och uppskattar personligen det arbete som jag har fått utföra tillsammans med ledamot Carlsson. Anmärkningsvärt är det här ändå eftersom man måste
kunna förutse att den politiska uppbackningen finns hos majoritetspartierna i landskapsregeringen. Åtminstone i viss mån är det anmärkningsvärt att lagtingets majoritet också väljer att gå in i en så pass operativ roll som att börja granska mellanbokslut under året i lagtingsdebatten här i salen, men jag tror att just i denna situation är det av godo
att så sker.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Jo, för mig är det åtminstone att se det som ett stöd, vi
är med och ger uppbackning till landskapsregeringen i den här frågan
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och flera lagtingspolitiker blir mer delaktiga i ekonomin eftersom vi har
en relativt exceptionell situation.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har ingen som helst anledning att ifrågasätta ledamot
Carlssons stöd till landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Tack ledamot Perämaa för ett fint och konstruktivt anförande. Jag tänkte återkomma till reservationen om produktionsstödet
och en liten förklaring. Elproducenterna var befriade från accisen och
det infördes i riket för att man ska kunna betala ut inmatningstarifferna
för att säkerställa produktionen av vindkraft och lönsamheten i den. På
den vägen höjdes klumpsumman. Den tidigare regeringen uppskattade
att höjningen av klumpsumman genom höjning av energiaccisen var ungefär 500 000 euro och ville därmed kanalisera vidare 500 000 euro direkt till vindkraftsproducenterna på Åland i likhet med rikets samma
tankegångar. Var det här uppfattat rätt?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är korrekt uppfattat. En accisbefrielse var en skattelättnad som fanns då. Rikets regering valde att istället för att ge skattelättnader övergå till ett garantipris för elproduktion, ett stöd. Man valde att
byta system, man fick stödmodellen notifierade. Det betydde att alla
som inte kunde komma in i inmatningstariffsystemet fick en skattehöjning vilket ledde till ökade statsinkomster, vilket ledde till en högre
klumpsumma. Om ökningen var exakt en halv miljon eller kanske till
och med något högre än det kommer jag inte precis ihåg, men ökningen
räckte i varje fall till för att vi via egen lagstiftning och eget stöd kunde
kompensera för den skattehöjning som blev.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Den här inmatningstariffen är en stor sak för vindkraften och förtroende för politiken på det här området börjar lite naggas i
kanten i och med att man pratar mera om att nedmontera än att bygga
nytt. Har ledamot Perämaa någon siffra på vad inmatningstariffens
värde kunde vara för Åland? Det är av stor betydelse om vi fortfarande
ska kunna producera vindkraft på Åland och också till ett konkurrenskraftigt pris. Nu är det så att man till och med måste betala för sig för att
kunna bli av med vindkraften på senaste tiden. Det är av största vikt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Grunden i inmatningstariffsystemet, det system som vi
ännu inte kommit in i, ligger i att man via stöd ska garantera ett minimipris för producenterna. Stödets nivå varierar givetvis med marknadspriset som avgör stödnivån. Nu torde vi ha den situationen att marknadspriset är så pass lågt för energiproducerat så det tycks som om det
finns lönsamhetsproblem i vindkraften. De lönsamhetsproblemen stärks
av att landskapsregeringen inte ens vill unna de egna via åländska pro-
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duktionsstödet. Det känns lite märkligt att vi starkt argumenterar att
man via Finlands regering ska stöda ytterligare utbyggnad av vindkraften medan vi på vår egen behörighet gör det motsatta här på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag kan bara konstatera att det sista uttalandet var väldigt
bra, det var huvudet på spiken. Jag håller med om det. I huvudanförandet till remissdebatten så tror jag att det var enbart Ålands framtid som
plockade upp miljöfrågorna. Jag är bekymrad över att miljön är så pass
undanskymd som den är. Det är egentligen ingen debatt alls om det.
Mot den bakgrunden vill jag ge mitt fulla stöd för ledamoten Perämaas
resonemang om vindkraften. Om jag förstått situationen rätt så är det
ingen utveckling alls utan man har stora problem i den här sektorn. Det
borde man ta på allvar speciellt med tanke på att det är den absolut naturligaste energikällan som vi kan ha på Åland. Jag vill än en gång uttala
mitt absolut fulla stöd för resonemanget. Vi kommer också att stöda förslaget när det blir dags för omröstning och det kan vi väl hoppas att lagtinget kan anta enhälligt, eventuellt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Liberalerna lyfte också upp vindkraftfrågan i samband med
remissen. Det som står i budgeten är något förrädiskt för det anger på
något sätt att det finns pengar för det här stödet, men granskar man det
lite närmare och speciellt efter utskottshörande är det fullständigt kristallklart att landskapsregeringen hade för avsikt att avsluta stödet. Jag
tror inte ens att producenterna riktigt kände till det som stod i budgeten.
Vad gäller näringspolitik är det viktigt att man skapar långsiktiga förutsättningar. I sjöfartsfrågorna har åländska politiker jobbat som en man
eller en kvinna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, men
när det gäller vindkraftsproduktionen, ja om man säger det förenklat,
tycks man göra på ett helt annat sätt. Jag upprepar igen, det är synd att
ansvarig minister inte kan delta i debatten idag för det skulle ha varit
värdefullt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag vill börja med att tacka finans- och näringsutskottet för ett väl utfört arbete och ett bra betänkande, som ger oss
god vägledning för vårt fortsatta arbete med att försöka få den åländska offentliga ekonomin i balans. Jag vill gärna ändå komma med några kompletterande synpunkter från min sida och tänker börja med inkomstsidan eftersom
det finns en oro. Jag vill understryka att jag själv har känt en mycket stark oro
för inkomsterna här under hösten när man har sett utvecklingen i världen,
Europa och också i Finland. Jag har undrat hur det kommer att påverka
klumpsumman och prognosen för 2013.
I morgon har finansministeriet utlovat att det kommer en officiell prognos
från deras sida, men vi har redan nu fått en förhandsinformation som tyder
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på att skatteintäkterna i landet beräknas minska så att det motsvarar en
sänkning av vår klumpsumma med ungefär 1½-2 miljoner euro. Sett med
den oro som jag har känt under hösten kommer vi i det här läget undan med
blotta förskräckelsen. På den nivån är det på något sätt inom felmarginalen,
men det är fortfarande en prognos som kan sjunka under året eller också stabilisera sig. Det återstår att se. Så länge det är på den nivån med inkomstsidan och klumpsumman vågar jag påstå att vi kan kompensera det med andra
inkomster.
Vi kommer att ha motsvarande inkomstökningar troligen när det gäller lotteriskatten eftersom PAF fortfarande har en positiv utveckling och skattegottgörelsen som man ändå måste erkänna att är en joker i det här spelet eftersom den har varierat väldigt mycket mellan åren. Det småskaliga åländska
näringslivet har visat en väldigt stor styrka. Det är ett familjebaserat näringsliv och företagande vi har på Åland och då tyder det på att man har en starkare uthållighet än vad man har i våra omkringliggande regioner. Den nivå
som vi ligger på, på ca tio miljoner, torde kunna hålla och kanske till och med
klättra lite uppåt när tiden går.
Summa summarum, fru talman, när det gäller inkomstsidan kommer
klumpsumman att minska lite, men vi kommer att ha andra inkomster som
troligen kommer att kompensera det inkomstbortfallet där. Med det, fru talman, vill jag säga att det som är det viktiga för oss och som också utskottet
och utskottsordförande har pekat på, är att det gäller att hålla fokus på kostnadsstrukturerna, kostnadsnivåerna och framför allt den långsiktiga nivån
för att uppnå balansen 2015 som vi har satt som målsättning i vår omställningsbudget. Där har vi ett arbete att göra tillsammans.
Det som hände under budgetbehandlingen var att vi måste justera ÅHS
budgetförslag både på inkomst- och kostnadssidan. Där tappade vi tre miljoner i nivå som vi ska försöka arbeta tillsammans med ÅHS styrelse under det
kommande året 2013, men också under flera år. ÅHS är en så stor och komplex organisation och verksamhet att där gör man inte de här snabba svängningarna utan där måste man ha ett långsiktigt tänkande och också arbeta
målmedvetet och hitta den rätta nivån.
Ålands hälso- och sjukvård är i samma läge som hela landskapsbudgeten
är, det gäller att långsiktigt hitta den rätta nivån som vi kan klara här på
Åland med vår egen ekonomi. Jag känner att ansvaret har ökat lite grann genom att vi har fått en större utmaning genom nivåskillnaden på tre miljoner,
men samtidigt med inkomstsidan känner jag mig lite tryggare. Så länge vi kan
hålla sysselsättningen på en hög och bra nivå på Åland gör också det att ålänningarna, familjerna, människorna i vårt samhälle klarar sig bra och att också
kommunerna har skatteinkomster. Prognoser för kommunernas skatteinkomst är att det ska öka med fyra procent under 2013. Det är också åt rätt
håll faktiskt.
Sedan, fru talman, tog ledamoten Perämaa upp det här med vindkraften.
Det var bra. Vindkraften är absolut en av våra viktigaste frågor under året
som kommer. Ledamot Perämaa lyfte fram att vi inte har budgeterat pengar i
årets budget. Ja, det är riktigt, vi har inte gjort det för vi har pengar som sades redan i 2011 och 2012 års budgeter som vi inte har kunnat betala ut till
vindkraftsbolagen på grund av EU-notifieringen, som sätter käppar i hjulet.
Vad det är som gör att det inte kommer framåt i Bryssel vet jag inte exakt,
men så fort det är i hamn kommer de pengarna att betalas ut.
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Logiken att vi inte har tagit upp pengar i 2013 års budget hänger inte ihop
med den bristande notifieringen utan det hänger ihop med att vi fortfarande
har målsättningen att Åland och våra företag ska kunna komma in i det s.k.
feed-in-systemet på någorlunda lika villkor som övriga företag i landet. Misslyckas vi med det har vi anledning att återkomma till lagtinget under året och
diskutera hur vi ska se till att vi får en konkurrensjämställdhet där. Jag vill
understryka att den här frågan är, när det gäller näringslivsutveckling och
framtidsvisioner, den absolut viktigaste.
Landskapsregeringen kommer att under början av året att ha en s.k. aftonskola med hela regeringen och den fråga som vi från åländsk sida har satt upp
som fråga nr 1 på den agendan är vindkraften. Vi måste komma till ett avgörande med regeringen. Är det så att vi kan komma till ett samarbete, ja då ska
vi göra det, gå vidare med det. Kan vi inte komma till ett samarbete, måste vi
också konstatera det och se på vilka alternativ som finns för våra företag och
vad vi kan göra från samhällets sida.
I vindkraften har vi en stor, gemensam uppfattning och stark att det är det
som ska vara en framtidsnäring på Åland och det är också en av pusselbitarna
i det stora arbetet som vi gör med att bygga en ny elkabel österut för över 100
miljoner euro. Ska man få fullt utnyttjande av den stora investeringen så bör
också vindkraften kunna få utvecklingsförutsättningar på Åland. Vi kommer
att göra allt vi kan och även om infrastrukturministern tyvärr inte är här nu
för tillfället och kan förklara och försvara, vill jag på regeringens vägnar säga
att det här är en mycket, mycket högprioriterad fråga. Vi kommer att diskutera direkt med regeringen i början av året.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Till den delen gäller det att lagtinget uttrycker sig tydligt
med tanke på det som vicelantrådet säger, det blev inte så fullständigt
klart för oss i finans- och näringsutskottet. Vi vill att lagtinget ska ta ett
kristallklart ställningstagande så att lyftkranarna inte börjar lyfta ner rotorer från vindkraftstornen när ägarna känner sig tillräckligt misshandlade politiskt. Prognossnickerier, kanske det är en yrkesskada, har jag
ett visst intresse för. Minskningarna av avräkningsbeloppet var förväntade, man skriver ner prognoserna från tillväxt med en procent till sannolikt ungefär 0 2013, en procent på klumpsumman gör ungefär två miljoner, men sammantaget med att man ökar ramen för ÅHS med tre miljoner plus avbräcket gör att man kommer att ligga på ett underskott
2013 med mellan 15-20 miljoner, ungefär som det jag sade i salen. Problemet blir om vi fastnar på den här nivån. Jag återkommer i nästa replik.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det är som ledamot Perämaa säger att det blir problem om
vi fastnar i situationen. Det är absolut vår avsikt och det uppfattade jag
också att det är finans- och näringsutskottets målsättning att vi inte ska
göra. Vi ska naturligtvis gå vidare med de reformer som vi har initierat
och som nu är i fullt arbete, samhällsservicereformen, skärgårdstrafiken
och digitala agendan osv. För att söka lösningar som blir mer kostnadseffektiva för det åländska samhället ska vi ha fortsättningsvis goda möjligheter att fullfölja den målsättning som vi har satt upp i omställnings-
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budgeten. Samtidigt vill jag understryka att det är väldigt viktigt att vi
inte tar till panikåtgärder och sådant som sätter käppar i hjulet eller
stannar upp vårt samhällsmaskineri. Det är också vårt synnerliga ansvar
att se till att det åländska samhället fungerar, att folk har arbete och att
ekonomin är i gång.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är därför vi valde att lyfta upp frågan om vindkraften
så starkt. Hjulen ska inte stanna, men inte heller vindkraftsrotorerna.
Om det blir en minskning i avräkningsprognosen med ca två miljoner
för 2013 betyder det att gapet för 2014 växer med ytterligare två miljoner. Tidigare prognoser bedömde att det skulle stiga med tio miljoner
euro, nu är det frågan om 12 miljoner, det är alltså en sex procentig ökning av avräkningen som fordras för att vi ska stanna upp till prognosen
för 2014 plus att den här ramförhöjningen med ÅHS kommer att släpa
med i flera år. Jag tror att det inte bara går att prata sig ur det här utan
det kommer att krävas verkliga åtgärder för att vi inte ska fastna i underskottsnivån.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det kommer att krävas verkliga åtgärder och vi såg av debatten hur lätt det är att genomföra de verkliga åtgärderna. Allting är
tydligen fel, alla förslag som vi kommer med. Det är tråkigt för vi har ett
gemensamt ansvar, hela lagtinget, att hjälpas åt att skapa förståelse för
att det behövs göras förändringar i den offentliga ekonomin på Åland.
De förändringarna kan vi inte göra utan att det känns i centralförvaltningen, inom våra externa enheter och också ute i det åländska samhället. Det är precis det som vi håller på med nu. Vi kommer att fortsätta
den linjen. Det är som utskottsordförande sade i sitt inledningsanförande att om vi försätter det här samhället i skuld har vi inte så mycket
kvar av vår självstyrelse. Vi ska se till att vi har handlingsfrihet och kan
överlämna en god ekonomi till nästa lagting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Herr talman! Vicelantrådet sade tidigare i sitt anförande att han ser
vindkraften som en framtidsnäring på Åland. Vi har erfarit i finans- och
näringsutskottet att vindkraftsbolagen också ser vindkraften som en
framtidsnäring, men mindre och mindre på ett ställe som Åland. Som vi
har erfarit görs kanske de här investeringarna i Österbotten och Nyland
av åländska bolag. Vad gäller inmatningstarifferna säger vicelantrådet
att man kämpar på och att det torde klarna i aftonskolan den 16 februari
hur det kommer att gå. Uppfattar jag det då rätt att om det blir negativt
kommer produktionsstödet till de åländska vindkraftsbolagen då att tas
upp i en tilläggsbudget, ca 500 000 euro?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Min och hela regeringens åsikt är att Åland ska vara en bra
etableringsplats för vindkraft. Åland är utan tvekan den plats i Finland
som har de bästa naturliga förutsättningarna för vindkraft och det i sig
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gör att det finns ett incitament för dem att fortsätta sin verksamhet här.
Sedan kommer vi att göra allt för att vi ska få ett positivt resultat i regeringen i februari. Om det inte blir det så har vi orsak att fundera på vad
vi gör då. Då finns det alternativ att man kommer tillbaka med en tillläggsbudget, men det finns också andra alternativ som man måste fundera på. Fortsättningsvis är det en utbyggd vindkraft vi vill ha på Åland
och inte bara ett passivt uppbevarande av det vi har nu. Vi vill vara offensiva i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Tack vicelantrådet för de framsynta och riktiga formuleringarna av vindkraftsstödet. Det här ärendet börjar bli smått absurt och
enligt min uppfattning pinsamt för Finland, beslutet har valsat runt
bland ministerierna och man duckar under juridiken. Det här är inte
längre en fråga av praktisk betydelse utan i högsta grad principiell så
vicelantrådet kan räkna med mitt stöd i den här frågan.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag kan bara säga tack!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Brage Eklund

Herr talman! Till först vill jag tacka ledamöterna i utskottet för det arbete vi
har haft, vi har haft bra diskussioner. Som ordförande sade har vi inte varit
eniga till fullo och det visar också reservationerna, men ändå har vi kommit
fram till ett betänkande med i det stora hela ganska bra skrivningar. Jag ska
påpeka några där jag inte har exakt samma åsikt.
Ålands framtid har i sitt sätt att tackla budgeten gett ett förslag till sparförslag som inte har fallit i de övriga partiernas smak. Man har tyckt att det inte
är konstruktivt att gå in och ge ett generellt sparbeting till verksamheterna
och man har tyckt att det inte är rätt sätt att tackla budgeten på. Lite förvånad
blir man över kritik till det här. Ålands framtid har tagit ansvar när det gäller
budgeten och försökt få en budget i balans. Vi har inte lagt motioner som har
gått andra vägen, vilket man kunde göra som ett oppositionsparti om man
inte tar ansvar, att motionera om mera anslag och hävda att det finns utrymme bara man omfördelar lite.
Vi har tagit vårt ansvar fullt ut och gett de här förslagen till sparåtgärder på
de olika verksamhetsområdena. Redan nu i anförande från ordförande i utskottet och från ledamot Perämaa konstaterar man att äntligen har vi budgeterat tillräckligt, sparat tillräckligt, men det kommer redan en omställningseller tilläggsbudget i början av året där man måste justera upp eller ner siffrorna. Då blir man lite förvånad när man får kritik och blir kallad populist för
att man lägger sparförslag, vilket kanske förmodligen inte är första gången.
Man brukar bli kallad populist när man lägger förslag som fyller på budgeten.
Det här kanske är en retorik som vissa av regeringens partimedlemmar använder för att man inte har någon annan argumentation att använda.
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Jag vill sedan gå in på budgeten och det som står i skrivningarna. Till först
landskapets budgetekonomi där utskottet skriver: ”Man ser med stor oro på
det budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling
och förutsätter att landskapsregeringen har beredskap att i brådskande
ordning komma till lagtinget med en tilläggsbudget.” Det är precis som jag
nämnde att det kanske fanns nyanser på en annan skrivning i utskottet, men
det ville man inte ha. Där hade man kunnat vara tydligare för att kunna bemöta oron.
Jag ska gå vidare till sid sex när det gäller näringspolitiken, där jag inte till
fullo är nöjd med den skrivning som finns, den är inte tillräckligt tydlig, den
hade kunnat vara mer utpekande. Där hade jag den enda motion som spädde
på anslaget med 200 000 för att återställa den budgetnivå som det var förut
när det gäller nationella investeringsstöden. Det fanns det utrymme för om
man hade följt vårt sparförslag. Vi har en budgetmotion, nr 44 Tusen bäddplatser och klämmen i den kanske kunde ha varit lite tydligare som man hade
kunnat sätta dit istället.
När man vill föra en näringspolitik som uppmuntrar och man ser att det
finns behov av förbättringar inom turismen och besöksnäringen och hotellanläggningar och alltihop så måste man vara lite konstruktiv när det gäller anslagen också. Om man åtminstone inte höjer dem så skulle man kunna behålla dem på den nivå de är. Det gäller här att landskapsregeringen verkligen
tittar på det här. Det finns viss kritik från näringshåll att det på behandlingen
av ärenden som kommer in tar för lång tid förrän man får svar. Det har vi tidigare fått höra att man ska åtgärda, men det finns en negativ hållning, man
är inte nöjd med den behandling man får från landskapsregeringen. Det
måste man ta tag i fortast möjligt.
Bostads- och byggnadspolitiken, skrivningen berör delvis det vi hade i vår
motion. Det är av synnerlig vikt att byggreglerna i sin helhet finns på svenska.
Där har vi ett problem idag, med byggreglerna och uppföljningen av hur man
formulerar byggreglerna. Om man läser motionen förstår man vad vi menar.
Jag hoppas att vi kan ta det den vägen istället. Det råder en viss oro på byggfronten om vilka regler som ska följas.
När det gäller utförsäljningen av Eckeröhallen kan man få den uppfattningen att jag stöder en eventuell utförsäljning i framtiden, men det är inte
riktigt så jag hade tänkt. Därför vill jag ge en förklaring till det. Är det så att
landskapsregeringen tänker i de banorna, att man tänker avveckla Eckeröhallen från sin ägo, ska man påbörja diskussionen i tiden. Arrendeavtalet är fem
år och det har väl snart gått två år redan. Vi vet vilken lång process det tog
förra gången innan man kom till ett beslut, men i övrigt är jag inte riktigt vän
av att man ska försöka avveckla det. Det kan bli ett rent bekymmer. Det har
inte skötts på det viset som det borde ha gjorts.
Vi som bor på Eckerö och har nära kontakt med dem som sitter i styrelsen
av driftsbolaget vet att det är stora problem med dräneringen. Vattennivån i
dräneringen står alldeles för högt. Det lär ha varit allmänt känt länge, men
man har från fastighetsförvaltningen inte gjort tillräckligt åt det. Vid stora
skyfall av regn hinner inte pumparna ta undan och dessutom de pumpar som
går betalar driftsbolaget och det är ganska stora kostnader.
Jag bläddrar vidare och då kommer jag in på fastigheterna när det gäller
naturbruksskolan. Utskottet skriver: ”Man förutsätter att all form av upphyrning av externa lokaler bör undvikas och landskapets befintliga lokali839

teter användas i så hög grad som möjligt. I sammanhanget önskar utskottet
föreslå att landskapsregeringen ska överväga om någon fristående myndighet kunde flyttas till naturbruksskolans lokaliteter.” Jag är nöjd med
skrivningen, men kanske man kunde ha varit tydligare ännu. Det måste finnas möjlighet för någon verksamhet at flytta ut dit. Jag tror inte på siffrorna
att det skulle kosta miljonbelopp att bygga om. Om man håller den del som
har varit utrymme för undervisning och administration så är det ganska stora
kvadrater som man redan på ett enkelt sätt kan förbättra och med inte alltför
stora medel har man plats för ett visst antal personer som man kan utlokalisera. Vi betonar också möjligheterna idag att utnyttja olika moderna kommunikationssystem för att känna närkontakten hit. För egen del skulle jag se att
jordbruksbyrån kunde flytta ut så att man fick hela landsbygdscentret som ett
stort landsbygdsutvecklingsprojekt. Då hade man närheten till alla enheterna
som bedriver lantbruksutveckling på något vis där. I det här fallet håller jag
inte med ministern Karlström när han påstår att det är omöjligt. Jag tror att
det fungerar. Vi behöver inte springa med papper emellan eftersom kommunikationssystemen fungerar på annat vis.
Sedan ska jag gå till den beryktade båten, sid 16 i budgetförslaget. Vi har en
motion om att anslaget ska strykas. Det är ett typiskt anslag på utgifter som vi
anser att är onödiga i dessa tider. När pengarna fattas späder man på med
250 000 för en båt som man inte kan motivera vilka vinster man gör för att
man anskaffar den. Bara allmänt taget att man sparar och vinner tid. Det
finns ingen kalkyl på att man tjänar någonting på den här investeringen. Det
är oansvarigt, om jag ska använda det ordet. De här typerna av budgetering
får inte förekomma. Man ska alltid kunna motivera en utgift med att man tjänar någonting, en anskaffning på att man också vinner i längden. På det här
finns det ingen precisering och i utskottet har vi inte fått några siffror på vad
man kan vinna utan det är allmänt taget. Jo, man vinner, man kommer
mycket snabbare fram. Det är ungefär som om man ger en tom påse åt ett
barn och säger att det kan gå in i en godisaffär, inte kommer barnet ut med en
halv påse utan nog är den full. Det här är ungefär samma sak. Här har man
fått späda på och fått precis som man har velat. Det är oansvarigt!
Vicelantrådet nämnde i sitt anförande att vi har ett gemensamt ansvar att
få budgeten i balans. Det håller jag helt och hållet med om, men vi har ett annat tillvägagångssätt. Vi har gått in för att man ska gå in i verksamheterna
och spara, landskapsregeringen har gått in för att överföra det största ansvaret på den enskilda medborgaren och kommunerna. Det är det som är skillnaden mellan våra sparsätt. Jag tror att det kommer till sparkrav på kommunerna också, men då har man kunnat genomarbeta ett ordentligt förslag, nu
är det bara en ettårig lag som man har antagit och sedan ska man komma
med nya förslag i samband med samhällsservicereformen, där man ska titta
på landskapsandelarna. Nå, det kan väl vilken blind höna som helst räkna ut
vart det går.
Det kommer i slutändan att resultera i att landskapsandelarna ska ner för
kommunerna. Eftersom den totala kakan av pengarna inte räcker till ska det
justeras och då är det så att man i samband med samhällsservicereformen ska
titta på vilket sätt man kan omfördela dem. Att den som utför servicen ska ha
större del av landskapsandelarna eller på vilket sätt det ska omfördelas återstår väl att se när förslaget kommer, men det hade man kunnat göra redan.
Man hade kunnat gå in i verksamheterna först och gjort ett fullständigt lag840

förslag när det gäller landskapsandelarna som har kommit i samband med
samhällsservicereformen. Då hade den varit komplett. Nu är det en tillfällig
lag och sedan ska den göras om igen. Ettåriga skattelagar hör inte till rätt
budgeteringsteknik.
Jag tror inte att jag ska ordna så mycket mera om budgeten, jag vill bara
avisera att jag kommer att driva mina reservationer till omröstning i samband med detaljbehandlingen. Tack herr talman!
Talmannen
Talmannen vill påminna lagtinget om att reservanterna till betänkanden ges förtur i talarlistan uttryckligen för att presentera sina reservationer. Efter reservanterna kommer
talturer att följa gruppanföranden i storleksordning.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Ledamot Eklund sade att han inte tycker om att han får
kritik för att han är med och vill spara. Jag uppskattar att man kommer
med sparförslag, men de kanske är felriktade också i vissa fall. Då är det
svårt att anta dem, när man inte heller vet vad syftet är bakom. Jag kan
ta gymnasieskolan som exempel där Ålands framtid vill spara 839 000
euro till, utöver de sparkravsåtgärder som nu redan finns i budgeten.
Det enda som går att göra kortsiktigt är att lägga ner fler utbildningslinjer. Det vore klädsamt om man talar om, om det är det man vill. Det här
motsvarar kostnader för ett sjuttiotal platser. I ett läge där man ser att
ungdomsarbetslösheten stiger tycker jag att det är oansvarigt.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Den retoriken som ltl Petri Carlsson framför att det är
oansvarigt att komma med en sådan spariver på Ålands gymnasium har
man hört förut. Man ska mera specificera vad man vill åt. Jag har försökt förklara att vi inte kan gå in i verksamheten utan det är verksamheten i sig som kan se över på vilket sätt man kan spara. Jag tror inte att
det är 70 platser. Vi vet att det i sammanslagningen av alla skolor till
gymnasiereformen som vi har idag har kostnaderna stigit, om jag inte
missminner mig från 13-14 miljoner till 16 miljoner. Jag tror att vi räknade tre miljoners ökning av kostnaderna. Det har bestridits, men det
har inte direkt konkret bevisats heller att vi har 100 procent fel, inte 50
heller. Det är sagt att de har stigit, men att de ska återgå på längre sikt.
Jag har inte sett det. Det här är ett förslag för att kanske gå lite fortare
än vad landskapsregeringen vill.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Ledamoten nämner siffror som är egna beräkningar. Man
har fört över vissa delar kring gymnasieskolan som inte fanns med tidigare i jämförelserna. Dessutom kan man konstatera att kostnaderna per
studerande har sjunkit med två procent trots att det har varit en liten
elevökning. Det visar att man har vidtagit åtgärder. Att man kommer att
vidta åtgärder känner vi till eftersom man kommer att komma med en
tilläggsbudget där också säkert utbildningen kommer att vara med och
ta en viss del av det ansvaret. Att säga att det ska vara exakt 839 000
euro utan att tala om vad det är, det blir svårt att acceptera kortsiktigt i
det här läget, tyvärr.
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Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Jag konstaterar att ltl Petri Carlsson och jag har olika syn
att se på det här. Det är inte mycket att orda om det mera. Som jag har
sagt tidigare, vi kan inte gå in i detalj, som ett parti som sitter i lagtinget,
och se hur verksamheten sköts, utan vi antar att det är kostnader som
har varit förut, kostnader som ltl Carlsson påstår att är våra egna beräkningar. Det är inte bara våra egna beräkningar, man kan gå tillbaka i
bokslutet och titta, slå ihop kostnader för skolorna, sedan har man övertagit vissa kostnader från AMS och någon till. Från naturbruksskolan
fick man ett antal hundratusen när man lade ner den. Däremot övertog
man en viss del av personalen som man kanske inte borde ha gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! När jag hör ledamot Eklund redogöra för Ålands Framtids
budgetförslag blir jag mycket betänksam. Ålands framtid skär bort från
ÅHS, man skär bort finansavdelningens förvaltning, man tar bort en del
av lagtingets allmänna avdelning, man tar bort 839 000 från Ålands
gymnasium, man tar bort en minister. Som väljare skulle jag bli betänksam, spåren förskräcker. Grundtanken däremot är riktig, kostymen behöver minskas, slimmas, men jag tror inte på att vi klipper bort ärmarna, det är inte hållbar ekonomisk politik för Åland.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Det är så att vi har olika synsätt på det där. Jag har sagt
det tidigare att om man hade varit ett populistiskt parti skulle man ha
gjort precis tvärtom. Jag håller med ledamot Valve att det ur vår synpunkt inte är det rätta, men det är verkligheten. Skillnaden är att landskapsregeringen inte vågar sätta ner foten och göra det som vi föreslår.
Vi kommer att konstatera när tilläggsbudgeten kommer så kommer den
att i sakta mak att komma ner till den verklighet som vi pratar om nu. Ni
försöker glida runt det som katten runt het gröt och vågar inte sätta ner
foten, vad ska skäras i verksamheterna? Vi kommer att komma dit, kom
ihåg det. Jag tror att vi kommer att bli besannade under den här perioden.
Ltl Wille Valve, replik

Herr talman! Jag kan åtminstone konstatera att Ålands framtid är det
ideologiskt mest konsekventa, man gick till val på pengar ur luften.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Jag tror att när det gäller ideologin så står Ålands framtid
mer för sin ideologi än vad ledamot Valve och moderaterna gör. Deras
ideologi har försvunnit för länge sedan om man tittar på valprogrammet
och vilken partipolitik man för idag. Man sitter i famnen på ett parti som
heter socialdemokraterna fast man inte vill erkänna det. Vi står fast vid
vår ideologi och vi driver den politik som vi tror att är rätt, men det gör
inte moderaterna.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ltl Eklund gruvar sig för att han har blivit kallad populistisk. Jag är en av de skyldiga. Före budgetremissen hade vi en debatt och
där gavs löften från Ålands framtid att komma med realistiska, konkreta
och genomförbara sparförslag i budgeten. Nå, då kom de här förslagen
istället, man sade bara en procentsats, var så goda och skär ner. Det är
populistiskt att föreslå det och inte ta sitt ansvar och föreslå en alternativ politik. Jag har själv varit i opposition, jag har själv lämnat in 35 finansmotioner med konkreta förslag, var så goda och skär ner under de
här momenten, den här summan, så kommer budgeten i bättre balans.
Det är så man borde göra från Ålands framtids sida, inte skylla på att
man inte kan göra det. Det kan man, det vet jag, man har den kapaciteten i det här partiet, särskilt nu när man har blivit så pass mycket
större. Då kan man komma med realistiska, konkreta och genomförbara
sparkrav om man vill, men man vill inte ta det omaket.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Obunden samling, med ledamot Sundman får stå för sina
åsikter och jag står för mina. Jag har under årens lopp när jag satt i lagtinget förut sett obundnas förslag till motioner. Jag var inte alls imponerad över de förslagen och de var inte alls mera konkreta än våra förslag.
Det här ger öppenhet till de olika avdelningarna att själva bedöma vad
man vill spara i. Det är ganska demokratiskt när man går in för ett sådant här sparförslag och när man ger möjligheter för de olika verksamheterna att själva bedöma vad de kan göra för att minska och få ner
budgeten med en eller fem procent. Jag anser inte att det är bättre att
man petar ut en viss person eller en viss verksamhet i detaljer.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är bara att konstatera att populismen kvarstår. Man
hade chansen att motionera budgetmotioner, man hade chansen att
skriva i sin reservation i finans- och näringsutskottet, man hade chansen
att förklara i debatten, men man avstår och håller fast vid linjen att bara
ange ett procenttal. Det är att undandra sig ansvaret. Vi har alla det problemet, vi måste peka ut, t.ex. när det gäller utbildning måste vi peka ut
vilken utbildning vi ska ta bort. När det gäller ÅHS måste vi peka ut vilken sjukdom får längre kö till behandling osv. Vi andra som har ansvar
och inte är populister måste göra det här, men det är lätt att dra sig undan och vara populistisk återigen och bara föreslå att budgeten ska dras
ner. Det tycker vi alla för tusan, det måste vi alla göra. Vi har alla hört
vilket underskott vi har, men att göra det på det här viset är per definition populistiskt!
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Ledamot Danne Sundman får stå för populismen. Det har
obundna så länge de har varit parti stått för. Vi står för realismen. Om
det är någon som har varit populist under åren så är det de obundna. De
har satt upp fingret och känt varifrån vindarna blåser och så har de läm-
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nat in en motion och trott att de ska få sympati från allmänheten. Det är
inte så politik fungerar utan man måste vara realist. Den realismen står
vi för och det står vi fast vid. Jag avsäger mig att vi är populister. Då
skulle vi ha skrivit motioner som hade varit det motsatta. Då hade ledamot Danne Sundman haft orsak att anklaga oss för populism. Det kan
han inte göra nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Ledamot Eklund tog upp om byggbestämmelsereglerna.
Jag har också kontakter till byggfirmor och brukar ibland höra efter hur
man ser på det här. Jag har fått en uppfattning om att översättningarna
finns väldigt överskådligt och bra tillgängliga. Det enda problemet som
kan vara är när man vill ha utbildningsmaterial, då kan det vara svårigheter att få det till fullo på svenska i vissa lägen. Byggbestämmelserna
och de regler som det berör och länkar till alla EU-regelverk finns väldigt bra tillgängliga idag. Det svaret får jag när jag frågar inom byggsektorn. Det här är en icke-fråga om byggbestämmelserna som är några år
gamla och har blivit bättre med tiden.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen med ledamot Sundblom.
De byggare och de som jag har pratat med i byggsvängen har inte den
uppfattningen att det är så tydligt som ledamot Sundblom säger. Det
återstår att se vem som har rätt, men jag tycker ändå att skrivningen
som finns i utskottsbetänkandet är bra, att landskapsregeringen ska titta
över den här delen och att det finns möjlighet att få det på svenska. Jag
är glad för att man tar tag i det här.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack herr talman! Ja, man kan prata med olika byggare, kanske det beror på storleken på byggfirmorna, hur väl insatta de är. Det kanske är
där det också kniper. Skrivningarna på de här frågorna har förekommit
sedan jag kom till lagtinget 2007. Jag har den uppfattningen och jag frågade upp det inom de senaste 24 timmarna hur det förhåller sig. Uppfattningen är att översättningarna är tillfredsställande och bra och tillgängliga.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Det kanske är olika synsätt från ledamot Sundblom och
mig, men det behöver inte vara tillfredsställandet utan det ska vara bra.
Det ska vara till 100 procent, det ska inte vara någon tvekan när det gäller reglerna och vilka regler man ska följa. De ska finnas på svenska, det
ska inte vara några tolkningssvårigheter där. Jag står fast vid det och jag
är nöjd med skrivningen som finns från utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ledamoten Eklund fortsätter på den devis som man från
Ålands framtid har gjort under hela budgetdebatten, nämligen att landskapet bara lägger ut på kommunerna att spara och själv gör man ingenting. Ingenting kan vara mera fel. Ledamot Eklund har säkert läst budgeten och säkerligen också konstaterat att när 2013 års budget är förverkligad har landskapsregeringen sparat in i sin egen verksamhet 47,25
tjänster. Något sådant har inte gjorts tidigare i landskapets historia. Det
är verkliga tjänster som det handlar om. Det skulle vara klädsamt om
ledamot Eklund för mig och för lagtinget kunde berätta i vilken kommun det har sparats in någon tjänst, jag har faktiskt inte lyckats notera
det någonstans. Jag följer ganska noggrant med vad som händer. Landskapet sparar in 47,25 tjänster, kommunsektorn, hur många, ledamot
Eklund?
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Vicelantrådet Nordlund, jag har inte tillgång till de fakta
nu, vad gäller inbesparingar av tjänster i kommunerna, men det som är
konstigt i det här budgetförslaget är att man säger att man ska spara in
47 tjänster, men var syns det i konsumtionsutgifterna i budgetförslaget?
Jag skulle gärna vilja veta det. 47 tjänster ger en ansenlig summa i inbesparing, men i konsumtionsutgifterna slår det inte ut. Vad beror det på?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ledamot Eklund sitter i finans- och näringsutskottet och
borde veta att alla effekter inte slår fullt ut 2013 utan det kommer 2014
och 2015 och så vidare. Tittar man t.ex. på trafikavdelningen, skulle vi
där ha fortsatt med den verksamhet som har varit hittills så skulle vi
ligga ungefär tre miljoner högre. Nog syns det om man börjar analysera
siffrorna lite noggrannare. 47 tjänster motsvarar ungefär 2,5 miljoner i
konsumtionsutgifter om man omsätter det. Vi gör vårt jobb och vi kommer att fortsätta det under den här strukturomvandlingen som vi har inlett, även under 2014 och 2015. Det skulle vara klädsamt och ärligt av
ledamot Eklund att säga att det skulle vara bra om man skulle göra liknande omställningar också inom de övriga områdena i vårt samhälle.
Kommunerna eller kommunalförbunden, var finns förändringarna som
motsvarar den här nivån?
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Jag kan dela den uppfattningen som vicelantrådet har att
säkert borde kommunerna titta över sina tjänster och spara in, det är ju
det som vi har förespråkat, att man ska inleda samarbete. Det finns
inom vissa kommuner idag och det är väl det också som samhällsservicereformen ska leda till inom sociala och tekniska sidan. Det är väl på
det viset man ska spara in, men säkert är det precis i kommunerna som
det har varit här, att under tider som det har funnits pengar har man
plussat på med tjänster som inte alla gånger är befogade. Vicelantrådet
har säkert rätt i det att kommunerna också borde spara, den uppfattningen delar vi. Vi kanske behöver reformen för att vi ska inse det och
att någon talar om hur det ska gå till. Jag har inte de kunskaperna och
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tillgången till hur man ska spara inom kommunala sektorn, som gör att
jag kan redogöra det för vicelantrådet nu.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Herr talman! Jag hoppas att jag trots min kraftiga förkylning ska klara mig
genom mitt anförande, det är ganska kort. Jag har ända sedan jag blev invald
i lagtinget 2003 suttit i finans- och näringsutskottet. Jag var också ordförande en tid. Jag har följt med arbetet där och jag är mycket intresserad av
arbetet där. Nu när jag är ersättare i finans- och näringsutskottet försöker jag
vara med så mycket som jag kan och framför allt under budgetbehandlingarna. Det har jag också varit nu. Jag kan intyga, som flera andra talare också
har sagt, att vi har haft intressanta möten och höranden. Tonen är god. I den
storleken av grupper fungerar regering och opposition väldigt bra tillsammans.
Jag vill börja med att säga att centern till 100 procent ligger bakom budgetförslaget och vi ger också vårt stöd till 100 procent för finans- och näringsutskottets betänkande. I det här anförandet har jag tänkt filosofera lite kring
problemet varför det är så svårt att förändra strukturer. Vad är det som behövs?
Osäkerheten för utvecklingen 2013 är stor. Så lyder sista meningen i rubriken Ekonomisk översikt, citerad ur finans- och näringsutskottets betänkande
över budgeten 2013. Osäkerheten för utvecklingen 2013 är stor. Den meningen, bästa kollegor, säger allt. Jag tänker inte försöka spå i framtiden, det är
proffsens sak, men idag kan vi konstatera att osäkerheten är så stor att inte
ens experterna kan ge oss en samlad någorlunda säker bild av den globala
ekonomins utveckling, som ju lilla Åland är så otroligt beroende av.
Det här betyder förstås att det egentligen är ogörligt för utskottet att sätta
ribban för det vid det här laget slitna uttrycket, budget i balans. Hur många
gånger har vi inte sagt budget i balans? Har man inte en hyfsad säker uppskattning på var inkomsterna kommer att ligga går det inte att sätta ett trovärdigt datum för när budgeten går att balansera. Den som säger något annat
talar mot bättre vetande, men ja visst, man kan peka ut en politisk målsättning och det har vi gjort, år 2015. Det har justerats med åren vilket regering
och utskott nu gör, men man kan absolut inte lova det här, man kan arbeta
för det här. Det ska vi göra.
En sak är emellertid klar, vilket jag tror att alla här är överens om, vi brotttas med ett flerårigt rekordstort strukturellt problem som parat med demografiska trender hotar i första hand landskapets ekonomi, men egentligen
hela det offentliga Ålands ekonomi och därmed även medborgarnas privatekonomi. Brist på medel i landskapets kassa betyder mindre pengar till överföringar till kommunerna, mindre pengar till stimulans av näringslivet och
mindre pengar till livsviktig service och tjänster för invånarna vars skattepengar vi ju hanterar. Om vi inte ska gå till banken och låna förstås. Det ska
vi ju inte! Det är också en sak som vi alla är mycket överens om.
Bästa kollegor! Det är också klart att ingen landskapsregering hittills har
lyckats åtgärda och lösa landskapets stora strukturella problem. Allvarliga
försök har gjorts och görs av dem som sitter runt regeringsbordet idag. Resul-
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tat har också uppnåtts, men vi måste vara ärliga och medge att det är lång väg
kvar, minst tio miljoner strukturellt, förmodligen betydligt mer.
Herr talman! Så lite till den filosofiska biten. Jag hoppas att vi nu har lärt
oss att det inte hjälper att skylla på varandra. Lite förnimmer jag den känslan
här i salen idag, jag trodde att det skulle vara mera elektriskt, men det känns
som om vi har insett allvaret riktigt på djupet. Alla partier utom Ålands framtid har axlat regeringsansvar, suttit vid spakarna, centern dessutom hela tiden. Är det då centerns fel att reserverna nu är tömda och att ingen ny påfyllning finns till hands? Är Ålands framtids politiker helt oskyldiga? Svaret är
nej på båda frågorna. Trevligt nog kunde jag höra i ledamot Brage Eklunds
anförande nyligen att han höll med om det, visst oppositionen har också ett
ansvar.
Jag läste igenom finans- och näringsutskottets betänkanden över budgetförslagen från 2008 och framåt i morse och kunde konstatera mycket, men
bl.a. att vi redan då insåg vilken djup lågkonjunktur som var på gång, att vi
redan då insåg att strukturerna måste förändras, att vi redan då insåg att
svåra prioriteringar måste göras, att vi redan då insåg att medicinen heter
budget i balans, att vi redan då insåg att vårt beroende av Finlands ekonomi
och näringslivets framgångar, dvs. att klumpsumman och skattegottgörelsen,
speciellt i lågkonjunkturer, är mycket osäkra inkomstkällor. Vi har alltså hela
tiden känt till vad som behövs, ingen annan kan säga något annat.
Faktiskt så togs finans- och näringsutskottets betänkande över krisbudgetförslaget 2009 av ett enhälligt lagting utan en enda omröstning. Utan en enda
omröstning! Erfarna personer berättade för mig att det aldrig hade hänt i
modern tid. Det bådade gott, men herr talman, ändå har ingen regering lyckats ännu med break through genom strukturerna trots mödosamt arbete. Då
ställer jag mig frågan varför. Jag finner två förklaringar så här i första hand.
För det första den enkla att det här arbetet är mycket, mycket lättare sagt än
gjort. Det är svårt att ändra strukturerna och det tar lång tid, man måste vara
långsiktig.
Den andra förklaringen som jag har hittat är att det inte går att göra omfattande förändringar om inte regering och opposition hjälps åt när det kommer
till konkreta åtgärder. Vi ska nog titta oss alla i spegeln. Det blir väldigt svårt
att göra ändringar om vi inte hjälps åt. Det är långsiktiga förändringar som
måste till.
Herr talman och bästa lagtingskollegor! Det här anförandet ska tas som ett
självkritiskt resonemang i akt och mening att ödmjukt söka en väg för att få
igång en snabbare process. Jag är lika kritisk mot mig själv och centerpartiet
som mot alla andra ledamöter och partier. Jag tror att om ni själva tänker
över det här resonemanget en stund så är nog alla beredda att hålla med. Det
var en utmaning att säga så, men jag tror faktiskt det. Jag vill att ni ska fundera på detta.
Sedan vill jag också säga att jag inte är den som vill gå ut med domedagsprofetia, det gör jag definitivt inte nu heller och därför vill jag avsluta det här
på ett positivt sätt. Jag vill konstatera att Åland är trots allt otroligt lyckligt
lottat. Vi bor på världens bästa plats, det är världens bästa plats att leva på. Vi
har tillsvidare inte några skulder i landskapet och vi tänker inte skaffa sådana. Vi har ännu en förhållandevis låg arbetslöshet och vi har inte heller någon stor ungdomsarbetslöshet, som vi har på sidan om oss. Vi har en väldigt
hög levnadsnivå, vi ligger på topp när det gäller BNP internationellt och vi
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har i grunden ett jättebra näringsliv. Några större bolag har problem som jag
tror kommer att lösas, de mindre knatar trots allt på och ser till att vi får hem
pengar via skattegottgörelsen. Jag vill att vi ska känna framtidstro, det här
kommer att lösa sig, men mitt förslag till medicin är mera samarbete, mera
samförstånd. Det betyder inte att man ska lämna bort att vara kritisk och ha
häftiga debatter. Tvärtom det piggar upp att ha en häftig debatt, bara man
håller sig till sak.
Ja, med det här, herr talman, har jag resonerat runt vad jag tror att skulle
behövas. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är bra att ltl Eliasson funderar över vad man kan göra
över ekonomin. Det är klädsamt. Han sade att man redan 2008 insåg i
finans- och näringsutskottet att man måste göra någonting för att få en
budget i balans. Jag har också noterat att igen i år kommer det skrivningar där man hänvisar till vad man skrev förra året i finans- och näringsutskottet utan att det har hänt något dess mera.
Ltl Eliasson hade två orsaker till varför det inte har hänt något mera.
Det första var att det tar tid och det andra var att regeringen och oppositionen måste hjälpas åt, om jag förstod honom rätt. Det kan säkert
ligga någonting i det, men jag vill också vara ödmjuk och bifoga en
tredje punkt. Det är väldigt viktigt att en ny regering med en gång tar i
och försöker få till stånd förändringar för man blir snabbt fånge i systemet. Jag ska inte, när ministern inte är här, ge konkreta exempel, jag
kan göra det senare.
Jag tror att det är en sak och den andra saken är att man måste vara
konsekvent. Det är klart att gör man sparåtgärder får man kritik, det får
man räkna med, men har man noggrant gått igenom saker och ting före
och är man konsekvent så lyckas man.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jo, jag sade också att det är svårt att göra en strukturell
förändring, att prioritera för det drabbar alltid någon. Jag håller med ledamot Anders Eriksson att en ny regering ska sätta igång omedelbart.
Det försöker varje ny regering göra och det har även den här regeringen
gjort. Det är flera tunga svåra frågor som man verkligen har lyft och jobbar på. Jag anser också att man jobbar konsekvent på det. Annars får
man kritik, säger ledamot Anders Eriksson. Jo, men ofta är det så att
den kritiken kommer här i salen, när man kanske istället borde vara tillfreds med det som landskapsregeringen trots allt uträttar och man
borde förstå att det är svårt och att det tar tid.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tycker inte, ltl Eliasson, att den här regeringen har varit konsekvent. Ta turlistorna som exempel. Man har gått ut med ett förslag och när man har fått kritik så har man dragit tillbaka dem och så
där har man hållit på. Tar vi de budgetlagar som vi har fått nu så har det
faktiskt inte varit några händer och fötter på paragraferna i dem. Tack
vare att man har börjat för sent. Det är väldigt viktigt att man i god tid
går igenom saker och ting och ser att man har täckt upp allt och att vi är
på rätt. Sedan när man får kritik, det får man när man sparar, så är ty-
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värr människans mentalitet, men har man torrt på fötterna och vet vad
det handlar om och står fast vid sin ursprungliga ståndpunkt så går det
bra. Jag tycker inte att den här regeringen har varit snabb i svängarna,
enligt mitt synsätt har man mer eller mindre tappat ett år. Nu är det
svårt att göra några större förändringar för många av ministrarna är redan fångade i systemet, det kan jag ge en lång, lång lista på.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag tycker nog att regeringen är konsekvent. Man kan ha
olika uppfattning om den är snabb eller långsam, men om vi tar exempelvis samhällsservicereformen så är det en jättestor fråga och det behövs underlag för det. Där arbetar man konsekvent med arbetsgrupper
osv. och kommer fram med ett resultat som kommer att visas här i lagtinget under våren. Det är ett konsekvent arbete. Jag är övertygad om att
vi kommer att få ut någonting av det arbetet.
Budgetlagar, jo visst, det har väl också erkänts att det har funnits
vissa brister i budgetlagarna, men de måste i varje fall fram. De är nu
igenom och tillsammans med budgeten kommer de att innebära inbesparingar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Jag vill tacka ledamot Torbjörn Eliasson för ett riktigt bra
anförande. Jag är framför allt glad att höra ltl Eliassons analys i slutet av
anförandet, hur ledamoten vände debatten mot ljusare tider. Jag tror att
det är just ett sådant resonemang som vi måste föra här i lagtinget. Vi
ska inte hela tiden måla upp de mörka molnen utan hjälpa det åländska
folket genom den här ekonomiska tiden så att vi sedan kan gå upp och se
vad vi har åstadkommit. Jag är tacksam för att ledamot Eliasson lyfte
fram frågan.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Tack för det, ledamot Kemetter. Det gäller att ha balans i
sitt krismedvetande, det gäller att bli krismedveten, men man får inte gå
till överdrift, man får inte börja svartmåla, det ska finnas en balans i det
här, precis som jag tror att ledamot Kemetter menar. Det har den här
regeringen. Jag är den första att säga och det påpekade jag i slutet av
mitt anförande också, att det inte är nattsvart för Åland, tvärtom så har
vi mycket större möjligheter än de flesta andra att justera de problem vi
har och gå ut som vinnare ur det här. Självuppfyllande profetior är viktiga, tror man på någonting så händer det oftast.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack herr talman och tack ledamot Eliasson! Ledamoten har alldeles
rätt. Det krävs balans i det här krismedvetandet. Jag tackar för tydliggörandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

849

Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Jag vill också tacka för ett synnerligen statsmannamässigt
och bra gruppanförande från ledamot Eliasson. Mycket bra! Jag vill gå
in på det som ledamot Eliasson resonerade om ifråga om tidigare betänkanden och lagtingets medvetenhet om de strukturella förändringarna
och inbesparingarna. Jag är ju ny och har inte varit med tidigare, så jag
vill fråga ledamot Eliasson om vi inte har relativt mycket starkare skrivningar från finans- och näringsutskottet nu? Man tar i med krafttag och
säger att man faktiskt måste förbereda ytterligare omstruktureringar
och nedskärningar och återkomma i snabb takt med en tilläggsbudget.
Vi säger också att man måste komma tillbaka med en halvårsuppföljning
och sådana saker som inte har nämnts tidigare. Kan ledamot Eliasson
utveckla det? Jag vill också ytterligare tacka för att centern till 100 procent står bakom betänkandet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag kan faktiskt svara på det eftersom jag läste igenom
samtliga betänkanden sedan 2008 från finans- och näringsutskottet och
även mina presentationer av budgetförslagen. Jag kan berätta för ledamot Petri Carlsson att det har funnits ännu tuffare skrivningar, betydligt
tuffare skrivningar än vad som finns nu, framför allt när det gäller budgetdisciplin och liknande. Vi måste erkänna att det här förstod vi redan
2008-2009 och det skrevs och det uttalades här i salen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Tack för det klargörandet. Det jag ytterligare undrade över
var att vi kräver att man återkommer i princip genom den skrivningen
som vi har, med en halvsårsuppföljning. Det måste väl vara något nytt
och det visar väl också att det blir ännu viktigare att vi faktiskt följer upp
det här ordentligt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jo, det är nytt och det är jättebra. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har under sitt arbete med budgetbetänkandet den senaste månaden haft 67 höranden, behandlat fyra budgetlagar och därutöver behandlat 45 budgetmotioner. Av dessa 45 budgetmotionerna förkastades 44 stycken av finans- och näringsutskottets majoritet.
Tidigare sades att samarbetet hade varit gott. Det kan vi väl säga. Bara som
en liten detalj kan vi säga att alla omröstningar har vi förlorat med 4-3, så det
har också varit konsekvent. Vad gäller de övriga motionerna som har lämnats
in av både liberaler och från Ålands framtid har flera skrivningar från dessa
budgetmotioner tagits in i själva betänkandet. Det ser vi givetvis som positivt
och något konstruktivt också. Man brukar tala om positivt förkastande och
det har förekommit, kanske av princip mer än för att förkasta.
Den enda budgetmotion som antagits av finans- och näringsutskottet är
den budgetmotion som undertecknad och liberalerna har skrivit och gäller
utformandet av ekonomiska nyckeltal som tydligare ska visa landskapets
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ekonomiska ställning. Det är av värde i den ekonomiska svåra tiden för att
man också ska kunna ha ett grepp om den ekonomiska ställningen på ett
bättre sätt.
Utskottet har enhälligt konstaterat att nyckeltal behöver utarbetas med det
snaraste i enlighet med undertecknads budgetmotion nr 43. Finans- och näringsutskottet anser att sådana nyckeltal är väsentliga för att utvärdera landskapsregeringen och dess verksamhet. Nyckeltal är också ett sätt att belysa
landskapets ekonomi och bättre för gemene man, gemene ålänning. Att läsa
budgetboken rakt upp och ner är svårt och en liten gåta.
Det enda nyckeltalet som nu används är budget i balans. Det anser både liberalerna och finans- och näringsutskottets majoritet att är ett uttryck som
kanske inte mera är aktuellt att använda för att mäta landskapets ekonomiska
ställning och verksamhet nu och framöver. Ett enhälligt finans- och näringsutskott hyser nämligen farhågor om att de aviserade besparingarna inte
kommer att räcka till för att få balans i landskapets finanser fram till år 2015.
Därför skulle det vara bättre att byta ut uttrycket ”Budget i balans” till uttrycket ”Minimera underskottet för 2015”.
Budget i balans är mera en vision som man behöver ha, man behöver alltid
ha visioner och realistiska målsättningar. En realistisk målsättning i det här
fallet anser både jag och liberalerna och flera i finans- och näringsutskottet
kunde vara att minimera landskapets budgetunderskott fram till 2015.
Det vi liberaler och även alla övriga i utskottet är skeptiska till är främst de
budgeterade inkomsterna bl.a. vad gäller avräkningsbeloppets storlek. Det vi
erfarit är att detta belopp är rätt optimistiskt budgeterat med tanke på den
ekonomiska ställning som just nu råder i vårt samhälle och i våra närliggande
områden.
Det är inte bara inkomsterna som är optimistiskt budgeterat, det gäller
också kostnaderna. Där har vi varit helt eniga om att kostnadsutvecklingen
bör stävjas med rent strukturella åtgärder. Den s.k. osthyvelprincipen kommer inte att räcka till för att minimera underskott fram till år 2015. Det blir
mera att försköna skalet, men inte att få ut det ruttna.
De kalkyler vi liberaler har gjort på basen av att uppdatera avräkningsbeloppet med de prognoser i paritet med tillväxtökningen som vi vet och med
de prognoser som grund som vi vet i dag, ger oss i handen ett underskott för
landskapets budget 2015 på minst 6,5 miljoner euro, åtminstone. Den sista
prognosen får vi morgon, men det som vi vet idag ger oss i handen -6,5 miljoner euro. Då har vi utgått från att bara avräkningsbeloppet ökar i den takt
som tillväxten ökar.
Nu har man budgeterat en ökning på fem procent på avräkningsbeloppet i
budgeten, tillväxtprognoserna säger något helt annat. De säger en procent
2013, liberalerna räknar med två procent 2014 och 2,5 procent år 2015. Bara
med att justera avräkningsbeloppet med dessa siffror ger minus 6,5 miljoner.
Då har vi inte rört kostnadsstrukturen överhuvudtaget. Ökar den ytterligare
kommer underskottet att öka mer. Den har vi inte rört utan den har vi låtit
vara som den ligger.
Fru talman! Stävjas inte kostnadsutvecklingen inom landskapet så kommer underskottet att vara ännu större före utgången av år 2015. Därför förutsätter också finans- och näringsutskottet och liberalerna i sitt budgetbetänkande att landskapsregeringen har beredskap att komma med en tilläggsbudget så snabbt som möjligt för att göra inbesparingarna som möjliggör en ba851

lans i den offentliga ekonomin på Åland år 2015 och också en tilläggsbudget,
som tidigare sades om vindkraftsstödet. Det är en lika viktig sak, vi behöver
tänka på tillväxten och generera pengar i samhället, inte bara skära i kostnaderna. Att befrämja och stimulera tillväxten är lika viktigt, framför allt vindkraftsproducenterna så att de inte börjar investera sina anläggningar någon
annanstans än på Åland. Det vill ingen av oss i den här salen. Det är vi säkert
helt eniga om.
Förutom att landskapet uppmanas att utarbeta ekonomiska nyckeltal för
effektivare utvärdering av landskapets ekonomi förutsätter finans- och näringsutskottet och liberalerna också i sitt betänkande att landskapsregeringen
under det kommande året lämnar en halvårsredogörelse över budgetförverkligandet till lagtinget. Det kan tyckas vara lite detaljstyrt, men det är det som
är a och o, en ökad budgetdisciplin och en effektiv intern kontroll är a och o
för att de ställda kostnadsramarna håller och att budgeten verkligen håller.
En budget är bara ett verktyg för att vi ska nå ett slutmål som vi säkert alla
i den här salen har. Vi kan inte i december nästa år komma hit till salen och
konstatera att ramarna inte höll och öka följande år med 3-4 miljoner. Då är
det något för sent att stiga tidigt upp. Därför denna uppmaning, inte för att
göra det besvärligt och krångligt för landskapsregeringen utan tvärtom, vi
värnar faktiskt om den åländska ekonomin och den åländska budgetdisciplinen och framför allt den interna kontrollen inom landskapsregeringen för att
nå de målsättningar och visioner, som säkert var och en av oss har vad gäller
landskapets ekonomi och landskapets framtid.
Det ovan nämnda kan säkert av någon tolkas som kritik mot sittande regering och dess hantering av landskapets finanser. Till en del är det säkert så,
det kanske är oppositionens roll att kritiskt granska det och det behöver
kanske tas som en liten kritik, men med tanke på det som vi i finans- och näringsutskottet faktiskt har erfarit under arbetets gång med budgetbetänkandet, främst vad gäller den ekonomiska utvecklingen av Åland och hur man lite
smått optimistiskt budgeterade på intäktssidan.
Liberalerna ser också det här och också majoriteten i finans- och näringsutskottet att det ska tas som en konstruktiv kritik och en signal att vi verkligen är bekymrade eller oroliga för landskapets ekonomi och därmed också ge
signalerna att så snart som möjligt komma med de åtgärder och framför allt
strukturella åtgärder som helt enkelt kan minska underskottet på sikt i budgeten. Som det ser ut nu så har vi ett underskott också 2015. Med de orden
avslutar jag mitt anförande här. Tack, fru talman!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Jag har några undringar här beträffande ltl Asumaas
anförande. Det är bra med en halvtidsrapport, att man tittar på ekonomin noga, men uppfattade jag det rätt att det är viktigare med en effektiv kontroll? Ledamot Asumaa sade att det är a och o. Är det inte så att
det allra viktigaste är att förändra i strukturerna och få en minskning av
kostnadens massa?
Den andra funderingen är om jag hörde rätt när ledamot Asumaa
sade att vi ska tänka på att minimera underskottet istället för att försöka
få en budget i balans.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Givetvis är det strukturerna, som jag också nämnde i mitt
anförande, som är viktiga, men som ledamot Eliasson sade här före
lunch i sitt anförande, att de strukturella förändringarna tar lång tid, det
är långsiktiga åtgärder. Ledamoten räknade upp betänkanden ända från
2008, där man också hade försökt göra förändringar, men ingenting har
ännu hänt. Det är de långsiktiga, men en kortsiktig lösning, där man
faktiskt kan spegla sig själv, är framför allt den interna kontrollen, budgetuppföljningen, budgetdisciplinen. Därför har både liberaler och utskott poängterat just det. Det är på kort sikt som vi faktiskt kan hålla i
pengarna. På lång sikt behöver vi göra de strukturella förändringarna
för att överhuvudtaget komma till ett plus/minus nollresultat framöver.
När det sedan sker är just nu skrivet i stjärnorna.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Det är bra, ledamot Asumaa, då tänker vi lika. När det gäller hanteringen och verkställigheten av budgeten så resonerade vi också
i utskottet att det faktiskt inte gör någonting fast man inte förverkar alla
medel som finns på ett budgetkonto. Det är egentligen en självklar sak,
men bör påpekas i alla fall. Just vid budgeteringstillfället är det svårt att
exakt bedöma kostnaderna. Man kan inte fordra att man ska veta exakt
vad det kostar utan man gör en uppskattning. Då bör den premieras som
kan arbeta på ett sådant sätt att man förverkligar budgeten gärna så att
det finns pengar kvar när året är slut.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Ledamot Eliasson har helt rätt. Kanske en normal allmän
praxis är att man i december säger: ”Jestas vad mycket pengar det är
över på det här kontot”. Sedan ser man till att budgetens kostnadskonto
blir noll. Jag satt igår i Ålands idrotts styrelse och där sade en, som har
jobbat inom barndagvården, att de aldrig hade så mycket leksaker som i
december. Det är kanske ett tecken på hur man gör som tjänsteman. Det
är mera som att man ska se till att det inte finns några pengar kvar. Det
tankesättet behöver också förändras så att det inte går i de gamla banorna. Tack fru talman.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har lämnat sitt betänkande beträffande budgeten för landskapet Åland 2013. Utskottet föreslår några ändringar i landskapsregeringens budgetförslag beträffande ÅHS efter att ha erfarit
att anslaget i budgetförslaget för intäkterna är för högt budgeterat, 600 000
euro för högt, och att anslaget för kostnaderna måste höjas med 2,4 miljoner
euro. Dessa ändringar försämrar resultatet med tre miljoner euro.
Utskottet har vidare erfarit att ÅHS måste vidta sparåtgärder uppgående
till ca två miljoner euro för att klara verksamheten trots en förhöjning av anslaget. Landskapet har en klyfta mellan intäkter och kostnader på minst tio
miljoner euro. Denna klyfta kan endast överbryggas genom ökade intäkter
och/eller minskade kostnader.
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Utskottet säger i sitt betänkande att man ser med stor oro på om de budgeterade inkomsterna kommer att hålla. Utskottet bedömer att den ekonomiska
utvecklingen internationellt, i Finland och på Åland kan påverka klumpsumman negativt. Denna osäkerhet på intäktssidan gör det ännu mer angeläget
att minska kostnaderna för att få ekonomin i balans. Kostnadskostymen
måste med andra ord krympas och för att genomföra detta krävs strukturella
åtgärder.
Denna osäkerhet och svårbedömbarhet beträffande landskapets inkomster
gör, vilket jag framfört tidigare, att man med fog bör ifrågasätta nuvarande
klumpsummesystem. Det skulle vara betydligt sundare om landskapet Åland
finansierades med egna skatteintäkter. Att leva på egna pengar skulle också
ge självstyrelsen en helt annan pondus och profil. Det skulle också innebära
att landskapet med ett annat allvar skulle driva en progressiv tillväxtpolitik.
Jag menar inte att vi huvudstupa ska ändra på sakernas tillstånd. Först måste
vi noggrant utreda hur en sådan förändring skulle fungera för att sedan ta
ställning till om det är ett fungerande alternativ till dagens otillfredsställande
system.
Utskottet hyser farhågor för att aviserade besparingar inte kommer att
vara tillräckliga och förutsätter att landskapsregeringen har beredskap att i
brådskande ordning komma till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att
göra nödvändiga inbesparningar, som möjliggör en balans i den offentliga
ekonomin på Åland år 2015. Att regeringen inte skulle ha gjort någonting
stämmer inte alls. Arbetet med samhällsservicereformen pågår för fullt och
regeringens budgetförslag innehåller ett trendbrott i och med att antalet anställda planeras att minska från 1 804 till 1 758 i slutet av år 2013, minus 46
personer. Det är en strukturell förändring. Det betyder färre anställda än
landskapet hade år 2006 då man hade 1 783 anställda. Detta kommer säkert
att leda till lägre personalkostnader från 2014 och framåt. Ett annat trendbrott är att ökningstakten av verksamhetskostnaderna är betydligt lägre än
den faktiska ökningen var år 2011 och den budgeterade ökningen för år 2012.
Betydligt mer måste till för att få ner kostnaderna. Det är fortfarande så att
de största kostnadsmassorna finns på personalsidan. Vad kan man då göra?
Pensionsavgångarna måste planeras så att man ser på alla de funktioner och
delar av organisationen som berörs, ser hur man kan förenkla, omorganisera
och rationalisera berörda funktioner, analysera verksamheterna för att se var
det kan finnas övertalighet, anställningsstopp för att pröva om arbetet kan utföras med befintlig personal, kritiskt granska om rådande nivå på övertidsarbete verkligen är motiverat och likaså kritiskt granska om det är nödvändigt
att hålla personal i beredskap i samma utsträckning som idag. Dessa är några
viktiga områden för åtgärder som kan och bör vidtas för att minska på personalkostnaderna. Det är respektive förvaltningars ledningar som ansvarar för
att nödvändiga åtgärder vidtas.
Det är viktigt att hela landskapsförvaltningen skärskådas för att minska på
kostnaderna. ÅHS och skärgårdstrafiken är verksamheter med stora kostnadsmassor som kräver alldeles särskild uppmärksamhet för att minska på
kostnaderna. För ÅHS del innebär detta att inom ramen för de principer för
prioritering av vård som ÅHS antagit, rationalisera verksamheten och genomföra de sparbeting som åläggs ÅHS. Enkelt att säga, men faktum är att vi,
dvs. finans- och näringsutskott, lagting och regering, måste ge total politisk
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uppbackning och stöd för att det ska bli möjligt att genomföra nödvändiga
sparåtgärder.
För skärgårdstrafiken innebär detta, anser jag och många med mig, att en
basplan, en master plan, för trafiken slås fast med målet att upprätthålla en
acceptabel bastrafik till överkomliga kostnader. Vi måste, anser jag, renodla
och förenkla, med en enda huvudrutt, kortrutt så långt det går, på sträckan
Osnäs – fasta Åland, en enda ändhamn, Långnäs. Kökartrafiken dras över
Föglö. Tvärtrafik upprätthålls mellan Föglö och Kumlinge. Trafiken mellan
Kökar och Galtby upprätthålls endast under turistsäsongen.
Utskottet framför att det kan bli fråga om investeringar som är stora och av
engångskaraktär och som rimligen inte kan finansieras med landskapets
budget. Utskottet noterar att det således kan bli aktuellt att anhålla om extra
anslag för detta i enlighet med 48 § i självstyrelselagen.
Utskottet understryker vikten av budgetuppföljning och budgetdisciplin.
Utskottet förutsätter att landskapsregeringen lämnar en halvårsredogörelse
över budgetförverkligandet till lagtinget. Detta har mig veterligen inte krävts
förut av finans- och näringsutskottet. Det är något nytt, en skärpning. Det råder stor brist beträffande budgetuppföljningen, det har rått under många år.
Tittar vi i landskapets bokslut hittar vi ingen jämförelse med framställningen
som finns på sidan 9 i budgetförslaget. Det är tydligen ointressant att se hur
det gick. Det är viktigt att budgetera och debattera, men hur det gick framgår
inte av bokslutet, i uppställningen.
Vi socialdemokrater stöder regeringens förslag till budget för år 2013 med
de förändringar finans- och näringsutskottet föreslår. Vi står bakom finansoch näringsutskottets i många fall starka skrivningar för vad som krävs för att
få landskapets ekonomi i balans. Förutom att överbrygga klyftan på minst tio
miljoner euro mellan inkomster och utgifter måste vi också skapa utrymme
för att på nytt bygga upp en buffert för att klara de stora svängningarna i
landskapets inkomster som är en följd av klumpsummesystemet.
Det verkar dessvärre också visa sig att flera mindre kommuners ekonomi
försämras i allt snabbare takt. Det är bra att landskapsregeringen nu tar initiativ till diskussioner med dessa kommuner. Risken är stor att landskapet
måste träda emellan med medel, alltså ökade kostnader för landskapet, för
att garantera att invånarna i dessa kommuner får den samhällsservice varje
ålänning är berättigad till. Den här problematiken gör att arbetet med samhällsservicereformen är ännu viktigare och måste drivas på så att vi kan genomföra förändringar som på ett hållbart sätt löser den svåra sits invånarna i
svaga kommuner befinner sig i.
Den övergripande målsättningen för regeringen är att landskapets ekonomi ska vara i balans senast år 2015. För att uppnå detta mål krävs kraftfulla
åtgärder, mod och största möjliga politiska stöd då en del åtgärder utan tvekan kommer att vara politiskt obekväma att genomföra. Vi har ett gemensamt ansvar för den situation vi befinner oss i och vi har ett gemensamt ansvar för att ta oss ur den och få landskapets ekonomi i balans precis som kollegan Eliasson sade här tidigare. Jag liksom ledamot Eliasson är optimist och
tror att det är möjligt att vända skutan och få ordning på ekonomin. Som president Obama sade: ”Yes, we can!”
Frågan har ställts hur det kommer sig att socialdemokraterna kan stöda de
många gånger smärtsamma sparåtgärderna. Jo, det beror på att vi socialdemokrater är beredda att ta vårt samhällsansvar fullt ut och inte falla för fres855

telsen att driva en populistisk politik. Vi hoppas och tror att alla partier avser
agera på samma sätt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Jo, ledamot Kalle Fogelström, vi delar många goda
tankar och åsikter när det gäller effektiviteten och det som ledamoten
sade i slutet av sitt anförande, att det är viktigt att man har en positiv inställning att det ska lösas, ”yes, we can”.
Vad beträffande effektivitet och ledarskap håller jag också med, det är
viktigt att man satsar på ledare, människor som har en förmåga att leda
en organisation, när det gäller våra myndigheter, verk och avdelningar.
Ta som exempel ÅHS, det är viktigare att chefen för hela bolaget är en
duktig ledare, har kunskaper i ekonomi, organisation, human relations,
det är viktigare än allt annat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jo, jag håller med om det. Det är också viktigt att huvudmannen, uppdragsgivaren, är tydlig med vad man önskar få ut av ledningen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Det var en liten detalj beträffande den egna beskattningen.
Det är helt okey, resonemanget var intressant. Ibland säger man att om
vi skulle få egen beskattning skulle vi visa hur vi skulle klara oss på egna
pengar. Det är lite fel för det är faktiskt våra egna pengar nu också. Det
är pengar som vi har införtjänat fast vi nu får dem via Helsingfors. Vi
klarar oss på våra egna pengar också nu.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jo, vi har klarat oss ganska bra. Jag håller med det ledamot
Eliasson sade i sitt anförande. Poängen jag ville föra fram är att vet vi att
vi lever av egna pengar har vi också ett väldigt kraftigt incitament att
driva en sådan näringslivspolitik, tillväxtpolitik, som ökar skatteunderlaget och inkomsterna. Det saknar vi nu, det finns inte samma direkta koppling som man skulle ha då.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det inte är särdeles lyckosamt
att hänvisa till den amerikanska ekonomin och den amerikanska presidenten, som det gjordes här som ett retoriskt grepp, med tanke på att
underskottet i den amerikanska ekonomin tycks skena. Det är knappast
troligt att USA får ekonomin i balans till 2015. Det gjordes en jämförelse
här. Jag tror att vi ska ta ett annat spår.
Sedan lite grann om jämförelsen mellan budgettabeller och bokslut.
Under den förra mandatperioden gjordes en större reform, den som heter finansförvaltningslagen och ändringen i den. I den ingår det att lagtinget så småningom kommer att behandla bokslutet som ett skilt dokument här i lagtinget. Kopplat till det så tycker jag att Fogelström har
en god idé om att man borde säkerställa sig om att dokumenten ser lika-
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dana ut i budgeten som i bokslutet så att de är lätt jämförbara och ger en
tydlig bild av hur förverkligandet har varit.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Tro det eller inte, jag har jobbat många år i det privata näringslivet. Gör man en budget så ska man följa upp ordentligt och diskutera varför det avviker och så vidare. Det saknar jag när jag tittar genom
dokumentationen nu. Det här med ”Yes, we can”, det är vi som är här.
Det har ingenting med Amerika att göra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blir väl endast med god vilja som det här tangerar vårt
egentliga ärende. Jag tror faktiskt att ledamoten Fogelström nämnde
den amerikanska presidenten.
Lite kort om det som ledamot Fogelström sade om skärgårdstrafiken
och hur man bör organisera trafiken i framtiden. Där är jag beredd att
nästan punkt för punkt stöda det som ledamot Fogelström säger. Det
beklagliga är ju att i det verkliga utförandet och det vi fattar beslut om i
budgeten så går vi in för någonting som är helt det motsatta, tyvärr.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Det är viktigt att man kommer till skott när det gäller skärgårdstrafiken och att det ska vara en enkel lösning. Jämförelsen med
Amerika är inte relevant, vi har mera närliggande problem att behandla.
Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag har förstått att upplägget för den här debatten är sådan
att nu går gruppanföranden. I det skedet som jag begärde replik hade talaren, kollegan Fogelström, talat i jag-form. Först i slutet av sitt anförande talade han i vi-form och i gruppens namn. Jag vill bara försäkra
mig om att det som nu anfördes gäller för den socialdemokratiska lagtingsgruppen.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Ja, det är klart att det gör det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting! Finans- och näringsutskottet har återigen haft ett
gediget arbete. När jag satt själv i finansutskottet var det alltid ett oerhört intressant uppdrag och en av de bästa utgiftsposterna i vårt parlamentariska
system när det gäller att få ett ganska helt grepp om landskapet, finanserna
och insikt i samtliga verksamheter. Finans- och näringsutskottet har i år gjort
ett bra arbete igen och haft ett mycket omfattande hörande. Det är också bra
att finans- och näringsutskottet har fokuserat på de stora linjerna, inte på de
små striderna som ibland kan mörka sikten för att gemensamt fokusera på
det som är stort och av betydelse för landskapet, dess befolkning och dess
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framtid. Det är viktigt att man faktiskt har förmågan och kapaciteten att diskutera på den nivån och inte hamnar i de små detaljerna.
När jag ser finans- och näringsutskottets slutsatser tycker jag att det är bra.
Man ser att arbetet måste göras långsiktigt, det handlar om att hitta den uthålliga kostnadskostymen som vi klarar av trots upp- och nergångar i inkomsterna så att ålänningarna känner en fasthet i sin tillvaro och att det finns
en stabilitet i vår ekonomi och i vår ekonomiska planering. Därmed har vi
också framförhållning att kunna ge en god service till medborgarna samtidigt
som vi kan vara trygga i de förändringar, som vi faktiskt måste göra och som
vi nu står inför att göra.
Landskapsregeringen gav redan i april den s.k. omställningsbudgeten. För
att förverkliga den med målet om en ekonomi i balans 2015, så har vi budgeterna för 2013 och 2014 fortsättningsvis till vårt förfogande. Där är precis
som vi har sagt, de viktiga sakerna att göra strukturella förändringar för att
hitta bestående kostnadsinbesparingar inom samhällsservicen och kommunerna, inom skärgårdstrafiken, hälso- och sjukvården, skolsektorn och så vidare, dvs. de verksamheter som verkligen har en stor kostnadskostym och där
det har betydelse för vad det står på sista raden, om vi kan hitta bättra strukturer.
Det här är ett talkoarbete, har vi sagt från regeringens sida, som omfattar
oss alla, från medborgare, till institutioner och till oss som sitter i landskapsregering och lagting. Det kräver mycket tankearbete, det kräver samarbete
och det är också viktigt att sakkunniga och de som idag finns ute i verksamheterna är med och visar på vilka inbesparingsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter det finns. Alltså vi ska spara med hjälp av dem som har kunskap
om de olika verksamheterna för att kunna göra det på bästa sätt.
ÅHS har förekommit mycket i debatten och det är inte konstigt. ÅHS är en
enormt stor utgiftspost samtidigt som det är den mest angelägna verksamheten för ålänningarna i gemen. Där har vi ett problem med oss redan från
budgeten 2012, där man kan säga att felbudgeteringar både på intäktssidan
och på utgiftssidan har gjort att vi i slutet av året har befunnit oss i ett läge
där vi har ansett det vara det mest uppriktiga att gå med nya siffror till utskottet och få både inkomst- och utgiftsram justerat.
Jag har själv suttit i ÅHS’ styrelse, jag vet att det inte är någon organisation
där man kan göra några snabba inbesparingar, snabba inbromsningar, permitteringar vet vi att leder ingenstans, det värmer för stunden, men sedan
ökar budgeten nästa år direkt igen. Där gäller det att ha långsiktighet, uthållighet och verkligen ett ihållande strukturellt genomgående av organisationen
för att hitta möjligheter att göra saker och ting på ett effektivare sätt. Det här
kräver en beslutsamhet från oss från den här salen, det kräver också beslutsamhet från landskapsregeringen, från ÅHS’ styrelse och dess ledningsgrupp
och personalen.
Det här är en mycket svår och känslig sektor att spara inom, det kommer
också att kräva ett statsmannaskap från oss alla om vi ska klara av att på ett
klokt och bra sätt kunna göra förändringar i en så för ålänningarna viktig
verksamhet.
Det har också nämnts här avgiftspolitiken inom den här sektorn. Det är
klart att vi är beredda att höja avgifterna till viss del. Jag vill bara påminna
om att höjda patientavgifter i en sådan kostnadskostym som ÅHS är, hjälper
lite grann, det är ingenting som löser problematiken. Det är fortfarande på
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kostnadssidan man måste titta djupare och verkligen jobba med problematiken.
Det som finans- och näringsutskottet för in som ett nytt element, man säger egentligen två saker i utskottet, landskapsregeringen bör komma till lagtinget med en tilläggsbudget i brådskande ordning. Sedan säger man också
att man vill ha en halvårsuppföljning eller liknande, vilket är ett nytt instrument i vårt parlamentariska system. Vi lever just nu i väntans tider vad gäller
nya prognoser för klumpsumman för 2013 och vi har varit mycket öppna med
det i utskottet att är det så att inkomstsidan ser mycket annorlunda ut än vad
vi har räknat med då är vi beredda och då ska vi agera och reagera på det faktum och kanske komma till lagtinget med en ny omställningsbudget.
Nu är vår bedömning den att den här inkomstsidan kommer att hålla
ganska hyggligt från det vi har trott. Det kommer inte att bli några väldigt
stora kast och förändringar och det hoppas jag att alla upplever som ett positivt besked. Däremot kommer vi att komma till lagtinget i april med en tillläggsbudget framför allt för att vi vill presentera och diskutera med lagtinget
kring PAF-medlens fortsatta användning. Hur vi betraktar denna resurs och
hur landskapsregeringen föreslår att den framledes ska utnyttjas. Vi kommer
också förhoppningsvis då att kunna ge besked om vindkraften. Vi kan också
ha ett resonemang om självstyrelselagsreformen och om det är några nyheter
kring avräkningsgrunden.
Vad gäller halvårsuppföljningen så är det vårt förslag att den kunde göras
så att i september när lagtinget återkommer från sommarledigheten har
landskapsregeringen redan jobbat ganska långt, åtminstone har förvaltningen
jobbat ganska långt på budgetförslaget för 2014. Det betyder att vi kan
komma med ett meddelande till lagtinget i september för att redogöra för
förutsättningarna och siffrorna inför 2014. Vi kan också föra en dialog med
de förändringsförslag som finns hos regeringen, i det skedet finns det också
fortfarande möjligheter att föra in nya idéer, förslag och framför allt goda, om
det finns sådana, sparförslag eller förändringsförslag som kanske kommer
från lagtinget och från oppositionen.
Vi ser på de här skrivningarna i finans- och näringsutskottet på ett positivt
sätt. Det ger regeringen en bra möjlighet att återkomma till lagtinget i god
anda för att föra diskussioner om den framtida ekonomin.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag skulle vilja att lantrådet preciserar sig lite gällande påståendet om underbudgetering av utgifterna för ÅHS i budgeten för
2012. Lantrådet står här och säger att lagtinget har underbudgeterat.
Om man ser en jämförelse mellan budgeten 2011 och budgeten 2012 för
ÅHS så tillät lagtinget, på landskapsregeringens förslag, en kostnadsökning på två miljoner, ca 2,5 procent i verksamheten, vilket knappast kan
kallas för en underbudgetering i tider när vi försöker hålla kostnaderna
nere och försöker få balans i landskapets ekonomi. På vilket sätt var en
två miljoners ökning i budgetanslaget för ÅHS en underbudgetering?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Ja, nu har jag inte siffrorna med mig i talarstolen, men det
är min uppfattning att det fanns vissa missbedömningar både vad gäller
inkomst- och utgiftssidan inom ÅHS’ ram. Det är en av orsakerna till att
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det har lett till den situation som vi är i nu. Framför allt på inkomstsidan
där det var en bedömning kring avgifterna från Gullåsen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag uppfattar det som om lantrådet backar tillbaka lite
grann i anklagelserna om underbudgetering i utgifterna. Visst, det visar
sig att inkomsterna är lite lägre än vad som budgeterades, men landskapsregeringen har i ett annat ärende, dvs. avgiftsöverföringar från
kommunerna till landskapet, själv sagt att man bör ta de här avgifterna
lite mera schablonmässigt eftersom de varierar från år till år. När man i
den frågan resonerar på det viset är det delvis lite märkligt att lantrådet
står här och hävdar att just på det här året borde man ha kunnat vara
väldigt exakt i bedömningarna på avgifter och inkomster.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Det är min bedömning att vad gäller ÅHS är det en väldigt
svår organisation att både bedöma utgifter och inkomster för. Det är inte
på något sätt en kritik mot ledamot Mats Perämaa, som var tidigare finansminister och lade det här förslaget, om det uppfattades så. ÅHS har
i dag full bemanning vad gäller personal, vilket gör att kostnadssidan är
maximerad plus att inom hälso- och sjukvården är det ibland svårt att
veta vad som kommer innanför dörren, vilken typ av svåra sjukdomsfall
man får ta hand om. Särskilt vården utom Åland har alltid varit en utgiftspost som har varit oberäknelig. Det som är viktigt och det som är
min huvudpoäng här är att vi alla är ansvariga och delaktiga i hur ekonomin ser ut inom ÅHS och att det är ett gemensamt åtagande att försöka jobba med den här biten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vi hörde för en liten stund sedan den socialdemokratiska
gruppens åsikt till budgeten. Det var konstruktivt och gott, det passade
väl med den komplettering som lantrådet nu gav. Kollegan Fogelström
efterlyste mer inkomster och mindre utgifter. Det är säkert något som vi
alla förenar oss i. Därför skulle jag gärna vilja höra lite mera om en annan långkörare, dvs. justering av avräkningsgrunden, än att vi bara
kanske får veta någonting i april. Nu när det begås aftonskola i Helsingfors, av vilken jag har en hygglig erfarenhet, i februari, ska man gå dit
mycket väl förberedd. Man kan inte gå till en sådan föreställning och
lyssna utan där ska man driva saker. Därutöver så tror jag att det skulle
vara väl för oss här i kammaren att åtminstone få någon liten antydning
vart det är på väg.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Jo, jag skulle gärna uttala mig mer om det, men arbetsgruppen är fortfarande inte klar med sitt betänkande. Vi ska ändå betrakta det som en stor framgång att Åland för första gången fick till
stånd en arbetsgrupp från finansministeriets sida där man nu tittar på
avräkningsbeloppet. Till den delen är vi nöjda att vi har kommit så långt.
Vi måste avvakta resultatet i arbetsgruppen. Det kan bli viktigt för den
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framtida politiska dialogen. Jag tror inte att ledamoten Gunnar Jansson
behöver vara orolig över att vi inte förstår innebörden av en aftonskola.
Den är redan under förberedelse.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Nej, jag hyser inget tvivel om vad regeringen förstår, men
jag menar att på basen av den erfarenhet jag har av dessa sammanträffanden är utgången helt och hållet beroende av hur väl man är förberedd. På själva platsen så sker väldigt lite. Nu vet jag inte om lantrådet
har varit med om sådana saker, men bli inte överraskade om det går
väldigt snabbt. Förberedelsernas betydelse kan inte underskattas.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Jag tar ledamoten Janssons synpunkter i beaktande och ska
ha dem i åtanke vid den kommande aftonskolan, men som jag sade är
förberedelserna inför aftonskolan redan i full gång. Det är helt klart så
att en regering och en landskapsregering inte träffas utan att ha noggranna planer på vad som ska ske på detta möte och förhoppningsvis
också eniga om resultatet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jag tar fasta på lantrådets nya septembermeddelande. Det
var intressant och bra av finans- och näringsutskottet att komma fram
med den här skrivningen om att man gör en halvtidsrapport. Det var
också bra att lantrådet reagerade över det och redan tänkt över saken
och kom med förslag på hur det ska ske. Just under den här perioden i
september när man står inför budgeten är det en ganska stor okunskap
om vad som händer under året. På det här viset kan vi nästa år få rykande färska halvårssiffror som kommer att vägleda lagtinget och finans- och näringsutskottet på ett jättebra sätt inför behandlingen av
nästa budget.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Jo, jag är glad om man i lagtingssalen finner det som ett positivt instrument i en budgetprocess som startar i förvaltningen och som
slutar med att landskapsregeringen har sina politiska överläggningar.
Det betyder att vi kan bryta av de diskussionerna efter att vi har fått förvaltningarnas arbete och därefter komma hit, stämma av, insupa de
goda alternativen och förslagen som lagtingsledamöterna kan bidra med
och därefter slutligen forma budgetförslaget för 2014.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Den moderata lagtingsgruppen vill uttrycka ett beröm till finansoch näringsutskottet, som har jobbat bra med nästa års budget. Man har
också uppenbarligen jobbat ansvarsfullt, det resultat som presenteras är därför gott, dock inte naturligtvis ännu tillräckligt. Det var inte heller landskaps-
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regeringens budgetförslag utan vi har en tid framför oss när tunga åtgärder
måste vidtas.
Vi gick in i processen med nästa års budget med ett strukturellt underskott
som åtminstone var tio miljoner. Nu har det tillkommit tre miljoner från ÅHS
och dessutom finns det signaler från riket att det ytterligare kan bli mera. Antagligen pratar vi idag om en nivå om 15 miljoner som ett strukturellt underskott. Fortfarande tas en del av detta om hand i denna budget, en del ska tas
om hand i nästa års budget. Vi moderater hoppas att det ska räcka, men det
är högst troligt att det även i 2015 års budget måste vidtas en del strukturella
åtgärder för att skapa balans i landskapets ekonomi.
Av det här stora betinget om 15 miljoner föreslås här att kommunerna ska
stå för en miljon och att medborgarna ska stå för en miljon. Resten, 13 miljoner, blir landskapsregeringens egen uppgift. I den belysningen ska det här betänkandet och dess reservationer mätas. Det har sagts från visst håll att stöden till kommunerna bör öka istället för att minska. Det är många i landskapet som tycker att Robin Hood-effekten i landskapsandelssystemet 2006-2007
blev alltför stor, alltför stor. Åtskilliga debatter har hållits om det i offentligheten sedan dess och det har visats hur stora ersättningarna från landskapet
är per capita, per medborgare. Orättvisan är naturligtvis stor, men solidariteten är samtidigt mycket stor.
Från visst håll föreslås nu att ytterligare Robin Hood-effekter ska byggas in
i systemet. Vi moderater tycker att man har nått vägs ände, man har slagit
huvudet i taket och kroppen i väggen. Det måste helt enkelt bli en förändring
och därför är det naturligtvis smärtsamt när man inte mera kan ösa ut pengar
så att vissa kommuners ekonomi till 80 procent baserar sig på landskapsandelar.
Fru talman! Vi är bara i början på sparandet, som jag inledde med och
många svidande strukturåtgärder som började redan 2009, precis som kollegan Eliasson redan tidigare här redogjorde för. Då inleddes de, men vi har
mycket kvar att göra. Därför är jag lite bedrövad när jag hör debatten här. De
förslag som landskapsregeringen kommer med möts med sådan kritik som
görs utan att alternativ presenteras. Är det ekonomiska ansvaret blott tillfinnandes hos fyra partier i Ålands lagting? Jag tror inte det, men jag återkommer till varför jag säger så här, att vi inte kan se svart på vitt att några andra
förslag har kommit från annat håll.
Jag vill också säga att finans- och näringsutskottet måste frigöra sig från
tekniken att höra så här väldigt många sakkunniga personer. 67 stycken är
redovisade i betänkandet och det brukar röra sig runt 60-90. Vad betyder
det? Jo, det betyder att man av olika skäl väljer att gå ner på förvaltningsnivå,
på landskapsregeringens förvaltningsnivå för att titta på frågorna och lära sig
dem och ha synpunkter på dem. Det kunde vara okey om man skulle ha tid,
om vi skulle leva i en sådan ekonomisk verklighet att vi hade råd att göra det,
men från lagtingets sida måste vi försöka hålla oss lite högre, på ett övergripande plan. Jag vill inte säga att finans- och näringsutskottet inte skulle ha
gjort det, men man har tagit sig för liten tid till det, på grund av att man har
ägnat sig åt så många detaljer och förvaltningsfrågor. Jag förstår oppositionen, med många motioner som är förvaltningsmotioner, att man vill ha de här
sakkunniga, men det är klart att det skapar sämre förutsättningar för att
syssla med de verkligt viktiga frågorna som gäller miljontals euro, struktur-
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förändringar i miljontals euroklass och inte i tiotusen eller hundratusen
eurosklass.
Jag har några kommentarer från moderaternas sida beträffande finansoch näringsutskottets resultat och sedan också några synpunkter om de reservationer som är inlämnade. På sidan fyra skriver utskottet helt riktigt precis som landskapsregeringen har givit ut mycket tydliga direktiv till alla sina
förvaltningar att lagtinget har vid ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att
erhålla budgetdisciplin. Flera verksamheter kommer att få svårt att hålla sig
inom budgetramar, men tilläggsbudget bör inte beviljas för sådan budgetöverskridning. Har de redan skett borde vi diskutera om underskottet beror på
bristen på budgetdisciplin och ska resultera i att underskottet förs över till
nästa år och ska sparas in nästa år. Det är en teknik som används på många
ställen där man har lyckats nå budgetbalans. Hos oss är det vissa av förvaltningarna som kan få överskottet överfört till nästa år, ÅHS är en sådan förvaltning, men vi bör även framöver diskutera om underskottet ska överföras
till nästa år för att framtvinga budgetdisciplinen när den inte tycks gå att få
till stånd på annat sätt.
På sidan fem under samhällsservicereformen skriver utskottet att det är
särskilt viktigt att överväga möjligheterna att sammanföra landskapets och
kommunernas väghållning i samhällsstrukturreformen. Det är naturligtvis på
det sättet, men det är så mycket mera därtill inom den tekniska utredningen,
som jag har möjlighet att vara ordförande för. Där har vi hela planerings- och
mätningsverksamheten, vi har vatten- och avlopp, vi har avfallshanteringen,
vi har hela det enorma fastighetsbeståndet som landskapet och kommunerna
har tillsammans. Vi har verkstäder i Mariehamn och i landskapet särskilt,
hela energiproduktionen, både termisk och elektrisk. Det är sammanlagt 16
olika teknikområden som vi har kunnat lista, med en kostnadskostym, hör
och häpna, mellan 60 och 80 miljoner. Samma storlek på tekniska sektorn
som på hela ÅHS. Inte lika många anställda, men ungefär 500 personer är
sysselsatta plus inom privatsektorn ytterligare flera personer. Det här är ett
stort område och hela paketet bör man därför ta i.
Utskottet skriver på sidan elva under Fastighetsenheten att i sammanhanget när det gäller lantbruksskolan önskar utskottet föreslå att landskapsregeringen överväger om någon fristående myndighet kunde flyttas dit. Det
tar jag som en signal till landskapsregeringen om att den tidigare tanken att
vi ute i Jomala by skulle skapa en serviceenhet för hela primärnäringssektorn, inte finner stöd i finans- och näringsutskottet. Det är jag lite förvånad
över eftersom jag personligen, som tidigare också näringsansvarig, skulle
kunna se stora sådana fördelar för primärnäringarnas utveckling.
Sedan över till sidan 13 och ÅHS. Utskottet skriver att ”man förutsätter att
landskapsregeringen tillsammans med ÅHS’ styrelse vidtar omstruktureringar ifråga om ÅHS ekonomi- och ledningssystem i syfte att säkerställa
att ÅHS styrelse och landskapsregeringen erhåller fullständig kontroll över
ÅHS kostnadsutveckling.” Några kommentarer, inkomsterna för 2012 var
budgeterade som de var, man försökte hitta en realistisk nivå i den förra
landskapsregeringen. Det visade sig dock att utgående från den avgiftsstadga
vi har och medborgarnas utnyttjande av hälso- och sjukvården så blev det
som det blev. Man kan inte veta på förhand att det skulle bli mindre. En liten
andel av det här har naturligtvis Gullåsen, men den stora delen av intäkts-
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minskningen ligger på de vanliga patientavgifterna, försäkringsersättningarna och FPA-ersättningar.
På kostnadssidan har det sagts att det var underbudgeterat. Jag håller inte
med om det! Det är så att budgetdisciplinen under 2012 har varit svag, den
har inte varit svag överallt inom organisationen, men den har varit svag på
tillräckligt många ställen för att resultatet har blivit vad det blev. Det är bara
att beklaga och alla medverkande har sitt ansvar i den utvecklingen. Särskilt
är det här frågan om bristande budgetdisciplin. Sedan har det också varit en
del överraskande sjukdomsfall som har resulterat i mycket stora kostnader,
men jag, som har varit med länge, kan konstatera att vi har haft det nästan
alla år. Kanhända har det varit lite mer 2012, men inte så hemskt mycket.
Utskottet föreslår sedan att landskapsregeringen ska tillse att de och styrelsen erhåller fullständig kontroll över ÅHS’ kostnadsutveckling. Som
lantrådet och flera andra här har sagt är det inte möjligt när det gäller ÅHS
att erhålla fullständig kontroll över kostnadsutvecklingen, eftersom det är
omöjligt att veta vilka sjukdomar som drabbar enskilda ålänningar. På det viset måste man hela tiden ha en buffert för den typen av tilläggskostnader,
som uppstår när någon får en sådan sjukdom som resulterar i mycket stora
kostnader, som det har varit under 2012 också, i vård utom Åland, men även
här hemma har det varit stora insatser som har erfordrats för enskilda medborgares sjukdomar.
Sedan en liten korrigering av utskottets felskrivning på samma ställe. Utskottet konstaterar att ÅHS’ verksamhetsutgifter utgör drygt 40 procent av
landskapets totala kostnader. Det är alltså av konsumtionsutgifterna i landskapet som det är 40 procent. Av de totala kostnaderna är det 25,2 procent
som ÅHS representerar. Räknar vi med investeringarna är det lite mera, 26
procent ungefär. Det är 35,5 procent av landskapets investeringar i nästa års
budget. Det om finans- och näringsutskottets skrivningar.
Så över till reservation nr 1 av Ålands framtid. Ålands framtid försöker
markant här i samband också med den här budgeten skapa en mytbildning,
inte denna gång av moderaterna, som man har skapat många mytbildningar
om utan om sina besparingar. Vi har alltså mellan 10-15 miljoner som ska
sparas och vad föreslår då Ålands framtid? Jo, man föreslår mera stöd till
kommunerna, man föreslår att medborgarna inte ska drabbas av miljonen
som landskapsregeringen föreslår och inte kommunerna heller. För att finansiera sina tilläggskostnader föreslår man de generella procentuella inbesparingarna på alla avdelningar. När jag räknar ihop det så får jag det ekonomiska resultatet som man inte behöver diskutera så mycket, det är vetenskapligt att Ålands framtid föreslår en budget mindre i balans än den som landskapsregeringen föreslår.
Man skriver att man bör minska med i medeltal fem procent per år av
landskapets konsumtionsutgifter. Fem procent per år betyder 15 miljoner
euro per år. Det är ganska mycket. Har Ålands framtid förslag på detta? Nej,
man är inte ens i närheten. Tvärtom går det åt andra håller. Naturligtvis är
det skäl för Ålands framtids kollegor att reagera på detta och berätta på vilken
punkt jag har fel. Det går inte att utläsa ur dessa handlingar att jag har fel. I
reservationen står det i ena meningen att man är övertygad om att det går att
minska verksamhetskostnaderna genom en effektivering av förvaltningen och
i nästa mening står det att det åtminstone bör vara en självklar målsättning.
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Å ena sidan är man övertygad om att det går och å andra sidan tycker man att
det ändå borde vara en målsättning.
Sedan måste jag säga att jag är väldigt ledsen över förslaget om ytterligare
782 000 euro som ska dras ner i verksamhetsutgifterna på Ålands hälso- och
sjukvård. Jag har varit länge med i ÅHS, vissa säger för länge, men det kan
vara bra med erfarenhet också och jag hör till dem som verkligen brukar vilja
spara och kräver budgetdisciplin och säger att det ska vidtas de och de åtgärderna och vill gärna vara tydlig. Jag har gått med på att i 2012 års budget
skulle det sparas två miljoner och i 2013 års budget två miljoner för jag tror
att det går att göra de effektiveringarna, men det är fruktansvärt tungt och
svårt. Nu säger Ålands framtid att det generellt går att ta nästan en miljon till.
Jag tror inte på det och jag är ledsen över att man inte är mera tydlig i sina
förslag.
Reservation nr 2 från liberalerna är också inför problematiken 10-15 miljoner i besparingar. Vad föreslår man då? Jo, man föreslår att bildningsförbundsersättningen ska minskas med 80 000 euro, en investering på 25 000,
men det är inte driftskostnader. Sedan föreslår man en höjning av studiestödet på 94 000 och även att sjukdomskostnadsavdraget ska vara kvar på
150 000. Det betyder att man späder på med 764 000 och sedan var det visst
ytterligare någonting i samband med budgetlagarna. Det blev alltså inte någon balans. Man har också en ganska lång skrivning om att förbättra infrastrukturen i skärgården.
Den är bra förutom på en punkt där man menar att landskapsregeringen
inte kommer igång med kortrutten under 2013. Det måste vara ett missförstånd. Landskapsregeringen gör den tvärgående linjen från att ha varit en
Kumlinge-Långnäs, alltså långrutt, till en kortruttslinje, mellan Kumlinge och
Överö. Det är steg nr 1 i kortruttsarbetet som landskapsregeringen inleder
2013. Sedan får vi se hur det går med östra och västra Föglö. Det är nästa
steg.
Fru talman! Säkerligen blev det här för långt och jag avslutar med att moderaterna stöder landskapets budget med de kompletteringar som finans- och
näringsutskottet nu föreslår.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Vtm Roger Jansson målar en väldigt bra bild, man förstår
hur fördelningen mellan landskapet, kommunerna och människorna ute
i samhället är, vilket beting var och en har. En miljon på kommunerna,
en miljon på befolkningen och resten, en summa på kanske storleksordningen 15 miljoner ska landskapsregeringen ta hand om. Den är målande. Det var också intressant det här med att man skulle överföra underskottet, det verkar intressant. Jag får återkomma i nästa replik.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jo, bilden är tydlig, en miljon på kommunerna, en miljon
på medborgarna och resten, över tio miljoner, på landskapet. Då måste
man ändå hålla i minnet, jag vill sätta in den brasklappen, att över de tio
miljonerna som landskapet ska ta kommer nog en del att hamna på
medborgarna och kommunerna, men i det här budgetförslaget är det
den här fördelningen, en miljon, en miljon och åtta miljoner på landskapet plus att det kom tre miljoner till på ÅHS.
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Vad gäller den andra delen med överförande av underskott till nästa
år är det praktiskt väldigt knepigt och svårhanterligt hur man ska göra. I
vissa sammanhang går det lättare och i andra sammanhang är det nästan omöjligt. Det skäl att överväga som en signal för att skapa budgetdisciplin.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jo, det tycker jag också. Vtm talman sade att det förekommer någonstans, jag har inte hört var det förekommer. Det måste vara
på det sättet att om det blir underskott måste man göra en noggrann
analys och titta och säkert i många fall ska det underskottet verkligen
kompletteras, men i vissa fall kan man kanske överföra underskottet.
Det är möjligt. Det här ingår i tänket att budgetdisciplinen är jätteviktig
och att det absolut inte gör något om det blir några pengar över. Det är
också viktigt. Det ska vara en klapp på axeln om man sköter sin business
så att det blir pengar över.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jo, man kan inte föra över underskott till nästa år om det
inte finns någon rimlig möjlighet att klara av att spara in därpå följande
år. Mina erfarenheter kommer från flera kommuner i Sverige som det
har redogjorts för mig och jag har tagit reda på ytterligare. Även flera
landsting i Sverige med sin hälso- och sjukvårdsorganisation har samma
system.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det kan verka lite konstigt att jag har en replik på vår
grupps gruppanförande, men jag antar att man får komma med en
sakupplysning i en replik. Jag hörde vtm Jansson nämna antal höranden och miljoners, miljoners euro diskuterade man inte så särskilt
mycket. Principiellt så kan jag hålla med om att det var lite många höranden och att det är det, men jag kan upplysa om att till stora delar har
utskottshörande och diskussionerna handlat om just de ekonomiska frågorna, budgetdisciplin osv. Alla de stora frågorna, särskilt med ÅHS i
fokus, har varit mycket av det som har diskuterats och hörts i samband
med det här betänkandet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Säkert är motiveringarna för 67 höranden alldeles plausibla, men det här är min 29e årsbudget som jag är med och klubbar här
i lagtinget och av dem har jag varit fyra år ordförande i finansutskottet
så vill jag säga att jag nog kommer att klaga på det här varje gång det inträffar igen, vilket jag också har gjort bakåt i tiden, tills vi kommer ner
till ett rimligt antal hörande, till 30-40 höranden eller något sådant. Det
är också viktigt att man kan ge den som förbereder sig väl inför sina höranden osv. tid att redogöra för sina synpunkter inför utskottet och att
också deras sakinformation ska ge avspegling i det resultat som lagtinget
kommer fram till.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag tänkte hålla mig till fastigheterna. När det gäller bemötandet av våra reservationer tror jag att ltl Anders Eriksson tar det i ett
anförande. Vtm Jansson säger att han är besviken på utskottets skrivningar, att man inte har varit mer specifik och att man inte har fått se
servicesektorn för primärnäringarna utlokaliserad till naturbruksskolan.
Jag delar fullkomligt vtm Janssons åsikt. Det har vi under årens lopp
försökt framföra, det skulle passa ihop med det nuvarande landsbygdscentrum som är där. Den här skrivningen, som vi kom överens om i utskottet, är kanske lite för liberal, man omfattar flera saker och man hade
kunnat vara mer specifik och kunnat säga att primärnäringarna skulle
flyttas ut. Det fanns i regeringsprogrammet eller om det var i omställningsbudgeten.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag efterlyste kanske inte en sådan konkret åtgärd från finans- och näringsutskottet att man ska säga vad som ska flyttas ut och
när det ska flyttas ut och hur det ska administreras. Det är en fråga för
landskapsregeringen. Det som bekymrar mig lite är att man låser sig till
att man säger att landskapsregeringen bör överväga om någon fristående myndighet kan flytta ut. Det innebär att enheter inom den egna
förvaltningen utesluts av finans- och näringsutskottet. Jag hoppas att
man inte riktigt menar vad man har skrivit utan att den diskussionen
kan fortsätta.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag tolkar nog skrivningen att man ska titta på både och.
Går det inte att få ut någon enhet inom förvaltningen ska man titta på
möjligheten att fristående enheter som vi hyr upp för idag, ska kunna
flytta. Så uppfattar jag andemeningen i utskottets skrivning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! När det gäller att fördela bördorna på detta sparbeting blev
det bättre mot slutet. Jag reagerade i det skedet när vtm Jansson fördelade på det sätt han gjorde. Man bör nog också beakta de bördor som
kommer från statsbeskattningen och de reformer som genomförs just i
dessa dagar i riksdagen och som kommer att gälla oss fullt ut. Det blev
bättre sedan så småningom. Siffrorna 1, 1, 13 har nog flera nyanser än de
som man ska läsa ur betänkandet. Ur betänkandet kan man se det på det
här sättet, men ur ett litet större perspektiv förhåller det sig annorlunda
enligt min mening.
Vad gäller budgetdisciplinen är jag en varm anhängare av att egentligen utfärda förbud mot så kallad städarbudget. Den frågan drev jag under förra perioden, med blandad framgång och jag tycker att man kan ha
det som målsättning att där det är absolut oundgängligt ska det alltså
inte förekomma.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tidigare landskapsregeringar har utarbetat budgetdirektiv
och de har utvecklats genom åren. Ett gemensamt drag i dem har varit
synpunkten på att det är förbjudet med tilläggsanslag. I nuvarande regelverk står det och som bl.a. ÅHS noggrant har fått ta del av inför budgetåret 2012, att det endast är för oundgängliga utgifter som man inte
har kunnat beräkna på förhand att ska uppkomma, som man kan begära
tilläggsbudget. För den löpande verksamheten existerar enligt direktiven
inga möjligheter att begära tilläggsbudget. Vad gör man då när man inte
följer de direktiven? Ja, vi är i en sådan situation när det gäller kostnaderna på ÅHS och jag har förklarat min syn på hur det har uppkommit i
mitt anförande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Till det sista kan vi konstatera att tjänstemannalagstiftningen innehåller anvisningar på vad man gör i sådana fall. Det saknas inte
instrument, det som behövs är lite mod bara att ta dem i bruk. Vad gäller städarbudgeten är det en allvarlig fråga. Jag delar där vtm Janssons
syn på det hela. Är grundregeln den att det inte ska förekomma städarbudget utan att man redovisar de siffror som verksamheten har föranlett
så har vi resultatet den sista december. Det är jag övertygad om att det
är en helt avgörande väg att gå för att komma till den förstärkta budgetdisciplin som vi alla efterlyser.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi från obunden samlings lagtingsgrupp står bakom betänkandet
som finans- och näringsutskottet har kommit med. En av de saker som betänkandet slår fast är att vi strävar efter en återhållsam ekonomi och en ekonomi i balans. I obunden samlings valprogram gav vi ett vallöfte som säger
att obunden samling inte kommer att låna till driften. Det är något som vi
med det här betänkandet fortfarande kan hålla fast vid. Däremot har vi hela
tiden, i omställningsbudgeten, i den här budgeten jobbat mot en budget i balans 2015. Det här har de facto blivit ännu svårare i och med de sista uppgifter som har kommit oss till del gällande ÅHS, tre miljoner i tilläggsanslag.
Vi har en utjämningsfond som vi nu har kunnat utnyttja och balansera
budgeten mot, men den är slut nu efter 2013. Vi använder 6,4 miljoner, men
när det är slut så har vi enbart växelkassan att tillgå. Vad är alternativen? Jo,
höjd klumpsumma har varit en av de saker som är på tapeten och är aktuella.
Det är positivt och bra att aftonskolan den 16 februari kommer till skott och
att man där kan börja diskutera det. Man ska inte föregå sådana här diskussioner, men lite förvånad blir man ändå när man tar del av finansministeriets
rapport 26 B12 som kom i december där finansministeriet konstaterar att jovisst, landskapet kanske har fått 122 miljoner för lite, men tillika har landskapet fått 355 miljoner för mycket. Det är ett väldigt hårt jobb att få fram det
här och jag önskar all lycka och välgång i de fortsatta samtalen, men lätt blir
det inte.
Det är bra att man efter att ha kommit fram till det, att man har öppnat för
att komma med en ny omställningsbudget i början av 2013. Prognosen som
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släpps i morgon den 20 december kommer att ge lite mer inblick i hur den
kommande skattegottgörelsen blir. Vi fick just läsa att den är ungefär på
oförändrade tio miljoner, likadant lotteriskatten. Det gör att det finns en stabilitet, men det finns ändå en beredskap från landskapsregeringen att komma
med en omställningsbudget om situationen så kräver. Det tycker vi från
obunden samling att är väldigt bra.
Vi välkomnar den form av debatt som vi under våren ska kunna ha när det
gäller diskussionen om PAF, hur vi använder de medlen inom landskapets
ramar. Några idéer som vi kan bli tvungna att titta på för att nå vårt mål att
ha en budget i balans är en sak som t.ex. storföretagen i Sverige sjösatte helt
nyligen och som går ut på 70 80 90. Vad betyder det? Jo, SSAB gick nyligen
in för att sänka lönen till 90 procent av deras nuvarande lön mot att de jobbade 80 procent av tiden. Frågar man fackföreningarna fick de till svar att
nej, det går inte. Då frågade de de anställda direkt och de svarade upp till 70
procent att det här är någonting som skulle passa dem. I den framtid som vi
har framför oss och eftersom ingen i salen med säkerhet kan säga hur den
ekonomiska utvecklingen går vidare i Europa och i Finland, som påverkar vår
klumpsumma väldigt mycket, gör att vi kan behöva titta på väldigt många
olika alternativ. Då kan ett av alternativen vara 70 80 90.
Näringsminister Fredrik Karlström har tidigare här i talarstolen framfört
en idé där de som inom förvaltningen kan identifiera bestående inbesparingar skulle få någon form av hittelön. Det finns kreativa saker, vi är helt övertygade om att landskapsregeringen kan komma med de åtgärder som behövs
när den exakta ekonomiska situationen är klarlagd.
Det vi inte kan göra, fru talman, är att lämna över ett samhälle som levt
över sina tillgångar till nästa generation och därför vill jag avsluta med att
säga att obunden samling inte kommer att låna till driften. Tack!
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag väljer att börja med det som tas upp under rubriken Budgetens avlöningsutgifter. Där pratar man om tjänstemannalagen och säger att
den ska ändras så att inrättande och indragning av tjänst ska göras med uttryckligt omnämnande i budgeten. Här vill jag inledningsvis säga till de nya
ledamöterna, titta på budgeterna bakåt i tiden, titta vilken information man
fick ut då. Det här är ytterligare ett steg till att informationen till lagtinget blir
bara sämre och sämre.
Jag förstår att strävan har varit att man ska lyfta blicken, man ska inte
bena så mycket i detaljer, men jag hör till dem som tror att för att man ska
förstå helheten behöver man också känna till detaljerna. Då kanske vi kommer bort från lite på gränsen till paller, när oppositionen ibland ska lägga detaljerade sparförslag på basen av den bristfälliga information som finns i den
röda boken. Informationen verkar inte bli bättre.
En sak som jag vill ta upp och som ledamoten Eklund också var inne på,
men som jag tycker att är så intressant så jag vill understryka det en gång till,
är det som finans- och näringsutskottet säger längst ner på sidan fyra om att
man hyser farhågor om att aviserade inbesparingar inte kommer att vara tillräckliga, man har en stor oro och menar att landskapsregeringen i brådskande ordning ska komma till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra
nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin
på Åland år 2015.
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Finansminister Nordlund och jag hade ett replikskifte med just den här innebörden där jag sade att om man inte sparar på konsumtionsutgifterna fem
procent så kommer man inte att få en budget i balans. Det är en ganska enkel
matematik att räkna fram. Vi har beskyllts för populism och allt möjligt medan vi har strävat efter att försöka få ner fem procent av verksamhetsutgifterna.
När det gäller ÅHS var vi redan 19 november medvetna om problemen
inom ÅHS för då skrev vi så här: ”Med beaktande av att Ålands hälso- och
sjukvård har problem att klara av 2012 års budgetram föreslås dock en
mindre minskning av verksamhetskostnaderna för nästa år, en procent.” I
och med att det är så enorma summor som går till ÅHS blir en procent nästan
en miljon, som vtm Jansson sade. Det var definitivt inte vår mening att göra
vtm Jansson ledsen när vi lade förslaget.
Tittar vi på konsumtionsutgifterna som är 191 miljoner, så är nästan 60
procent av hela budgetomslutningen konsumtionsutgifter. Det är de löpande
driftskostnaderna som man måste få i skick om vi ska få en budget i balans.
Det är lätt att dra bort investeringar som leder till att man får försämrad
sysselsättning ute i samhället, men det är engångsföreteelser. Det är de löpande driftskostnaderna, konsumtionsutgifterna, som man måste få på rätt.
Om jag förstår vtm Janssons anförande rätt så var han inne på att föra över
de underskott som uppstår till nästa år. Han blir ledsen om vi föreslår en inbesparing på 782 000 men själv pratar han om att man ska föra över tre miljoner, om jag förstår resonemanget rätt, annars hänger det inte ihop. Okej,
det var framöver, men om man är konsekvent så borde det ha gällt också nu.
Skrivningarna från finans- och näringsutskottets sida tyder på att man inser hur läget är. Det är det vi har försökt peka på i de motioner vi har haft. Jag
ska raskt ta lite mindre detaljer. Vi är medvetna om att man behöver spara.
Det sägs beträffande B7 att landskapsregeringen bör överväga den framtida
delaktigheten i samarbetet. Den här frågan har ifrågasatts i kanske 20 år utan
att det har kommit så speciellt mycket ut av det. Kanske man borde vara lite
tydligare från finans- och näringsutskottet och säga att man kan sluta med
det här.
En direkt fråga tänkte jag ställa till utskottets ordförande, men tyvärr är
han inte här nu och inte viceordförande heller. Nå, jag ställer den rakt ut i luften då i så fall. Vi hade en motion om utmanarrätten. Under samhällsservicereformen står det att en effektivisering av väghållningen tillsammans med att
införa s.k. utmanarrätter kunde utgöra värdefulla initiativ till att effektivera
den offentliga sektorn på Åland. Det tror jag att är sant. Därför ställer jag frågan till viceordförande Nordberg, det här med utmanarrätter, gäller det bara
väghållningen eller gäller det generellt? Vår motion var generell. Jag är tacksam för det femtioprocentiga godkännande, men varför i så fall bara väghållningen? Det får vi säkert återkomma till.
Det som är intressant och som förvånar mig är att ingen har märkt en sak
när det gäller detta fantastiska projekt som kallas samhällsservicereformen.
Här står ifråga om samhällsservicereformen att landskapsregeringen under
år 2013 avser att återkomma till lagtinget och beskriva upplägg och fortsatt
arbetssätt, medan vi så sent som i spörsmålsdebatten hörde att det var i april
2013 som det här ska komma. Hur ska man tolka den här ändringen, är det så
att man behöver ytterligare tid till att greja på med det här, om jag uttrycker
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mig så? Är det någon ändring som har skett eller har man inte från finansoch näringsutskottet noterat att det var april 2013 som gällde?
Den följande punkten jag vill ta upp är den digitala agendan. Där sägs det
att beställaren behöver ha kompetens. Det är riktigt, det har varit ett stort bekymmer när det gäller upphandlandet av lite tjänster. De som beställer vet
inte riktigt vad man ska ha, det är en komplicerad upphandling. Det är intressant det man säger från finans- och näringsutskottets sida att man ska koppla
på de åländska IT-entreprenörerna. Utskottet hänvisar till sitt betänkande
från ifjol och betonar ånyo vikten av att landskapsregeringen återkommer till
lagtinget med ett meddelande om den digitala agendan. Här står vi ett år efteråt och upprepar samma sak som sades då. Det är lite samma stuk på det
här arbetet som den s.k. samhällsservicereformen. Jag är lite orolig för att
man tar i så brett att man kanske inte riktigt kommer i mål utan man borde
börja prioritera upp lite. Vad är det viktigaste? Enligt Ålands framtid så är det
absolut viktigaste och det mest akuta att man får hemsidan i skick så fort som
möjligt.
Jag vill nämna lite om det resonemang man har om sjöfarten. Det är väldigt kortfattat, men det sägs bl.a. i sista stycket: ”Svaveldirektivet leder dessutom till nya utmaningar för sjöfarten inom Östersjöområdet inom en nära
framtid. De nya utmaningarna kan dock innebära en konkurrensfördel för
de rederier som anpassar sig. Risken är ändå att branschen lider totalt sett
och att Östersjöområdets konkurrenskraft reduceras.” När det gäller det
sistnämnda har jag precis den uppfattningen. Det är oerhörda effekter som
det kan få när det gäller Östersjöområdets konkurrenskraft. Senast förra
veckan kunde man höra att bl.a. skogsindustrin i Sverige och Finland har
kommit underfund med att det här leder till 1,3 miljarder i ökade kostnader,
enbart för den sektorn. För att det inte ska bli något missförstånd så var valutan svenska kronor, men ändå, det är oerhörda summor. Här pratar man om
att det kan vara en konkurrensfördel för rederierna. Det är tveksamt med den
teknik som de facto inte finns, men framför allt känner jag stor oro när det
gäller Östersjöområdets konkurrenskraft och det är också någonting som
kommer att påverka Åland i väldigt hög grad.
Den följande punkten jag ville beröra är Högskolan på Åland. Där säger finans- och näringsutskottet att man ska teckna ett mål- och resultatavtal med
högskolan där utbildningsuppdraget ska bli tydligare. Det här känns också
som någonting som jag har diskuterat bra många gånger. Om man påminner
sig vikten av att åstadkomma ett avtal med högskolan, är det någon som kan
svara på frågan varför man inte får ett sådant avtal till stånd? Åtminstone i
två år har frågan diskuterats, men tydligen har vi inte kommit dess längre.
När det gäller penningautomatmedlen finns det en intressant skrivning.
Man tycker från utskottets sida att det behöver göras en noggrann analys avseende användningen av PAF-medlen. Frågor gällande i vilken mån medel
ska fonderas för kommande behov och hur mycket kapital som ska lämnas
kvar i föreningen är väsentliga att ta ställning till. Det kan säkert vara så, men
igen för en oinvigd, är det svårt att veta vad man riktigt tänker. När jag tittade
på det sista bokslutet från PAF eller den information vi fick, så får man lätt
uppfattningen att Penningautomatföreningen rent av har en större kassa än
vad landskapsregeringen har. Då kan det säkert vara intressant att fundera på
hur medlen ska fonderas och hur man ska styra det här. Det är bra att man
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tar upp det från finans- och näringsutskottets sida, men det är lite oklart vad
man vill att ska ske sist och slutligen.
Till sist, det är mycket som jag vill prata om, men jag återvänder till vårt
kära ÅHS. De här skrivningarna är inte helt glasklara för mig. Man säger för
det första från finans- och näringsutskottets sida att det faktiska kravet på
nedskärningar är i storleksordningen 4-5 procent. Tittar vi på 4-5 procent på
den summa som vi hade först 78,2 miljoner är det 3,9 miljoner som man i så
fall ska spara. Tar man ställning till höjningen som kom av anslagen så blir
summan fyra miljoner, det är inte större, det är 3,9-4 miljoner som man pratar om att man måste göra något åt. I följande mening säger man att anslaget
ska höjas med 2,4 miljoner och det har vi hört orsaken till. Sedan säger man,
vilket jag inte riktigt får att gå ihop, att utskottet har erfarit att ÅHS måste
vidta sparåtgärder uppgående till ca två miljoner euro för att klara verksamheten trots en höjning av anslaget. Ska jag förstå det på det sättet att man höjer anslaget med 2,4 miljoner men av det ska man spara två miljoner, eller
hur ska man förstå skrivningen?
Det är riktigt som vtm Jansson sade att 40 procent som nämns av landskapets totala kostnader är inte korrekt utan det är 40 procent av konsumtionsutgifterna, men för oss som vill ha fokus på konsumtionsutgifterna är det
bra att man plockar upp den biten. Finans- och näringsutskottets ordförande
Pettersson var väldigt tydlig i sin besvikelse över att budgeten överskrids på
det sätt som den gör från ÅHS. Jag delar helt och hållet det resonemanget och
då är frågan hur det kan gå så här och vad borde man göra? Det måste vara så
att den ekonomiska redovisningen till styrelse och ledning måste bli bättre.
Klinikledningarna bör månadsvis rapportera både till ledningen och till styrelsen hur man har använt budgeterade medel och framför allt omedelbart
slå larm om någon post är på väg att överskridas. Det måste finnas en ordentlig uppföljning. Det kan inte finnas det för då skulle vi inte råka ut för den här
typen av överraskningar. Man borde åtminstone ha ett minimikrav på ekonomistyrningen att man kan följa budgeten under året per klinik och ha en
måluppfyllelse.
Jag kommer inte ihåg exakt år, kanske 2007-2008, som det gjordes ett
stort jippo av någonting som kallades balanserade styrkort. Om jag kommer
ihåg den debatten rätt så var det just det som skulle göra att man skulle ha en
ekonomisk uppföljning. Jag undrar verkligen vad som har hänt med de balanserade styrkorten. Blev det som man trodde eller blev det ingenting? Det
här är det som är det viktiga om man inte ska råka på samma överraskning
igen.
Jag vill avsluta med att tillägga att tittar man på ÅHS och med tanke på
den byggcirkus som har varit där under många, många år som jag många
gånger har ställt mig frågande till, så kanske vi rent av har Ålands största
samlade fastighetsbestånd. Det skulle inte förvåna mig. Den biten kräver en
speciell uppmärksamhet, på vilket sätt man samanvänder utrymmena, på vilket man sätt man använder resurserna på absolut bästa sätt. Det här måste
man få till stånd omedelbart annars kommer vi att stå här igen med samma
överraskningar igen som vi har fått många, många gånger under årens lopp
sedan ÅHS bildades, tyvärr. Tack!
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Vi är helt överens om att det är konsumtionsutgifterna som
vi måste angripa när vi gör de strukturella förändringarna. Fem procent
pratade Ålands framtid om, men bästa ledamot Anders Eriksson, att
räkna ut vad det blir det kan precis vem som helst göra. De totala konsumtionsutgifterna idag är 9,5 miljoner euro. Frågan är alltså hur och
var man ska ta pengarna. Att generellt säga fem procent, det vet vi alla
att vi behöver bort, men säger man det måste man också säga varifrån
man tar de här pengarna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag ställer mig frågande till att är det verkligen ett parlaments uppgift att stå och säga att tjänst A och tjänst B ska bort, på basen
av ett material som vi får där man inte ens kan utläsa vad tjänst A och
tjänst B gör, om de tjänsterna finns överhuvudtaget. Vi har pekat på att
istället för att rulla ut det på medborgare och kommuner vill vi att man
sparar i landskapets egen förvaltning. Det är den signal vi har gett. Vi
har blivit beskyllda för populism, men samtidigt har vi fått höra att vi
vill spara på sjuka och unga med tanke på att vi också tycker att man ska
ta det generellt på alla moment. Möjligheten finns.
När det gäller ÅHS så måste man plocka fram det. På Island tog man
bort 32 procent på ett år på universitetssjukhuset för att man var
tvungen att göra det. Ändå fungerade vården. Här blir man ledsen, här
kan man inte ens diskutera en procent utan att man blir beskylld för det
ena och det andra. Det är märkligt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jag har i varje fall inte beskyllt ledamot Anders Eriksson för
varken populism eller opportunism, det har jag inte gjort, utan jag sade
att med enkel matematisk kan man säga att tar vi bort fem procent är
det 9,5 miljoner. Självklart ska vi inte sitta här i lagtinget och prata om
tjänster som man ska köpa in och betala för, men vi måste i varje fall
säga att inom den här verksamhetsgrenen kan vi minska på servicen. Vi
måste peka lite, var ska tjänstemännen gå in och titta. Effektivisering
ska vi ha över hela linjen, det är vi alla överens om, men vilka samhällstjänster kan vi eventuellt prioritera bort. Hur? Var?
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag ber om ursäkt för det ledamot Eliasson, jag har inte blivit beskylld för populism eller något annat av ledamoten. Ledamot Eliasson brukar debattera som en gentleman, men jag blev lite frustrerad
av diskussionerna som har varit tidigare. För vårt vidkommande, den
politiska signal vi vill ge är att avdragen är viktiga. Vi vet att finska staten höjer skatterna, det påverkar också de åländska medborgarna. Det
enda vi kan göra om vi vill lindra skattetrycket för ålänningarna, vilket
Ålands framtid som ett borgerligt parti vill göra, är att använda sig av
avdragsmöjligheten. Nu plockar man mer eller mindre bort den, men vi
har inte varit så populistiska, om jag får använda det uttrycket, att vi har
sagt att avdragen ska vara kvar och vi struntar till att hänvisa till finansiering. Vi har hänvisat till finansiering, vi har pekat på var vi tycker att
man bör lägga in stöten.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag tänkte förhålla mig vid frågeställningen som ledamot
Eriksson hade till viceordförande. Jag har pratat ihop mig med viceordförande och tänkte svara på det eftersom jag brinner för den här frågan
med utmanarrätter och tycker att det var en bra motion som Ålands
framtid kom med. Man ska se den här skrivningen från finans- och näringsutskottet från ett lite vidare perspektiv. Det står ”kunde överväga”,
vi har inte exemplifierat det, man har förfinat det som stod i motionen
och konkretiserat det till ett exempel. Också den tekniska sektorns arbetsgrupp i samhällsservicereformen kunde överväga det i flera sammanhang, att man har det i åtanke i de här olika arbetsgrupperna. Då
har vi exemplifierat det i ett exempel.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tack för en mycket konstruktiv upplysning. Jag blev lite
fundersam när jag såg att stycket i sig enbart tar sikte på trafikfrågorna,
men när utskottsmedlemmen Carlsson säger att man ska se det här i ett
vidare perspektiv och att man bara ville exemplifiera så vet jag hur man
har tänkt från utskottets sida. Det är jag väldigt tillfreds med. Jag noterar att vi har samma uppfattning när det gäller det här med utmanarrätter. Där kunde vi också ha mycket att vinna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Hela motionen har sin grund i regeringsprogrammet, eftersom det också är därifrån man har citerat delar, så har man samma
syn på att det här är något som vi ska prova på.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Orsaken till att vi var lite finurliga var att det finns vissa
borgerliga grejer som har försvunnit i den dagliga politiken och därför
ville plocka upp det igen och påminna lite försynt om att det skulle vara
bra att jobba med. Vi kan inte bara hålla på med tandvårdsvagnar och
tandvårdsreformer. Lite borgerlig politik måste vi också ha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller högskoleavtalet är orsaken till att det fortfarande inte är klart i första hand väldigt knappa resurser på utbildningsavdelningen. Jag har tre tjänstemän till förfogande för hela utbildningssektorn, vilket har gjort att det här omfattande arbetet också har dragit
ut på tiden. Vi ska hitta ett avtal som ska bli väldigt tydligt resultatreglerande. Vi ska försöka hitta ett nytt sätt att styra skolan på via ramar
istället för att vara med och peta i detaljer. Målsättningen är också att få
en större frikoppling av högskolan framåt, dvs. förbereda för en framtida bolagisering. Dessutom, kopplingen till forskningsuppdraget ska
vara mera inriktat på innovation, kopplat på näringsliv och tillämpad
forskning. Jag har första utkastet på mitt bord liggande idag, jag tror att
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jag fick det den här veckan. Ett avtal ska vara klart under januari månad
som det ser ut nu för tillfället.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Låt mig uttrycka min fulla respekt för utbildningsminister
Ehn. Jag är mycket tillfreds, det var ett redigt och bra svar och jag hoppas att det går bra i januari. Lycka till!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ledamot Eriksson ställde några frågor till ÅHS och om
ÅHS. Eftersom jag är viceordförande i styrelsen tar jag mig för att svara
på ett par stycken av dem. När det gäller redovisningen till ÅHS’ styrelse
är den numera bra. Vi får månatliga rapporter sedan 5-6 år tillbaka där
det är budgetjämförelser och där det är fjolårsredovisningsjämförelser.
De är både i siffror och grafiskt, så de är väldigt läsvärda. Den första indikationen fick styrelsen i maj 2012 om att det skulle bli problem med
budgeten på basen av en tre månaders rapportering, januari, februari,
mars. Sedan blev det värre för varje månadsrapport så vi har varit fullt
medvetna om det här. Ända från maj har styrelsen bett förvaltningen att
lämna åtgärdslistor och vi har tagit flera beslut om besparingsåtgärder.
Jag ber om att få återkomma.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är intressant. Vi har också som vtm Jansson väl känner
till en liten inblick i vad som händer och sker nu för tiden och vi har inte
den uppfattningen att det är så väldigt utförliga rapporter. Det kommer
att läggas förslag från vår sida om man inte kan förbättra det i styrelsen,
men det vill jag inte gå in på här för då råddar vi ihop allt för mycket på
ett ställe. I varje fall, i maj säger vtm Jansson att man fick reda på det
här och det har jag noterat att har nämnts av andra styrelsemedlemmar
i pressen. Jag vågar säga i och med att finansministern har följande replik att på finansministern verkade det som om han var helt överraskad
för bara ett par veckor sedan. På något sätt verkar det som om man inte
har riktigt kontakt till regeringskansliet från ÅHS sida, om det faktiskt
är så att man i ÅHS visste om det här i så god tid.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I maj visste man om att det kunde bli ett antal tiotal tusen, i
september visste man om att det skulle bli ett par hundratusen som
skulle åtgärdas. Då hade vi ett åtgärdsprogram som skulle klara av det
när vi lämnade in vår budget till landskapsregeringen, men under hösten visade det sig att alla målsättningar om att man skulle lyckas med
det ena eller andra hade spätts på med ytterligare underskott, jag talar
nu om kostnadssidan, och det är det som finansministern hänvisar till.
Han fick samma information som vi om att man skulle kunna klara av
det här i varje fall. Sedan visade det sig sent på hösten att det inte alls
hade gjorts på det sätt som vi hade förutsatt.
Balanserade styrkortet var det en fråga om. Det är ett kvalitetsutvecklingssystem och det har bara delvis ekonomiska ingredienser. Det
875

viktigaste är att det är ett klinikansvar som har delats ut i och med det
nya reglementet under 2011 och skulle man leva upp till det skulle det
vara betydligt bättre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Vi står de facto här med en kostnad på tre miljoner, om
man tittar på minskade intäkter och ökade utgifter. Vtm Jansson, tillika
viceordförande i ÅHS styrelse, säger att man i maj trodde att det var
10 000 euro som det rörde sig om, i september kanske 100 000, men
ändå ett par månader efteråt pratar vi om tre miljoner. Nog är det
någonting i rapporteringen, någonting, framför allt i uppföljningen, som
inte fungerar. Det är ofrånkomligt, det kan inte ta en sådan här utveckling annars under en sådan kort tid. Det har ju sagts i tidigare replikskiften att när det gäller ÅHS, att det är en så stor organisation, man måste
tänka väldigt långsiktigt, det tar tid att få till stånd ändrade strukturer
osv. Som vi har hört så jag är rädd för att det kan ligga något i det. Då är
det viktigt att man åtminstone ett par månader före vet vart ekonomin
är på väg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamoten Eriksson tog upp konsumtionsutgifterna och att
det är viktigt att de minskar. Där är regeringen och Ålands framtid helt
överens och därför har vi också minskat antalet tjänster med 47,25. Det
motsvarar, när de slår fullt ut, ungefär 2,5 miljoner i minskade konsumtionsutgifter i budgeten. Varför har Ålands framtid inte riktigt förstått det? Jag kan förstå det när man ser på konsumtionsutgifterna totalt
för där står det att det är +1,1 procent i det hela. Jag tror att svaret till
varför det är + 1,1 procent är att i dessa konsumtionsutgifter ingår också
bränslet till skärgårdstrafiken. Bränslet till skärgårdstrafiken ökar med
34 procent. 34 procent! Skulle man kunna ta bort det skulle konsumtionsutgifterna till och med vara minus redan i den här budgeten och
framför allt i 2014 års.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är säkert riktigt och det är den typen av driftskostnader
som ska återfinnas bland konsumtionsutgifterna så det är säkert helt
riktigt. Tittar man på helheten och tittar man på att konsumtionsutgifterna fortfarande stiger när vi ska ha en budget i balans är det inte bra.
Det är det som har oroat oss och det är det som vi vill stävja. Bränslekostnader är ett bekymmer, det är något som vi får leva med, men ändå
ska man få ihop det på sista raden. Det är samma för privata rederier. Vi
vet att vissa rederier har stora problem med lönsamheten och då är det
bränslekostnaderna. Man försöker göra allt som står i ens makt för att få
kostnaderna i skick. Det måste också landskapsförvaltningen göra.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Absolut, men för att få debatten strukturerad och rättvis
måste man också se vilka åtgärder som faktiskt görs inom de olika kostnadsstrukturerna. Vissa kan man påverka och andra kan man inte på876

verka lika lätt. Det som vi kan påverka, nämligen hur vår verksamhet
fungerar, hur många anställda vi har, där vidtar vi åtgärder som minskar
med 47,25 tjänster under nästa år. Däremot kan vi tyvärr inte påverka
bränslepriset som sådant, det följer världsmarknadspriset. Vi kan naturligtvis påverka turlistorna och göra sådana åtgärder och det görs det
också så gott man kan. Det här en av de sakerna som är de svåraste att
hantera i den här budgeten, nämligen bunkerpriserna. När någonting
stiger med 34 procent från 68 cent i medelpris till 91 cent i medelpris,
prognostiserat i och för sig bara, är det en ganska svårhanterbar verksamhet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag hoppas att man kan få ett underlag, det vore intressant
att veta hur stor del bränslekostnaderna är av de totala konsumtionsutgifterna. Jag har inte suttit och räknat på det, det är mycket möjligt att
det går att få ut ur budgeten. Som den värderade finansministern säkert
kommer ihåg så hade vi ett replikskifte där jag sade att vill man ha en
budget i balans 2015, som man säger från landskapsregeringens sida att
man vill ha, så går det inte med de sparåtgärder som landskapsregeringen har gjort, man måste de facto göra mera.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Vi i centern delar finans- och näringsutskottets oro över landskapets ekonomi. Vi tycker liksom utskottet och många andra att vi inte får
skuldsätta landskapet. Det måste vara vårt absoluta mål och man pratar ofta
om att spara på främst konsumtionsutgifterna, men vi måste nog också titta
på överföringsutgifterna. Det är där man måste vara återhållsam, så att man
inte heller behöver låna till överföringsutgifter. Eftersom överföringsutgifterna är på 100 miljoner och konsumtionsutgifterna på 190 så måste det även
gälla för dem. Sedan kan det, fru talman, vara viss möjlighet till upplåning
om man gör vissa investeringar som i sig gör att det blir driftsinbesparingar,
då kan det säkert diskuteras.
Vi vet att landskapsregeringen jobbar på många plan och försöker spara
och tar också vissa delbeslut. Härom dagen hade vi beslut om att minska
landskapsandelarna till kommunerna och det har vi också varit med och
stött. Kommunerna måste ta på sig sin bit av det här för att få landskapets
budget i balans. Vi vet att summan minskar sakta men säkert om man fortsätter, vi kommer snart emot att vi måste ändra lagstiftningen på kommunernas
åtaganden. Man kan inte påföra kommunerna en massa åtaganden och sedan
dra undan mattan genom att ta bort pengar. Visserligen har man skatteinstrumentet, men det ska ändå inte vara problem med grundlagen att vidta
sådana åtgärder. Nu är man säkert inte där ännu heller, men det kan vara så
för vissa kommuner. Vi tror att kommunklumpsumman räcker, men den
kanske måste omfördelas lite mellan kommunerna för att försöka få alla
kommuner att kunna bedriva den service som lagtinget i lag har ålagt kommunerna att göra.
Som sagt, fru talman, mycket har sagts här om problematiken med budgeten och det är många mörka moln framför landskapets ekonomi, det är det
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förvisso, men vi måste titta tillbaka lite för att kunna se framåt. Vi vet att mellan 1995-2007, under dåvarande lantrådet Roger Jansson och sedermera Roger Nordlunds tid, sparades det 160 miljoner under i och för sig goda tider,
men det var väl säkert inte alldeles lätt att spara i goda tider heller i och med
att behovet har en förmåga att öka när det finns mycket pengar. Man var duktig på att hålla igen trots att behovet verkade vara stort därute och säkert hos
dåvarande opposition. Det är en Guds tur nu.
Skulle man inte ha gjort det så skulle vi idag ha ett lån på 100 miljoner ungefär och då skulle vi komma i lite samma sits som en del andra länder, att
marknaden börjar tvivla på oss och inte vilja låna ut mer pengar och börja
kräva mera ränta. Vi ska nog titta i backspegeln och vara tacksamma för det
som gjordes. Nu har det använts ungefär 100 miljoner av de 160 miljoner, för
det är väl 50-60 miljoner kvar. Fortfarande ligger vi på minus så det måste
säkert göras än mera och stramas upp i kommande budgeter. Det kommer
centern att driva aktivt och också stöda de partier som för fram sådana åsikter.
Fru talman! Vi är trots allt ändå i en viss lycklig situation i och med näringslivet på Åland. Vi har för det första en låg arbetslöshet, näringslivet slukar upp ganska många personer trots att arbetslösheten ökar något, 3,5 procent har vi idag ungefär, vilket är historiskt lågt om vi jämför med omkringliggande regioner. Viking Line och Eckerölinjen bygger just nu två stora fartyg till ett värde om 350 miljoner euro. Det skulle man säkert inte göra om
man inte tror på framtiden. Aldrig någonsin har det byggts så mycket affärsyta på samma gång på Åland som i dag. Vi har Maxinge i Jomala och Varuboden i Godby. De arbetsplatserna kommer att kräva ett hundratal anställda.
Det betyder i sig att det minskar i någon annan ända, men totalt sett betyder
det ungefär 50 nya arbetsplatser netto.
Vi vet att tack vare att Maxinge och Varuboden expanderar kraftigt på
Åland så kommer Wiklöfs koncernen inte att sitta stilla. De stor renoverar i
Mattsons i Godby och gör miljoninvesteringar i Byggvaruhuset. Det är en
konsekvens av när konkurrensen fungerar som bäst.
Det byggs idag på Åland två mycket stora ladugårdar, varav den ena blev
klar häromdagen. Här tror man också på åländsk närproducerad mat, annars
skulle man antagligen inte göra de här investeringarna, som totalt sett ligger i
tre miljoners klassen. Det är tack vare det här som ÅCA kan få produkter,
man kan säga att ÅCA-ostar går åt som deras smör i solsken. De säljer allt
som de tillverkar, de skulle kunna sälja än mera till hyggliga priser, det har vi
läst i tidningarna.
I Mariehamn kommer det att investeras i åtminstone ett hotell. Det finns
också en nybyggnad, där det finns en viss oro, men det finns i varje fall planer
för det som vi har frågat efter länge.
Befolkningen på Åland ökar med 200-300 personer per år. Inget annat
land eller region ökar så mycket i hela världen, procentuellt, vilket måste betyda att befolkningen som flyttar hit tror på regionen, tror på Åland. Alla
kommuner förutom ett fåtal skärgårdskommuner har hygglig ekonomi, en del
har riktigt bra ekonomi. Det finns visserligen några skärgårdskommuner som
har det problematiskt, vilket uteslutande kan hänvisas till minskad befolkning. Alla andra kommuner har ökat sin befolkning på Åland under de senaste tio åren, vilket vi måste säga att har varit en regionalpolitisk succé för
Ålands självstyrelse. I alla andra regioner runt omkring oss töms landsbyg878

den, på Åland fylls den, säkert mycket tack vare den närdemokrati som finns
ute i kommunerna.
Vi har våra egna bolag, PAF och Posten, som kanske aldrig har gått så bra
totalt sett, med tanke på arbetsplatser och vinst. Näringslivet för övrigt tuffar
på, det finns väl ett par större bolag som har det lite kärvare. Vi kanske har
varit lite bortskämda med deras siffror tidigare, men så är det, det går upp
och ner, men en del av dem håller på och förhoppningsvis investerar sig ur
den krisen. Jag tänker mest på Viking Line.
Vi är mitt inne i årets största köpfest, julklappsköp och andra köp. Antagligen slår det nya rekord igen. I alla fall kommer det här året att ligga på en av
de toppår som det köps mest varor, produkter, vilket visar att ålänningarna
tror på det här samhället, annars lägger man pengarna i madrassen och vänta
och se. Säkert görs det en del det också, men i alla fall. I vinter kommer ålänningarna att resa som aldrig förr, aldrig någonsin kommer ålänningarna att
resa som i vinter. Det måste säga någonting.
Fru talman! Nog finns det ljuspunkter runtomkring oss. Som sagt vårt
stora problem är landskapets budget. Här är det bara vi i salen som kan göra
något åt det, vi kan inte skylla på någon annan. Vi kan inte kräva att näringslivet ska göra någonting, vi kan inte kräva att någon annan ska göra någonting, det är bara vi som kan göra någonting. Vi måste ha det modet, vi lovade
för ett år sedan att vi skulle göra det. Allihopa lovade vi att göra det. Det är
dags att ytterligare strama åt. Det är lite som finans- och näringsutskottets
ordförande sade här för en stund sedan att det här inte kommer att betyda
några umbäranden för Ålands folk utan det kommer att bli lite stramare. Som
vi har sagt tidigare, lite mindre service, lite högre skatt och lite högre avgifter
så tror jag att vi klarar av det här.
Med vackra ord tror jag inte att vi klarar av det utan det är genom konkreta
handlingar som det måste göras. De är vår fulla övertygelse om att vår regering kommer att klara det här jobbet, man kommer att se till att budgeten blir
i balans och man kommer att se till att välfärden bibehålls såsom vi alla vill.
Centern stöder förstås budgeten och utskottets förändringar, vi stöder
också samhällsservicereformen som det jobbas med inom tre områden, digitala agendan, kanske det inte är så mycket politik i det, däremot kan det bli
lite mer ideologiska diskussioner inom tekniska sektorn och samhällsservicereformen. Vi i centern stöder att samhällsservicereformen drivs under en
enda hatt inom de områden som regeringen har gett arbetsgrupperna i uppdrag titta närmare på, dvs. specialomsorgen, handikappservicen, barnskyddet
och missbrukarvården. Det är vår absoluta tro att de områdena är under en
enda hatt och att finansieringen sker solidariskt genom att man bakar in invånarantal och skattekraft. Då blir det helt oberoende av kommunernas vilja
och inte vilja att hjälpa dem som behöver mest. Då får vi också likvärdig och
lika behandling av alla åländska invånare inom det området.
Vi hoppas verkligen att vi kommer fram till det så att man får börja med
lagstiftning under februari, mars och att man får allt det här under en hatt.
Det är inte speciellt svårt att göra det, det gäller bara att vi måste komma
överens och sedan måste vi förmå våra fullmäktigeledamöter att driva frågorna och ta beslut. Det får inte bli som med lagstiftningen inom brandväsendet, där lagstiftningen finns att man ska samarbeta redan för några år sedan, men det är ännu inte genomfört av kommunerna. Trots att vi är överens
om att vi ska göra det här jobbet krävs det ganska mycket jobb att göra det.
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Vi i centern kommer kraftigt att stöda det både här i salen och ute i kommunerna så att de här fyra områdena blir under en enda gemensam hatt med
en gemensam finansiering. Då får alla samma service på Åland. Det är också
vår absoluta vilja.
Inom tekniska sektorn litar vi också mycket på regeringen och grupperna
så att man kommer fram till någon form av konkurrensutsättning, eller vad
det nu än heter, man pratar om utmanarrätten nu för tiden. Jag är inte själv
riktigt hundra på exakt vad det betyder, men jag stöder det ändå. Jag tror att
det betyder att det blir någon form av konkurrens.
Det tror vi också i centern, det är bara genom konkurrens som vi kan nå
kostnadsminskningar. Jag har själv erfarenheter inom flera områden, t.ex.
inom sopområdet där Saltvik konkurrensutsatte sophanteringen i 7-8 delar,
vilket gjorde att kostnaderna halverades från det att det tidigare var ett privat
monopol. Det tror vi mycket på och det stöder vi och vi hoppas att också
andra har samma tankar.
Vi kommer också att vara delaktiga i och arbeta för att ÅHS blir mera ekonomiskt ansvarstagande. Jag sitter själv med i styrelsen och försöker aktivt
äta mig in i kunskapen om sjukvården och försöker se till att vi har en bra
sjukvård på Åland, men att den ska göras så att man i rimligaste mån kan
följa budgeten. Här ser vi ökade inkomster som en stor del för att inte försämra sjukvården på Åland alldeles för mycket, men genom att öka avgifterna
och högkostnadsskyddet ska det gå. Det är vår absoluta tro att den som är
sjuk vill bli botad eller få lindring och då bryr man sig inte så mycket om vad
avgifterna är. Är det mot förmodan de fåtal som inte har råd med avgifterna
finns det kommunala skyddsnätet genom att kommunerna går in och betalar
avgifterna. Totalt sett blir det ett bra skydd för Åland om man kunde komma
emot med inkomsterna så att man inte skulle behöva minska så mycket på
utgifterna. Nu har vi fått en ram på 80 miljoner som antagligen går att följa,
men skulle vi inte ha fått den och varit tvungna att minska ytterligare 2-3 miljoner, skulle ålänningarna garanterat har fått en märkbart sämre sjukvård,
vilket man inte vill ha, man vill som sagt bli både botad och lindrad när man
blir sjuk. Det finns många andra områden som jag kan rabbla upp, skärgårdstrafik, utbildning och näringspolitik där vi tycker att regeringen för en bra politik och som utskottet har nämnt här.
Med dessa ord vill jag återigen upprepa till slut att det egentliga receptet är
mindre service, lite högre skatter och lite högre avgifter, det måste till för att
få budgeten i balans.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Idag har vi fått ett papper på våra bord i plenisalen, från
Norra Ålands kommuner. Man är bekymrad över vad landskapsandelarna och förändringarna av landskapsandelarna kommer att innebära
och framför allt vill man kritisera landskapsregeringens tillvägagångssätt lite, att man inte har haft det bättre förankrat. Det skulle vara intressant att höra ledamot Karlssons åsikt om det är förankrat i fullmäktige eller på annat sätt, han är ju engagerad i kommunalpolitiken. Stöder
han åsikten som står på pappret eller har han en annan åsikt.?
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nej, jag stöder inte den skrivning som finns i pappret, där
Saltviks kommun är med. Jag har inte tecknat under det trots att jag är
styrelseordförande. Jag anser att kommunerna ska vara med och dela på
den här kakan. Det är helt orimligt att begära att landskapsregeringen
ska sitta och förhandla med 16 kommuner. Det är helt orimligt. Det är
jättebra det som nu växer fram. Landskapet ska i framtiden förhandla
med kommunförbundet och Mariehamns stad, som inte är med i kommunförbundet. Landskapet ska ha två förhandlingsparter, sedan är det
upp till Mariehamns stads representant att förankra det i sin kommun
och kommunförbundets representanter ska förankra det i de kommuner
som de representerar. Det är helt orimligt att ha 16 motparter. Det är en
bra utveckling i kommunförbundet, det är synd att Mariehamn gick ur,
de kommer säkert att komma tillbaka igen när de ser hur bra det fungerar. Tills vidare fungerar det bra med två avtalsparter, Mariehamns stad
och kommunförbundet. Det kommer det att göra. Det gjorde det också i
det här fallet. Landskapsregeringen gjorde ett bra jobb, man kan inte
förhandla med 16 kommuner.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det är intressant att höra att man från ledningen i Saltviks
kommun och övriga Norra Ålands kommuner har en åsikt, men ledamot
Runar Karlsson som är engagerad, delar inte åsikten. Man är lite förundrad över en sådan här skrivelse, vilken betydelse har den. Sedan har
vi lite tidigare i debatten fått ta del av den kritik som har varit mot landskapsregeringen när det gäller förslaget som lagts fram via kommunförbundet, man fick ett färdigt papper på bordet, som det framförts här. Är
det en åsikt som ltl Runar Karlsson delar eller anser han att förhandlingarna inte har gått till på ett bra sätt?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jo, som man rimligtvis kan begära har förhandlingarna gått
bra, jag har suttit på en rad stolar i det här ärendet. Från kommunförbundets sida har vi skött det som det ska skötas. Tidigare har man tänkt
sig att det ska förankras in i minsta detalj i varje kommun. Den tiden är
nog förbi och jag tror inte ens att det fungerade då och det fungerar inte
idag heller. Det måste bli färre parter som ska förhandla med landskapsregeringen. Landskapsregeringen gjorde ett riktigt bra jobb. Man hörde
också kommunförbundet och man justerade sitt förslag utgående från
kommunförbundets åsikt. Man gjorde vad man rimligtvis kunde begära.
Sedan att kommunerna ville ha mera pengar, så är det och det vill alla
ha, men det fungerar inte mera. Tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Wine, replik

Fru talman! Det är bra att ledamot Runar Karlsson är optimist och tror
på framtiden. Det var många lovord i ledamot Karlssons anförande. Jag
vill dock påminna om att trots att det köps julklappar som aldrig förr,
som ledamoten Karlsson hänvisade till, så är det också alltfler som inte
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har råd att köpa julklappar. Vi har alltfler som inte har råd att göra det
så vi bör också komma ihåg att tänka på dem. Ledamot Karlsson
nämnde om att för dem som inte har råd så om man höjer avgifter så
finns det sociala skyddsnätet. Det styrs av en lag, vi har många som ligger emellan det sociala skyddsnätet och dyrare avgifter. Vi får inte
glömma bort dem. Ledamot Karlsson, jag vill också komma in under ledamot Karlssons hatt, för det är intressant att ha allt i en hatt med solidarisk betalning.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Vi i centerpartiet vurmar också för de svaga i samhället och
själv har jag aktivt jobbat med det på olika sätt och det gör vi fortfarande. Det är klart att det alltid finns folk som faller emellan. Det är jättesvårt att fånga upp alla. Som jag sade med sjukvårdsavgifterna, där
finns det, man blir inte utan vård om man inte har råd. Så är det. Sedan
finns det också stöd om man har det lite knaggligt i livet. Det är klart att
man jättegärna vill komma åt alla på alla möjliga sätt, men antagligen är
det praktiskt och ekonomiskt svårt att göra det. Det finns ett förslag här
om hur man ska stöda dem som har det svagt och inte klarar sig själva.
Vi stöder dem säkert på något sätt.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Solidariska hatten, som ledamot Runar Karlsson nämnde i
sitt anförande, låter bra. Det kanske är någonting som kunde räcka i
framtiden, hur man kan göra. Fortsättningsvis är det en viktig sak att
tänka på, framför allt dem som inte klarar sig själva, som ledamot Karlsson sade i repliken, de klarar sig själva, men de är på gränsen om de gör
det. Vissa av de här avgifterna kan kanske bli otroligt tunga för familjen,
framför allt för barnfamiljer. Man bör tänka till lite.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jo, absolut ska man tänka till. Det har man försökt här
också att tänka till, vi har förhållandevis höga barnbidrag, studiestöd
osv., även utkomststöden är något högre än på andra platser. Det försöks nog. Sedan kommer vi tillbaka till den solidariska finansieringen
inom de här fyra specialområdena. Det tror jag absolut är en nödvändighet och antagligen är det den största åtgärden som kommer att göras,
åtminstone en av de största under den här perioden. Jag hoppas att om
man går in för en solidarisk finansiering av de fyra specialområdena, blir
det i ett enda slag så att alla kommer att bli lika behandlade, beroende
förstås på den person som ska ta beslutet, det kan vi inte påverka. Vi politiker har gjort vad som står i vår makt att se till det. Det går att genomföra, bara vi kommer överens här om det så ska vi nog se till att kommunfolket också gör det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Ledamoten Runar Karlssons makroekonomiska analys var
intressant och optimistisk. Den utmynnade, förutom annat, också i det
att landskapets offentliga ekonomi klarar sig utan upplåning och vi ska
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inte syssla med sådant. När jag går till betänkandet på sidan nio, moment 39.30 Upptagna lån så står det att utskottet föreslår att finansieringslånen ökar med tre miljoner euro under nästa år och när man går
till sifferstaten på sidan 21 så framgår det här under ifrågavarande moment att med den här höjningen av upplåningen av upptagande av
finansieringslån så skulle lånesumman under nästa år belöpa sig till
35 431 000 euro.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Utan att vara 100 procent säker, fast jag är nästan helt övertygad om det, så handlar inte den upplåningen om att Åland har dålig
likviditet och att vi måste börja låna. Det handlar säkert mera om förmedling av lån, delvis. Det kan också finnas t.ex. inom PAF lån som man
förmedlar. Man förmedlar också andra lån. Jag tror att det är den digniteten, det är inte nettoupplåning för landskapet som man menar här.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Eller kan det vara så att det här inte är lån i bank utan det
handlar om att låna av de inbesparingar som kom till såsom ledamoten
Karlsson beskrev, på nittiotalet med det nya klumpsummesystemet. Det
genererade ett överskott som blev ganska stort. Möjligen sysslar man
med intern upplåning, men det är också upplåning.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ledamot Jansson kanske svarade på det själv. Jag vet att
ledamot Jansson hade samma fråga vid mitt anförande i budgetremissen. Jag tog inte exakt reda på då hur det var, men det är inte någon nettoupplåning utan det finns annan förklaring som inte är lika dramatisk
som om landskapet skulle gå ut och låna upp pengar för att man är utan
pengar. Man har trots allt 50-60 miljoner i kassan och då lånar man inte
om man inte behöver. Det är av andra orsaker som det finns en naturlig
förklaring till, som inte belastar landskapet på det sättet som en vanlig
nettoupplåning skulle göra.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag ska läsa betänkandet bakifrån så blir det positivare när man
kommer längre fram. Det fanns två motioner, en hade ledamot Eklund och en
hade jag. Jag har skrivit om båten som skulle inhandlas till trafikavdelningen
och som polisen skulle nyttja. Jag är lite förvånad över att utskottet inte har
tagit bort de pengarna. I reservationen står det att det också har framkommit
att polisens behov av båten är överskattad. Det skulle vara intressant om finans- och näringsutskottets ordförande hade varit närvarande och kunnat
förklara det här.
Jag ser det så att skärgårdstrafiken måste spara och skära ner på servicen
och samtidigt ska det köpas en till båt till trafikavdelningen, med de driftskostnader som det innebär och som föder nya driftskostnader. Det här är inte
riktigt rätt och ansvarsfullt. Det borde åtminstone finansministern ta med sig
när det ska komma en tilläggsbudget, ta bort de här pengarna, det här är inte
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bra. Vi ska inte investera pengar till onyttigheter om vi inte absolut behöver.
Då kan de göra bättre nytta någon annanstans.
Sedan var det en sak till. Jag har skrivit en motion om bolagiseringen. Det
var orsaken till att det kom väldigt lite information om hur det vandrar
framåt på senare tid. Nu ser jag att utskottet har skrivit att arbetet med en bolagisering pågår och de föreslår att budgetmotionen förkastas. Det är bra så,
men pågår arbetet i tillräckligt stor kraft? Det är ett frågetecken. Man borde
fundera över detta lite på regeringssidan. Måste man köra lite hårdare på den
biten?
Sedan vill jag bli lite positiv och då gäller det en motion som jag skrev om
finansiering av trafikutbyggnader. Jag är glad att åtgärdsmotionen som jag
skrev i våras kom upp till behandling i samband med den här budgetmotionen och jag är väldigt glad åt att utskottet har behandlat den positivt så att den
nästan till 99 procent är godkänd. Det tackade jag ordförande för förut så nu
uttrycker jag bara min tillfredsställelse till den biten.
Då finns ett arbete kvar och då är det viktigt att lantrådet och vicelantrådet, som tillika är finansminister, håller i det här ordentligt i de förhandlingar
som ska föras i Helsingfors, innan man kan komma med en framställning.
Det ska beredas en väg också och hela arbetet med det. Jag är positiv till det
och jag hoppas att när man kommer tillbaka med kortruttssystem och delprojekt, som det står om i betänkandet, till våren att vi kanske får veta någonting
om de framtida planerna vad gäller finansieringsbiten.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller båten till trafikavdelningen som har debatterats ganska mycket i lagtinget kan jag säga att vi diskuterade väldigt
mycket i våra egna budgetförberedelser och försökte finna olika pragmatiska lösningar med de resurser som finns inom förvaltningen. Faktum
är att om det finns någon avdelning som är i behov av en båt så är det
faktiskt trafikavdelningen, med beaktande av alla hamnar och verksamheter som vi har ute i skärgården och de projekt som nu är på gång t.ex.
båt mellan Åva-Jurmo och det som jag tror att ligger ledamoten Torsten
Sundbloms hjärta nära, nämligen kortruttssystemet. Det kommer att
krävas mycket fältarbete och mycket arbete ute i skärgården för att få
det grundmaterial som behövs för att kunna fatta rätt beslut så småningom. Vår bedömning blev ändå sist och slutligen att det är en motiverad investering.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det var en motivering som inte har kommit fram så tydligt
tidigare. Det finns väldigt stora, rejäla arbetsbåtar utplacerade runt om i
skärgården och fasta Åland som är under oljeskyddet. Det är rejäla arbetsbåtar. Titta åtminstone på ett samnyttjande.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi ska vara så ansvarsfulla som möjligt också i den här frågan, naturligtvis. Sedan, fru talman, vill jag också ta upp det här med extra anslag som ledamoten Sundblom tog upp. Det är absolut en väg som
vi ska vandra. Det grundarbete som nu görs, de olika konsulterna som vi
har anlitat, kommer att ha ett bra material och gör att vi sedan så småningom kan komma med en framställning om extra anslag. Jag tror att
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för att vi ska kunna vara framgångsrika med en sådan ansökan så måste
vi dels låta den s.k. finlandskabeln bli verklig och klar, men samtidigt
måste vi presentera en helhetsbild som visar storleksordningen på hela
projektet. Kanske det inte är hela projektet, men vissa delar i varje fall
har sådan strategisk betydelse att man kan finna hållbara motiveringar
för att få extra anslag. Jag tror själv att det är en väg som vi ska utnyttja
lite mer än vad vi har gjort hittills.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det har jag sagt många gånger tidigare att det måste vara en
större helhet i det här, men vi har en mall från Projekt 77, som vi kan
titta på hur man förhandlade fram det hela. Det är det värt att göra. Jag
är glad att finansministern nu säger att han är lite positivare än vad han
har varit i tidigare repliker till mig i det här ärendet. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Lagtingskollegan Sundblom och flera andra har här i olika
sammanhang anfört att ett samhällsbolag som sköter skärgårdstrafiken
skulle vara bra och skulle vara lösningen på någonting, skulle vara kostnadseffektivare, skapa mer trafik för samma pengar. Jag som erfaren
från privata näringslivet och bolagsbildningar där och kunnig i aktiebolagslagens bestämmelser, vinstgivande verksamhet och så har svårt att
förstå de här samhällsägda bolagens fördelar jämfört med när man har
andra arrangemang, t.ex. det vi har idag. Vilka skulle vara de verkliga
fördelarna med ett skärgårdstrafikbolag? Kan jag få en redogörelse för
det konkret?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Som jag ser det så skulle det bli en rakare ledning i det. Som
det är nu så är det väldigt många politiker inblandade i själva utförandet
hela tiden, hur det ska göras. Politikerna ska stå för budgeten och medlen, men har vi en effektivare ledning skulle det säkert skötas mycket
bättre. Det är min utgångspunkt i det hela.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är väl inte bolagsformen som avgör hur effektiv ledning
man har utan det är ägaren som avgör hur effektiv ledning man har. Att
det genom att bilda om det till ett bolag skulle genomgå en större effektivitet eller bättre ledning är inte alls givet, men däremot skulle vi här i
den här salen få leverera pengar till den här verksamheten som behövs.
Det är lite kommunalförbundstanke över det här med samhällsbolag.
Någon sköter verksamheten, beslutar, står för allting, men vi levererar
pengar. Lite bättre argumentation erfordras.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.

885

Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är en ganska så avslagen tillställning det här just nu. Det är
flera som kanske håller sig utanför salen och det är väl ett tecken på att debatten inte intresserar så mycket. Eventuellt beror det på att vi ändå är så pass
överens om målen för den offentliga ekonomin i landskapet, kanske inte i
kommunerna, men den offentliga ekonomin i stort sett. Det finns ett behov
av att fortsätta med ett strukturomvandlingsprogram för att få ner kostnaderna.
Jag har lite funderat i andra banor än det som har diskuterats här. Jag tänker på det som utskottet skriver om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och den bild utskottet ger är ganska så dyster. Det finns ingenting i
världsekonomin som just nu tyder på några snabba förändringar till det
bättre. Några små ljuspunkter finns det väl. På dagens nyhetssidor kan man
läsa att något riskanalysbolag har höjt Greklands status något, ekonomin stabiliseras långsamt osv. osv.
Troligtvis så kommer den svaga ekonomiska utvecklingen och tillväxten att
fortgå. Det har naturligtvis konsekvenser för den offentliga ekonomins intäkter. Det som ingen här har diskuterat och som jag vill diskutera nu är frågan
om fördelningseffekterna av en svag ekonomi. Det som sker är att inkomstklyftorna ökar. De ökar mer än under goda tider. I och för sig har inkomstklyftorna i Norden ökat efter 1980-talet och det har att göra med marknadsliberalismens framtoning på nittiotalet och sedan under 2000-talet.
Nu börjar väl en viss svängning, pendeln svänger igen, man inser att de fria
marknadskrafterna, som inte alltid är så fria, löser inte automatiskt samhällsekonomiernas utmaningar. De här åtgärderna och sparbetingen som i och för
sig är nödvändiga har en effekt att döda den offentliga efterfrågan och det
försämrar också den privata ekonomin. Det visar också utskottet på här i sin
analys, att landskapet och kommunerna inte investerar lika mycket som
förut. Att de inte efterfrågar så mycket tjänster gör att tillväxten i samhället
också minskar.
Det här med ökade inkomstklyftor stod det nyligen om i Hufvudstadsbladet. I lördags, den 15 december, kom det igen en rapport från 2011. Det visade sig, som det har gjort ända sedan 1990-talet, att för dem som har höga
inkomster ökar inkomsterna hela tiden mycket mera än för dem som har
mindre inkomster. Resultatet är givetvis att vi får samhällen där inkomstklyftorna så småningom blir större och större. Medianinkomsten i Finland anges
till 13 666. När vi utredde inkomstfördelningen på Åland för en tid sedan, det
har nu gått ganska många år sedan, så var fattigdomsgränsen ungefär 10 000
i året. Nu har det ökat till 13 666.
Trots att det är så dåliga tider så de som förtjänar bäst ökar sina inkomster
i år med sju procent, medan den lägsta percentilen, alltså bara någon tiondedels procent. De som är fattiga blir fattigare och de som är rika blir rikare.
Trots att de som leder de stora företagen och bankerna om och om igen påpekar och understryker att löneökningarna måste vara måttliga och att man ska
arbeta längre och pensionerna ska inte höjas, så lever de inte som de lär utan
deras inkomster och andra förmåner är närmast obegripliga för de flesta löntagare. En hög företagare eller bankmänniska tjänar i månaden ofta betydligt
mer än vad en löntagare förtjänar på ett helt år.
En sådan utveckling utmanar det s.k. samhällskontraktet. Vi ser i många
länder vad det innebär i social orolighet och sociala stämningar om den här
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ekonomiska klyftan växer alltför starkt. I USA där man inte har mycket utjämningssystem syns det här allra mest. Vi ser ett samhälle idag i USA där det
finns otroligt starka sociala spänningar som tar sig många otrevlig uttryck,
människorna känner sig otrygga, osäkra och försöker på olika sätt skapa sig
säkerhet. Våra nordiska samhällen är kända för att medborgarna har stor
tillit till varandra och till myndigheten. Det brukar man förklara med den
nordiska modellen som har kraftiga utjämningssystem som gör att människor oberoende av sin ekonomiska förmåga kan känna åtminstone en viss
trygghet.
Det är klart att om den här utvecklingen fortsätter så kommer vi också att
så småningom uppleva negativa konsekvenser av de här ökade skillnaderna i
inkomster. Också inom den offentliga sektorn är det så att vi har höginkomsttagare vars inkomstutveckling från nittiotalet fram till idag har ökat med ungefär 80 procent, men går man till den allra lägsta inkomstnivån, det är framför allt människor som är sjukskrivna som inte kan arbeta, så deras transfereringar har ökat med bara sju procent. De har relativt sett fått det betydligt
sämre om man beaktar övriga levnadskostnader och hur de har utvecklats.
Med det här parallellt har det också vuxit fram en sorts nyliberal attityd att
var och en ansvarar för sin ekonomiska trygghet och är man arbetslös så ska
man själv skaffa sig jobb. Det är inte AMS som ska se till att det finns en balans på arbetsmarknaden osv. Attityderna och värderingarna har parallellt
med de ökade inkomstklyftorna förändrats.
Det som är en annan konsekvens av de här ökade inkomstskillnaderna är
att man numera mäter barnfattigdom, som man ser att ökar också i våra välfärdssamhällen. Det påverkar barn och barnfamiljerna också vad gäller deras
psykiska hälsa. Även om det kan tyckas att inte vara så viktigt vad man har
för kläder eller vart man åker på semester eller om man har det ena eller det
andra så bygger vår livsstil idag så väldigt mycket på konsumtion. Det är
normalt att kunna konsumera vissa saker och ting. De som inte har råd med
det hamnar naturligtvis i någon sorts marginaliserad position, som ofta kan
vara förknippad med en viss skam och skuldkänsla eftersom vi i vårt samhälle
inte mera diskuterar solidaritet. Det ska vara lite mera tekniska termer hur
man ska försöka hålla en viss balans i samhället.
På Åland vet vi inte idag mycket om vare sig barnfattigdom eller hur fattigdomsgränsen ser ut. Vid sidan av barn är det pensionärer som är utsatta i just
sådana här sammanhang. Speciellt sådana pensionärer som i tidig ungdom
eller i tidigt vuxenliv har drabbats av sjukdomar, särskilt psykiska sjukdomar
och som har pensionerats och inte kan arbeta. De är ofta ekonomiskt utsatta,
men också kvinnor som har tagit ett stort ansvar för barn och familj. Det visar
den utredning som vi gjorde senast. Det skulle vara viktigt att få en uppföljning på det här och kanske också utvidga utredningen. Jag tror nämligen inte
att det är så enkelt som ledamot Runar Karlsson säger, att om vi höjer t.ex.
avgifterna på ÅHS så är det så att alla oberoende av inkomst värderar hälsa så
högt så man är beredd att betala förhöjningen. Vi vet de facto inte om möjligheterna för vissa människor att tåla en sådan höjning. Det krävs mycket mera
fakta och ett bättre beslutsunderlag för att kunna dra sådana slutsatser.
Med ökade inkomstskillnader ökar också skillnaderna i hälsa, särskilt psykisk hälsa men också fysisk. För inte så länge sedan fanns det en uppgift i
Hufvudstadsbladet att om man jämför män i de allra högsta inkomstklasserna och de lägsta, så de som är i de lägsta inkomstklasserna har också ofta
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sämre utbildning, sämre hälsa och deras livslängd är ungefär 12 år kortare i
genomsnitt än motsvarande grupp i de högsta inkomstklasserna. Det är nog
bättre att vara rik än att vara fattig, inte bara vad gäller pengar utan nästan
alla andra livskvalitetsvariabler korrelerar positivt med höga inkomster.
Vad gäller kvinnor så kan man konstatera att när inkomstklyftorna ökar så
är det framför allt män som drar upp inkomsterna. Till viss mån dras alla
andra med, men skillnaden mellan kvinnor och män har inte minskat de senaste åren. När man sedan betänker att skattesänkningarna har varit sådana
att man ska minska på inkomstskatterna och vem är det som tjänar mest, jo
det är män. Det är män i höga inkomstklasser som har gynnats och fortsätter
att gynnas av den samhällsutveckling som vi har.
Det skulle vara viktigt att regeringen funderade över den här saken för vi är
nu inne i en sådan process, vilket är positivt, att vi försöker utveckla utjämningssystemen och de sociala skyddssystemen på ett sätt som ska vara anpassat till den åländska befolkningens behov, men vi vet de facto inte mycket
om de här olika variablerna. Från socialdemokraternas sida är vi nog därför
fortfarande väldigt försiktiga med det här med höjning av avgifter av alla de
slag. Det krävs ingen större intelligens att förstå att avgifter drabbar alltid de
som har lägst inkomster mest.
Fru talman! Jag tänkte sedan eftersom ÅHS har varit så mycket på tapeten,
också delta i den diskussionen. ÅHS kommer nu på fredag redan att få ta
ställning till ett förslag med höjda avgifter och det här måste kopplas till högkostnadsskyddet och den framtida utformningen av sjukdomskostnadsavdraget. Här krävs ett arbete och ett samarbete med regeringen innan man kan slå
fast resultatet av ÅHS behandling av frågan.
I media och annars här i debatten också finns det en tendens att försöka
hitta syndabockar ifråga om ÅHS ekonomi. Det är inte så enkelt att man slår
fast en siffra och sedan är det bara en fråga om budgetdisciplin att hålla de
här olika klinikernas budgeter. Vi har inom ÅHS under hösten speciellt fått
mer och mer detaljerad information om varför kostnaderna har stigit i vissa
avseenden. Jag kan som kuriosa nämna att inom psykiatrin så har man i år
tre rättspsykiatriska fall. Vi har inte inom ÅHS någon valfrihet att säga att ni
får ingen behandling, ni får ingen vård utan det får vi bara betala för. Sedan
har vi haft svårt sjuka, psykiska fall. De här är så pass dyra så att de på ett år
äter upp en avgiftshöjning på 500 000 euro. Som nog några har nämnt här
kan vi inte veta utgifterna, de kan inte förutses. Man kan förstås med en viss
sannolikhet räkna in också avvikelser, men det förefaller som om avvikelserna blir fler och större. Det har att göra med det samhälle vi lever i. Det flyttar
in människor från olika länder, folk rör sig mera och allt det här påverkar
också ÅHS ekonomi på olika sätt.
Sedan det här med vem som har budgeterat fel och vem som har budgeterat rätt så visst är det klart att man ska försöka uppnå en så realistisk budget
som möjligt, men mot bakgrund av både storleken och arten av den verksamhet som bedrivs vid sjukhuset måste man nog vara beredd på att överraskningar kommer att ske. Jag tror inte att det hjälper med att slå knytnäven i
bordet och tro att saken löser sig på det sättet.
Det som däremot är uppenbart åtminstone för mig hur vi ska klara av de
här två miljoners inbesparingarna är att vi måste titta på själva strukturen
inom organisationen, dvs. producerar vi verkligen hälso- och sjukvård på ett
effektivt sätt på Åland. Ja till vissa delar, men inte till alla enligt mig. Ett ex888

empel har jag blivit medveten om på den senaste tiden. Det har öppnats en ny
enhet inom ÅHS, en sekreterarenhet som har 50 årsarbetare. Under året har
ytterligare fler varit anställda. Det är för mig obegripligt hur vi kan ha en så
stor kader med sekreterare inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vars
främsta uppgift är att ta hand om människor som är sjuka. Vad de sysslar
med är tydligen att renskriva det som läses in av läkarna med mikrofoner och
apparater av något slag. Sedan skriver de ut en massa fakturor manuellt.
Att man har så många som gör sådana här uppgifter beror bl.a. på att den
IT-utveckling, eller e-förvaltning som borde finnas på ÅHS, inte finns idag.
Det finns en massa arbeten av rutinkaraktär som görs manuellt. Att det inte
har gjorts tillräckligt på det här området känner jag inte till, men det som jag
är alldeles övertygad om är att vi måste effektivera e-förvaltningen på sjukhuset.
Om vi ska göra strukturella förändringar så är det att minska på personal.
Något annat sätt finns inte. En stor del av de anställda är i den åldern att de
under de närmaste åren kan eller kommer att gå i pension och då finns det
möjlighet att göra en sådan strukturomvandling utan att många människor
måste avskedas.
Fru talman! Att tro att vi kan klara ÅHS inbesparing med att öka avgifterna
är inte realistiskt, det kanske har andra effekter som inte är önskvärda med
tanke på alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. En sak som ytterligare kan beröras är det här med vård utanför Åland som trots att organisationen är nöjd med att man kan ta hem, som man säger, mer och mer behandlingar så ökar den externa vården. Det är svårt att stoppa det. Det är ju så att
varje människa ska ha rätt till den vård man är i behov av och läkarna har en
skyldighet att hjälpa människor. Det hör till deras yrkesroll och ansvar. Jag
tror att det är viktigt att närma sig den här verksamheten och uppgiften och
speciellt de här inbesparingarna, med en viss ödmjukhet. Att få fullständig
kontroll över utgifterna, som det sägs i finans- och näringsutskottets betänkande, är säkert önskvärt, men troligen inte helt realistiskt. Tack, fru talman!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Regeringspartierna har kommit överens om att inkomsterna på ÅHS ska öka under 2013 med 500 000 och budgetdisciplinen gäller både landskapsregeringen och styrelsen i det här fallet. Det var ett intressant idémässigt inlägg som ledamoten hade inledningsvis. Att hålla
med om uttrycket att det är bättre att vara rik än fattig gäller åtminstone
när vi räknar i ekonomiska termer. Däremot vill jag diskutera uttrycket
om att vi inte diskuterar mera solidaritet. I budgetremissen sade jag att
två misslyckanden har vi att redovisa, det är skärgårdsutvecklingen och
den här fattigdomsutredningen. Det är så många som lider av det. Vi
moderater är för riktade stöd till dem som behöver. Det är viktigt att
skapa resurser i samhället så att vi kan värna om dem som behöver värnas om.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo, det är bra att vtm Roger Jansson nämnde solidaritet.
Det jobbar vi gärna tillsammans med moderaterna på. Det som var min
poäng var att vi saknar tillräckligt med fakta och kunskaper om hur befolkningens socioekonomiska situation de facto ser ut. Det var närmast
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det jag var ute efter. Min poäng med den här halva miljonen i avgiftshöjningar är att det inte hjälper särskilt mycket för att få budgeten i balans inom ÅHS utan det behövs några allvarliga fall där vi inte har någon
makt över vilken vård personerna har rätt till och ska få utan vi får bara
betala.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller solidariteten och stöden har vi i Norden byggt
upp välfärdssamhället så att vi försöker ge det till alla. Det är rimligt när
det gäller skola och en del annan service, hälso- och sjukvård osv. Vi
kanske har gått för långt. I Sverige och i Finland är man mera inne för
att man riktar stödet. Nu har vi i samband med högkostnadsskyddet och
med minskat sjukdomskostnadsavdrag diskuterat solidaritetsfrågorna
här i salen igår och idag. Vi har väntat hela det här året på att landskapsregeringen ska komma med sådana förslag på riktade åtgärder för sådana som behöver.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vad gäller ÅHS ekonomi så är det klart att en halv miljon
inte är någonting som man ska bagatellisera, men om vi ska kunna åtgärda strukturella underskottet så är det i utgifterna som det måste skäras. De måste skäras ganska rejält. Då gäller det alltså att minska på antalet anställda. Det är det som kommer att vara den stora frågan. Där
hjälper inte bara med budgetdisciplin utan styrelsen och ledningsgruppen för ÅHS måste komma med konkreta förslag och så måste det finnas
ett ledarskap, som håller när det gäller att genomföra de åtgärderna. Det
finns en del riktade sociala åtgärder och dem kan man säkert utveckla,
men då behövs det mera fakta, mera utredningar om vilka ålänningar
som utgör målgrupp för det här.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Man kan konstatera att när man kommer in så här sent i debatten så är det mesta sagt. Det ser man också av intresset här i salen. Tittar man
på budgeten och tänker om man ska komma med någon ny infallsvinkel eller
vad ska man lyfta fram. Jag var på ett socialnämndsmöte igår där vi diskuterade förundervisningsprogrammet, medan vi fortfarande här höll på och debatterade budgetlagar.
När vi pratade om förundervisningsprogrammet informerades vi av
barnomsorgschefen hur arbetet går till i våra daghem och man kom in på genusfrågor och hur man arbetar där. Man har ett medvetet förhållningssätt
och man verkar konstant för jämställdhet mellan pojkar och flickor. Hela
verksamheten genomsyras utan att man har något direkt program. Det är det
viktigaste arbetet man kan ha när det gäller jämställdheten, att man i barnomsorgen försöker få bort gamla värderingar och fördomar. Där måste man
bevaka de frågorna för att man i framtiden ska slippa bevaka frågorna i
samma utsträckning som vi gör idag.
Fru talman! Värderingar och attityder får man mycket tidigt i livet. Jag
lyssnade till en föreläsning som hölls av specialpedagogen Anders Karlsson i
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Arkipelags Kaptenssal. Han hävdade utgående från forskning att merparten
av de attityder vi har då vi uppnått pubertetsålder har vi fortfarande kvar när
vi går i pension. Man talar om attitydsförskjutning, men det är väldigt svårt
att förändra attityder, man tror att det går med kunskap, men attityder är
väldigt mycket känslor som sitter betydligt djupare förankrat än vad man kan
direkt påverka med ren kunskap.
Nyckeln till ett genuint jämställt samhälle är att vi börjar påverka våra
barn tidigt. Det här fungerar också på andra områden. Jag har alltid hävdat
att det här är ett mycket effektivt verktyg för att bryta trenden som vi har idag
med den allt positivare synen på narkotika och narkotikamissbruk som finns
bland våra ungdomar idag. Det här är ingen drogdebatt även om det borde
vara dags att debattera den saken igen, eftersom jag alltid upplever att den
frågan fallit i glömska.
För att återgå till jämställdhetsfrågan, jag upplever att de som drivit den
frågan gjort enorma framgångar. Ingen man kan i dag offentligt hävda att han
ifrågasätter könens lika värde utan att han helt tappar sitt anseende. Tittar
man tillbaka på vad som har hänt, i och för sig är jag väl en gammal stofil
själv, men det är inte så länge sedan de här händelserna var. 1986 Finland avskaffade diskriminering av kvinnor. Kvinnor fick behålla sitt släktnamn. 1994
kriminaliserades våldtäkt inom familjen. I det här sammanhanget kan man
notera att 1971 avkriminaliserades homosexualitet och 1981 var homosexualitet ingen sjukdom längre. Vilka enorma framsteg man har gjort, när vi tittar i
det här perspektivet har vi kommit ganska långt. Men för den skull vill jag
hävda att vi inte är framme där ännu.
Det finns idag en alltför skev kvinnosyn bland alltför många män. Man talar kanske inte om det, men vad som talar för det här är den omfattande prostitutionen och med människohandel i släptåg, som finns. Vi vet att det finns
öppen prostitution i riket, i Sverige är den lite mera dold, vi har det på färjorna. Hur läget på Åland är har jag faktiskt ingen aning om. Det är så att
både pojkar och flickor som uppfostras av härskare och tyranner till fäder och
undergivna mödrar får en skev kvinnosyn, som man bär med sig resten av livet. Det är av stor vikt att både kvinnor och män, ansvaret är lika, reagerar på
kränkningar och skev kvinnosyn.
Finans- och näringsutskottet framhåller i sitt betänkande att det är viktigt
att regeringen arbetar för samma lön för kvinnor och män. Jag är av den personliga åsikten att lönen idag har tagit stora kliv framåt när det gäller lön för
samma arbetsuppgifter. Jag tänker på poliser, sjukskötare osv. Det kan aldrig
hända att man ska ha olika lön om man har lika arbete. Däremot kanske man
behöver komma tillrätta med att de kvinnodominerade arbetena generellt har
lägre lön, där arbetar man mycket med människor, vårdande yrken. Det här
kan vara väldigt kostnadsdrivande, det kan man vara medveten om det. Ska
man försöka höja lönen för den gruppen utan att dra ner lönen för någon annan, kommer det att bli väldigt dyrt.
Det är naturligt att finans- och näringsutskottet tänker på det här med lön
och den finansiella jämställdhet, det är ju ett finansutskott, men det finns
trots allt, även om man har diskuterat det tidigare här att det är bra att man
har pengar, andra värderingar i livet än att ha pengar. Att ha minnen kvar
från kvalitetstid med sina barn, kan nog uppväga ett fett bankkonto när man
sitter där hemma på ålderns höst. I och för sig en jämn fördelning av båda två
är kanske det vi ska sträva mest efter.
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Det finns andra sätt att stöda jämställdheten på än att se kvinnor med
mera pengar. Det är att se över de kvinnor som har ledande positioner i samhället idag. Den som är insatt i dessa frågor framhåller ofta att de kvinnliga
cheferna är betydligt mer utsatta än sina manliga kollegor när det gäller kritik
och ifrågasättandet. Det här finns det också undersökning om, framför allt
från Sverige. Det här gäller också de kvinnliga ledande politikerna, de är betydligt mer ifrågasatta. Det var ett program om det här också i finska TV:n
härom kvällen.
Det finns många kvinnliga chefer och de blir allt fler. Prestationerna i den
högre utbildningen avspeglar sig antagligen, det kommer att bli en hel del
mer kvinnliga chefer. Jag pratar om det som är allmänt känt just nu, att flickorna presterar bättre i utbildningar i förhållande till pojkarna i dagens utbildningar.
Fru talman! Vi har fortfarande en stor grupp medborgare därute med en
ojämlik attityd och fördomar i sina sinnen. Medvetet eller omedvetet bidrar
de till en föråldrad jämställdhetsstruktur. Männen driver ibland medvetet eller omedvetet härskartekniker och har svårt att underordna sig kvinnligt
chefskap. Kvinnan å sin sida kan vara onödigt undergiven och undfallande
och ge plats för sämre meriterade män. Det är viktigt att landskapsregeringen, lagtinget och alla medborgare är medvetna om det här och fortsätter att
reagera på uppenbara oegentligheter mot ett jämlikt samhälle. Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Tack ledamot Åke Mattsson. Det var upplyftande att få diskutera jämställdhet i den här debatten. Jag är mycket intresserad av det
resonemang ledamoten förde i början av sitt anförande kring att attityder skapas i tidig ålder, ända ner på dagsnivå. Där upplever åtminstone
socialdemokraterna att här är utbildning och fortbildning mycket viktig.
De som undervisar sitter och lär de små barnen de här sakerna. De sitter
med sina egna värderingar i ryggen. Där kan jag också som f.d. utbildare
uppleva att jag också måste revidera mina egna sätt att tänka. Utbildning och fortbildning i första hand.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag kanske var lite otydlig med en poäng som jag vill lyfta
fram i anförandet, att utbildningen och det projekt som har startat i den
här riktningen har verkligen gått fram. Det här är någonting som man
har tagit till sig. Den här vakenheten har också blivit bland personalen,
omedvetet behandlar man pojkar och flickor olika. Man har en tankegång med sig i hela sitt arbete som genomsyrar hela tänkandet, men det
är inte något direkta åtgärder eller projekt utan man tänker hela tiden
på den här biten och att man hanterar det på rätt sätt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Tack för det klargörandet ledamot Åke Mattsson. Det är
viktigt att vi också i ekonomiskt svåra tider fortsättningsvis satsar
pengar också på det här momentet. Det genererar i slutändan mycket
mer.

892

Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Tänker man på beaktande av effekten av det här och hur
pass bra det slår på lång sikt är det försumbara summor på den här utbildningsinsatsen i det här sammanhanget. Det tror jag definitivt. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag vill också tacka ledamot Mattsson för det här inlägget.
Det är inte så vanligt att män talar för jämställdhet i den här församlingen. Det var väldigt uppfriskande och ska berömmas. Jag hoppas att det
går bra i Finströms dagis. Undersökningar visar att vid 5-års ålder vill
ingen pojke klä sig i flickkläder mera medan flickor gärna klär sig i pojkkläder. Det är nämligen så att de här attityderna vad gäller könen är
kopplade till värderingar. Små pojkar och flickor i 5-års ålder vet redan
att det är bättre och mera värderat att vara man än kvinna. Det återspeglas fortfarande i allt som vi gör och nästan allt som gäller kön. Det
är tyvärr så att det har gått tillbaka vad gäller löner om man läser i den
här från 2010, till 2011 hade vi igen större skillnader.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag tackar för bifallet till mitt anförande. Det är beklagligt
att lönerna faller efter, men i det här sammanhanget vet jag att ledamot
Sundback och jag har haft divergerande åsikter. Det är många gånger
också som vi upplever att kvinnor är betydligt smartare än män. Männen kastar sig in och jobbar dygnet runt och kanske förstör en del av sin
livskvalitet i och med att man jobbar ganska mycket, medan kvinnorna
uppskattar tiden med barnen och uppskattar andra kvaliteter mycket tidigare än vad män gör. När man kommer upp i min ålder så ifrågasätter
man nog ganska mycket, man använder sin tid till kvalitet istället för arbete.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo, man erfar det att när män blir äldre ändras värderingarna betydligt. Det som är nedslående är inte det att kvinnor nödvändigtvis inte är det, men troligtvis är ganska smarta, men de tvingas jobba
idag betydligt mer än män, de får sämre betalt och de värderas faktiskt
mindre än män, generellt fortfarande. Män tycks inte vara intresserade
av att ta ut hemvårdsstöd osv. Ofta skyller man det på att det är familjens ekonomi osv, men om det verkligen var viktigt när man var ung och
man, så var man väl beredd att satsa lite på sina barn även om familjens
ekonomi något minskade.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det kanske är en konsekvens av det anförande jag höll att
jag hoppas att de barn som går i dagis idag får den här undervisningen
och informationen att de har vett att ta ut kvalitetstiden när de får egna
barn i framtiden. Det är väl kanske det centralaste här. Min avslutning,
som jag hade, är också viktig. Både kvinnor och män har ansvaret för det
här, man lägger ofta hela tyngden, hela ansvaret, på att det är männens
fel, det är männen som gör fel. Kvinnorna runt omkring behöver också
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vara medvetna om det här, gör jag rätt eller fel, att man påtalar det här,
varför backade du tillbaka i det här sammanhanget, varför gjorde man si
och så. Hela familjen, både kvinnor och män har ett gemensamt ansvar i
den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska berätta en liten historia. Det kan låta som en saga, men
den är sann. Den ska sedan landa i ett budgetmoment som jag också berörde i
remissen. Det var en gång några entusiaster som insåg några saker i början av
nittiotalet. Dels insåg man vilket värde det var i att man tog vara på segelsjöfartens sista dagar och utnyttjade vinden som billigt bränsle på Åland och
därigenom förädlade ett kapital som man redan hade. Sedan insåg man också
tidigt att det är ohållbart nationalekonomiskt att köpa en massa bränsle
bortifrån, jämfört med hur det var förr när man själv såg till att förädla sitt
bränsle. När ved, kol och olja kom så var det någon annan som producerade
bränsle. Man såg en framtid där man måste bli mer självförsörjande på energi
på Åland och man såg att vinden var gratis.
På nittiotalet lyckades man övertyga politikerna att satsa på det här, inleda
försöksverksamhet och satsa resurser i förvaltningen på att utveckla alternativ energi. Man lyckades också resa ett vindkraftverk på Sottunga, Ålands
första, som man lite ironiskt döpte till Vinghals, efter kärnkraftverket Ringhals. Det visade sig framgångsrikt och det visade sig också att man var helt
rätt ute i tiden. Den här branschen tog fart och det kom flera projekt runt om
på Åland. Entusiasterna organiserade sig, bildade ett andelslag, samlade ihop
flera entusiaster, skapade flera entusiaster som satsade i andelslaget, byggde
flera projekt, vilket återigen visade sig vara framgångsrikt. Man lärde sig
också hur man etablerade vindkraft och man var dessutom väldigt duktig på
det.
Nu närmar vi oss sekelskiftet, millenniumskiftet. Då får man en idé, man
har hört och man känner själv till att det finns ställen på Åland där det blåser
mer än på andra ställen. Det visar sig med vindmätningar att så är det. Det
som man har vetat om i över hundra år att på vissa ställen blåser det ovanligt
mycket av olika orsaker. Där borde man bygga vindkraft eftersom man vet att
om medelvinden är tio procent högre så ökar produktionen med 30 procent.
Man vet också från segelsjöfartens tid att när man är till sjöss så är det en annan kräcka i vinden fastän det blåser saktare än vad det blåser inomskärs och
i skärgården. Det vet också vetenskapen att när vinden är laminär så innehåller den mer energi än när den har förstörts av landmassor som den har passerat, virvelvindar och så vidare.
Man börjar fundera i likhet med tidigare att etablera vindkraft i det absolut
yttersta havsbandet. Då vet man att det finns s.k. off shore-vindkraft. Man
bygger fundament på djupa vatten. På Åland kommer man på den briljanta
idén att vi har en massa holmar långt ute i periferin som kan fungera som
fundament. Man kommer på att man ska använda dessa som fundament.
Man kallar det off shore on the rocks och det är så pass nydanande så man
blir beviljad ett bidrag från EU, som man av olika orsaker inte kommer i åtnjutande av sedan.
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Några av de här entusiasterna samlar då ihop åländska kapitalister med
lite mer muskler, som var för sig kan samla upp kapital till ett projekt som
man fått för sig att etablera, där man en gång i tiden var minst lika tokig som
när man etablerade gruvdriften på Nyhamn. Kapitalister samlades i ett rum i
en lokal byggd av Algot Johansson en gång i tiden. De vet att det är ett riskfyllt projekt. De har kalkyler, det tror sig veta att de kan etablera vindkraft till
en låg kostnad. De tror sig också veta att det här kommer att producera så
mycket så det här bär sig utan samhällssubsidier. De vet också, det här är viktigt, att den här produktionen, för att det är miljövänligt, är befriad från accis
och det är en väsentlig del av kalkylen.
Kapitalisterna i det här av Algot Johansson byggda rummet bestämmer sig
för att satsa kapital i det här. Samtidigt pågår en debatt i den här salen om
huruvida landskapet, som äger de här, på sätt och vis lite gudsförgätna holmarna ute i havsbandet, söndersprängda av gruvdrift och också påverkade av
lotsväsendet, ska arrendera ut dem för vindkraft. Man vet att en privat markägare invid redan har sagt att visst det vill jag göra när det gäller två av holmarna.
Så kommer lagtinget efter en hård debatt och en knapp majoritet fram till
att ja, det här ska vi göra, vi arrenderar ut holmarna för vindkraft. Samtidigt i
ett annat rum i en kommun där holmarna råkar vara belägna, är det också
hård diskussion och debatt om huruvida de ska beviljas byggnadslov, det här
förfular, blir det buller, blir det skuggor, blir det problem med TV-mottagning
osv. Det är en omfattande debatt och process, men till slut faller alla saker på
plats och man börjar förverkliga vindkraftparken. Dagen kommer när man
inviger den, döper de här vindmöllorna som traditionen redan påbjuder enligt åländska segelfartyg till dess namn och de börjar snurra.
Det visar sig direkt att man hade rätt. Den här vindkraftparken producerar
mycket mer än vad det gör på annat håll. Man visste att när man seglade här
så blåste det alltid mycket och det var en stark vind som tog fart i fartygen och
drev dem in i Marhällan där det sedan var tunnare vindar. Man visste att det
var en bra vind och en hög medelvind. Man hade lyckats etablera de här enligt kalkylerna man hade. Man visste att det här var befriat från accis för att
man ville uppmuntra det miljövänliga. Allt var frid och fröjd.
Det här bolaget, som också döptes efter ett segelsjöfartyg, Leovind, blir ett
mönsterbolag som har etablerat vindkraft utan subsidier tills den dag då man
i Finland bestämmer sig för det man kallar inmatningstariffsystemet. Det råkar sig av juridiska och politiska skäl att man inte får komma med, man får
inte som sina kollegor på andra sidan Skiftet välja mellan att gå in i feed in eller att ha accisfriheten kvar utan man blir lämnad därhän, tyvärr.
Dessa politiker gör vad de kan, men det räcker inte till. Dagen kommer när
man måste ersätta accisbefrielsen med ett åländskt motsvarande system. Sedan rinner ytterligare vatten mellan broarna och så börjar historien komma
fram till idag.
Nu har det gått två år av sådana här icke-accisbefriade år, man har betalat
accisen, man har alltså fått en skattehöjning. Det åländska parlamentet har
stiftat en lag att de ska få tillbaka den, givetvis ska vi inte höja skatten för den
här branschen.
Sedan kommer det en dag när vi läser i budgeten att det här momentet ska
avskaffas, momentet utgår står det i budgeten. Alltså skickar man signalen att
det här ska upphöra. Varför gör man det? Jo, man tror att nu ska vi få ett de895

finitivt besked om feed in-systemet. Då är det förstås helt okey att den här
subventionen kommer bort. Man får svaret på det först senare så det här
oroar förstås aktörerna och som redan har oroats och bekymrats över det att
man inte kommer i åtnjutande av de här inmatningstarifferna. De skulle vara
en väldig affär för ålänningar som redan kan det, som kan göra det här till ett
lågt pris, har den effektiva vinden, den höga medelvinden och de här många
fundamenten i den åländska skärgården. Det finns en möjlighet att fiska upp
den nya kabeln till Finland och där koppla på en anslutning för 100 megawatt, i praktiken 200 megawatt, 100 megawatt åt varje håll och kunna göra så
att Åland i ett slag får över 200 procent vindkraft tillsammans med de andra
på ritbordet färdiga projekten.
Det här är som jag ser det ytterst allvarligt och det gläder mig det som sades från landskapsregeringens sida, finansministerns ord, att det här är
överst på agendan i aftonskolan. Det bör det vara. Det är en så pass viktig
framtidsnäring, det har en så pass stor potential, vi har ett så stort kunnande
och intresse på Åland så här måste verkligen alla klutar sättas till.
Det är viktigt på flera sätt. Det är en fråga om grön tillväxt, vi får flera års
tillväxt på ett bräde med den vindkraftpark man nu planerar i Projekt östra
skärgården. Där finns ytterligare möjligheter förutom den aktuella parken, att
koppla på mindre parker som kan etablera sig ända ut till Brändö. Det innebär också intäkter som förbättrar elprisbilden för den här kabelsatsningen.
Det vet vi sedan den debatten att är ansträngd redan och blir ännu mer ansträngd för att finansiera kabeln, men det här skulle innebära en viktig intäkt
för elkonsumenterna på Åland förutom det PR-värde som inte ens kan uppskattas när vi kan säga att vi är ett samhälle där vi har dubbelt mer alternativ
energi mot vad vi förbrukar el. Då tycker jag som sagt att man ska ta det här
på största allvar. Det har vi hört från finansministern att man gör, vilket jag
är tillfreds med och jag hoppas att man verkligen vidhåller det.
Jag hoppas att det kan vara så som det står i budgeten att man avskaffar
momentet och istället går in för feed in. Jag noterar också finansministerns
ord att om det inte skulle inträffa så kan man tänka sig att återkomma i det
här ärendet under det här momentet 43.27.41 Produktionsbaserad ersättning
för el som produceras med förnyelsebara energikällor. Det är också av största
vikt att man försöker så fort som möjligt reda upp de här åren som har rullat,
2011 och 2012. De här entusiasterna har tillsammans med kapitalisterna fått
en skattehöjning de facto som man inte räknade med när man tog det avgörande steget i den av Algot Johansson en gång i tiden byggda lokalen, när
man satt runt bordet och beslöt att satsa i det här riskfyllda projektet. Jag
hoppas verkligen att det här ordnar sig. Tack!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Faktum att Åland har gynnsamma vindförhållanden beror
på det som meteorologen brukar kalla ålandsförträngningen. Det är helt
rätt. Följer man med väderleksrapporterna, stationerna som ligger
längre bort från Åland har alltid, eller väldigt ofta lägre vindhastighet än
vad stationerna har som ligger nära runt Åland. Det beror på att Åland
ligger mitt i ett gatt med havet på båda sidor. Det är helt rätt resonerat
som ledamoten Sundman säger.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Så är det. Det fantastiska med det här är att man hade den
här kunskapen och så tog man det med sig in i vindkraftsvärlden och
lyckades etablera det och visa på att man hade rätt. Så här är det. Det
finns flera platser som i huvudsak är exponerade från sydväst. De har
alla en fantastisk laminär vind med högt energiinnehåll och hög medelvind. Det här får också andra effekter, man kan se att Åland har flest soltimmar när vädersystemet omsätts snabbare och vi får mera fint väder,
mindre moln över Åland fastän vi har dem runt oss. Det hoppas man att
nästa bransch, turism, skulle förstå i större utsträckning. Så här nyttjar
man gammal kunskap som man har fått av hävd, i ny bransch.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! En intressant saga som kollegan Sundman beskrev i sin beskrivning. Jag hade förmånen att få vara med i Finlands vindkraftförenings styrelse redan innan sagan startade. Jag hängde med, relationen
var helt riktigt återgiven. Det var ett mycket starkt motstånd, det gick
inte så galant som det beskrevs här. Det finns en kärnkraftsmaffia i det
här landet som predikade för oss att kom ihåg att inget vindkraftverk
kommer någonsin att producera mera energi än vad det har åtgått att
bygga det. I varje händelse, det finns en lösning på det här dilemmat.
Det ger fel signal att fara till aftonskolan den 16 februari med ett nej från
lagtinget. Stöd motionen så är det problemet ur världen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det man måste göra inför aftonskolan, vilket man också
håller på med, är det som sades i ett tidigare replikskifte med ltl Gunnar
Jansson, man måste förbereda sig väl. Där finns ett antal scenario som
man kan beskriva och föreslå alternativ till ett renodlat deltagande i det
här feed in-systemet. Då blir det politiskt enklare i de här projekten. Eftersom jag deltog som ersättare i finansutskottet vet jag att de tankarna
håller man på och filar på. Det är viktigt att förbereda sig inför det här
tillfället. Vi måste komma till ett definitivt besked när det gäller feed insystemet, annars måste man ta de andra alternativen som också är fullt
möjliga att ersätta det här med. I sista ändan måste man åtminstone se
till att man stöder befintliga branscher. Är det så illa att det här inte går
kommer den här branschen på sikt att avvecklas. Den måste i så fall få
en trevlig avveckling, det är absolut det minsta man kan kräva.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vindkraftsföreningens, åtminstone så länge jag var med,
kanske första framgång var möllan i Eckerö Storby. Det var resultatet av
dåvarande ansträngningarna där bland annat landskapet och Eckerö
kommun gjorde storartade insatser. Vindkraftföreningen finns fortfarande vid liv. Jag skulle kunna föreställa mig att skulle jag delta i förberedelserna för aftonskolan skulle jag ta lobbyhjälp av föreningen. Det
här bara som en tanke.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Utan att gå in på några detaljer så från att ha varit några få
entusiaster som reste enstaka möllor är det nu stora kapitalintressen,
inte bara på Åland utan också i Finland och det gör att man drar hemåt
till sitt. Man ser till att i den mån som det lobbas så lobbas det åt rätt
håll. Här måste nog ålänningarna med den kunskap och de kontakter de
har, tyvärr får man säga, själva prata för sin sak, har det visat sig, utan
att dess mera gå in på detaljer. Jag önskar all lycka och välgång, det behövs verkligen. Det är helt rätt att det här är överst på agendan.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Debatten har varit lugn och diskussionerna har kretsat runt de
ekonomiska realiteterna på Åland. Man har hört vilka effekter sparåtgärderna
får. Några nya tankar har vi fått presenterade, bl.a. från ledamot Sundback
och ledamot Mattsson och även ledamot Torbjörn Eliasson avslutade sitt anförande med framtidstro och framtidshopp. Mitt anförande kommer till
största delen att handla om just det, framtidstro.
Det är under svåra tider vi lever, vi ska stöda och skapa hopp för att samhällets hjul ska rulla igen. Det här anser vi socialdemokrater att regeringen
gör, genom att klart lyfta fram en politik där vi sparar, strukturerar och stimulerar. Den här politiken stöder ännu utskottet vilket framgår ur betänkandet.
Fru talman! Åland tar nu ett steg in i en process av hållbar utveckling.
Budgeten 2013 samt utskottets analys är början på en tydlig hållbarhetsstrategi för hela Åland. Vi är alla med och skapar ett stort strategiskt perspektiv,
där alla finns med i planeringen. Vi skapar ett nytt begrepp kring hållbarhet,
där jämställdhet, inflyttning, utbildning, miljö och hållbara investeringar är i
fokus. Det är under ekonomiskt svåra tider som man lätt hamnar i panik och
lägger då kortsiktiga mål som urholkar det sociala systemet samt fattar beslut
som i längden kan skada både samhälle och miljö. Det vill vi inte i Ålands lagting. Kortsiktiga beslut som skapar mindre utrymme för både hälsa och välfärd.
Att spara och krympa kostnadskostymen är ingen lätt uppgift. När förutsättningarna krymper skapas mindre utrymme för både hälsa och välfärd.
Vad kan vi då enas om? Jo, vi kan hålla oss till de robusta hållbarhetsramar,
speciellt inom social- och miljöpolitiken och utbildningspolitiken. Det borde
vara lätt. Den offentliga sektorn har stor tillit bland ålänningarna. Vi har i vår
småskalighet möjlighet att förutse, att diskutera med näringslivet och komma
fram till hur marknaden utvecklas samt genom strukturförändringar få ner
våra kostnader. Landskapsregeringen Gunell har en klar vision med bra
kärnvärden samt tydliga strategiska mål. Det framgår mycket klart ur budgeten och även i utskottets resonemang.
Fru talman! Trots att en liten del av oppositionen är här hoppas jag att ni
vässer era pennor och undrar hur jag kommer fram till det här resonemanget.
Jag vill gärna belysa det med några exempel, samhällsservicereformen, socialpolitiken där målet är att alla ska ha lika rätt till trygghet under livets alla
skeenden, tillgång till likvärdiga sociala omsorger och stödinsatser. Regering-
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en har också skrivit i budgeten att vi ska minska inkomstklyftorna samt arbeta för ett helhetsprogram kring familjepolitiken, jämställdhetspolitiken.
Jämställdhet kan mätas genom att följa de ekonomiska resurser fördelningen
mellan kvinnor och män har. Det här tog ledamot Åke Mattsson upp i sitt anförande. En jämställd fördelning av de ekonomiska resurserna anses vara
nyckeln till ett jämställt samhälle står det i betänkandet.
Sist och slutligen har vi då utbildningspolitiken. Det är mycket glädjande
att läsa vad utskottet har kommit fram till kring högskolan på Åland med mål
och resultatavtalet, där utbildningsuppdraget ska bli tydligare och där innovationen och tillämpad forskning är i fokus. Utbildningspolitiken är central,
speciellt nu under ekonomiskt svåra tider. Det är nu vi ska satsa på rätt utbildningar och fortbildningar så vi kan möta framtidens behov, men också
näringslivets behov när det åter börjar gå mot bättre tider.
Vad är det för framtidsbranscher som kommer att ge arbete? Det är en viktig central fråga. Ökar arbetslösheten ska vi i första hand försöka utbilda och
fortbilda dessa individer så att de lättare kommer in i arbetslivet igen. Alla
dessa åtgärder går hand i hand med de fyra hållbarhetsprinciperna och leder
till ett hållbarare Åland.
Fru talman! Utskottet har klart beskrivet den ekonomiska utvecklingen på
Åland. Det var mycket dyster läsning, men då vill jag vända på resonemanget
och se vinsterna. Hur kan Åland gå ur den negativa utvecklingen som en vinnare? En orsak till den negativa tillväxten sägs bero på uppgången av oljepriset. Det känner vi väl till och det belastar inte endast de åländska hemmen
och industrin utan framför allt transportföretagen och rederierna. Här är en
tydlig miljöpolitik viktig. Vad är hållbart i längden? Solenergi och vindkraft
mot kärnkraft och olja. Det här resonemanget hörde vi i ledamot Danne
Sundmans anförande.
Vi tacklas också med ett ökat tempo av global uppvärmning och växthuseffekt. Ända sedan jag var tonåring har jag hört om växthuseffekten, på åttiotalet när jag sprayade håret med ozon, men sedan dess har det hänt mycket.
Trots detta så får vi uppgifter om en global uppvärmning som har ökat med
närmare fyra procent. Vi måste agera nu och det gör vi. Vi arbetar för ett renare hav, förbättrad vattenkvalitet och framför allt satsar vi nu på grön
energi.
Ett annat intressant fenomen är det nya reseavdraget som vi klubbade i
lagtinget igår, där anser jag att det är ett steg i rätt riktning, man får nämligen
dra av kollektivtrafiken när man åker av och an till arbetet. Det intressanta
här är hur det kommer att bli i Mariehamn, hur många som kommer att dra
av månadskortet nu när avgifter sätts på stadsbussen. Det är inte bara projekt
kring vindkraft och grön el som är innovationer i rätt riktning utan det är
också fiskdieselprojekten. Innovationerna kring koldioxidneutrala lösningar
skulle vara en mycket intressant framtidsforskning.
Skolan är också en storproducent av samhällsservice. Samhällsservicereformen har varit på tapeten här tidigare. Hur mycket undervisning får våra
elever på Åland? Förrän jag går in på den frågan vill jag klargöra några begrepp. Timfördelning som nämndes här tidigare igår i debatten, betyder antalet lektioner fördelade på olika undervisningsämnen. Enligt lagstiftning har
en elev rätt till minst 222 årsveckotimmar under årskurserna 1-9. Sedan har
vi begreppet årsveckotimme. Det är en undervisningstimme i ett undervis-
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ningsämne. Då läsåret har 38 veckor betyder det att en årsveckotimme motsvarar 38 timmar undervisning.
Sedan har vi någonting som ni känner igen, ni som sitter i kommunpolitikbänkarna, timresurs. Det är den term som betyder pengar omvandlade till
lektioner. Det är alltså grunden för lärarnas lön. Kommunen har självbestämmanderätt och det är ett politiskt beslut som avgör antalet årsveckotimmar. Vi har också diskuterat likvärdig service i samband med behandlingen i
utskottet. Här ser jag årsveckotimmarna som mycket avgörande. De utgör
alltså antalet undervisningstimmar som eleven får. Här väljer kommuner att
ha ett högre antal än minimikraven, men forskning har också visat att det varierar mycket kraftigt mellan kommun och kommun. Det är någonting som
man bra kunde diskutera vidare för att säkra en likvärdig skola för alla på
Åland.
Den utdelningsmässiga jämställdheten borde ökas även på utbildningsstadierna från småbarnsfostran till vuxenutbildning. Ett steg i rätt riktning
kunde vara obligatorisk förskola för alla sexåringar och eventuellt maximistorlekar för undervisningsgrupperna i grundskolan. Landskapsandelarna
kunde man här också se över för att hitta ekonomiska vinster. Internationella
utvärderingar visar att skillnaderna utbildningsmässigt mellan olika grupper
har vuxit. Det skulle vara intressant att utreda hur situationen ser ut på
Åland, men man kan anta att Åland har en liknande situation som våra kringliggande regioner. Skillnaderna finns mellan könen, mellan barn med olika
socioekonomisk bakgrund.
I våra närliggande regioner rapporteras det om hur inkomstklyftorna ökar.
Vi kan anta att inkomstklyftorna har vuxit även på Åland. Studier visar att
familjens välstånd påverkar ungas studier. Även unga invandrare studerar
inte i lika hög grad som övriga jämnåriga. Bästa sättet att avlägsna den påverkan som social eller annan bakgrund har på inlärningen är att garantera
att alla ges likvärdig tillgång till utbildning i yrkesskolor och gymnasier.
Fru talman! Vi politiker måste ha en klar vision var Åland ska vara om tio
år och framåt. Våra beslut ska vara baserade på den här gemensamma visionen. Regeringen Gunell har en klar vision och vägen är tydlig. Att hitta rätt
kostnadskostym med långsiktiga, hållbara mål i ryggen är det första steget,
men idag ska vi spara, strukturera och stimulera. Tack!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Tack ledamot Sara Kemetter! Vi ska se positivt fast det är
ett tufft jobb vi har framför oss. Ledamoten sade att vi ska klara av det.
Det är som Povel Ramel sa det: ”Vi ska klara av det både gammal som
ung om vi enas och spottar i händerna”. Jag hoppas att det inte var fel
att sjunga lite i debatten. Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är absolut inte fel enligt mig att sjunga. Jag skulle
gärna själv sjunga lite mer nu när jag har en mikrofon. Tillsammans ska
vi klara av det. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
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Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Även om jag hörde en viss skönsång så tänker jag inte ställa mig
här och bidra till det. Det kan man inte förvänta sig. Jag vill uppmärksamma
lagtinget på det som står i finans- och näringsutskottets betänkande om att
närståendevårdarsystemet blir allt viktigare som kompletterande vårdform
till den offentliga sektorn och att det därför är viktigt att utveckla stödfunktionerna för närståendevårdare som ofta är i utsatta situationer. Här vill jag
också uppmärksamma landskapsregeringen på möjligheten till servicesedlar
för närståendeavlastningen. Det kunde förbättra villkoren och valfriheten för
närståendevårdarna. Det är bra att servicesedellagstiftningen står med i budgeten.
Sedan tänkte jag ta upp lite om skärgårdstrafiken. Där var oppositionen i
debatten och i en liberal reservation har återigen blandat ihop kortsiktiga insatser och långsiktiga åtgärder. Man försöker igen retoriskt koppla ihop långrutt med kortrutt. Det är ju som flera gånger påpekats egentligen två helt
olika saker och handlar om två helt olika tidsperspektiv. På kort sikt tar man
ansvar för ekonomin och likadant på lång sikt tar man ansvar för ekonomin
genom att med kortrutt skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård som
vi alla vill ha.
Vad gäller kortrutten så står det i betänkandet att landskapsregeringen avser att återkommer till lagtinget under våren gällande kortruttssystemets delprojekt. Den kortsiktiga biten kallar liberalerna återigen för långruttssatsning
och menar att kostnaderna inte är klargjorda. Allt sedan omställningsbudgeten har det tydligt framgått att åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna för trafiken med motsvarande ca 3 000 körtimmar inför nästa år. Utskottet har erfarit att de åtgärder som nu vidtas innebär 2 766 minskade körtimmar nästa år om man jämför turlistorna. Det verkliga utfallet kommer att
bli mer än så. Räknar man med de vanligt förekommande extra körningarna
såsom dockningar m.m. som också minskar, så blir minskningen ca 600
timmar till, dvs. den reella minskningen av körtimmar kommer att bli en bra
bit över 3 000 timmar.
Det här behövs för att kunna uppnå vårt mål om en budget i balans. Särskilt har, som flera gånger nämnts, skärgårdstrafikens bunkerkostnader och
övertidskostnader blivit överstora. Utöver minskade kostnader krävs också
att inkomsterna för trafiken ökas som alla vet. Kostnadsminskningen är viktigast. Vi bör alla komma ihåg att trots det här förslaget så utgör fortfarande
skärgårdstrafiken en mycket hög procentuell andel av landskapets budget,
om man ser det ur ett historiskt perspektiv.
Budgetförslaget bygger på att landskapsregeringen står på sig och verkställer enligt det som står i budgeten. Det blir snabbt dyrt om landskapsregeringen måste backa och t.ex. sätta in fler vakter än det som är beräknat nu. Landskapsregeringen måste vara väldigt alert med kontroll och uppföljning så att
det här fungerar sen som budgeten förutsätter.
Utöver körtimmar måste man jobba vidare med konkurrensutsättningar
som också kan stöda det småskaliga näringslivet i skärgården. Ta till exempel
Viggens kafé, som bjöds ut och resulterade i en rejäl kostnadsinbesparing.
Det ska i princip ha blivit nästan en halvering av kostnaderna med bibehållen
servicenivå. Helt fantastiskt. Fler sådana åtgärder måste vidtas.
Talman! Bränslepriset påverkar lönsamheten för våra rederier och påverkar också våra kostnader i landskapet. Därför vill jag i sammanhanget också
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ta upp sjöfarten som helhet där shippingen har drabbats av att bankerna inte
ger någon kredit längre, vilket vi påpekar i betänkandet. Kreditkranen har
strypts våldsamt. Det här kommer att påverka också åländska sjöfarten. Därför bör vi följa med det här och också oljeprisets utveckling. Jag vill uppmärksamma landskapsregeringen och finansministern på att det är viktigt att
följa det. Det finns en tabell på sid fyra där man följer oljeprisets utveckling
över åren. I den tabellen saknas en del saker som man kunde följa med. Rederierna följer med, sjöfartsorganisationerna följer inte bara med råoljepriset
som finns där utan man följer också med gapet mellan tjockolja och diesel.
Framöver måste vi också följa med LNG-prisets utveckling med tanke på den
investering som är på gång. Man tittar på fler nyckeltal och hur de utvecklar
sig. Det här kunde landskapsregeringen ta med i budgeter framöver så får vi
en bättre uppföljning på den biten. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är trevligt att ledamot Petri Carlsson tog upp det här
med närståendevård och kopplade det till frågan om servicesedel. Det
var ändå lite kort, kunde ledamoten utveckla det lite mer så skulle det
vara trevligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack ledamot Sundback. Det här är en fråga som väldigt
mycket intresserar mig och som engagerat mig länge. Jag har berättat
om servicesedlar, men i det här fallet kunde närståendeavlastningen
hitta helt flexibla lösningar. Med hjälp av servicesedlar kunde små företagare som passar det småskaliga åländska företagslivet faktiskt vara
med och erbjuda tjänster för just närståendeavlastningen. Man kunde
kanske till och med ha helt flexibla lösningar, kanske en husvagn, husbil
där någon kan få komma och sova av sig en natt eller så. Det kan finnas
hur många som helst bra och flexibla lösningar för närståendeavlastning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Lika som under remissdebatten av budgetförslaget prisar
kollegan Petri Carlsson landskapsregeringens företagsamhet vad gäller
servicesedlarna. Desamma som kollegan Petri Carlsson röstade emot för
inte så länge sedan osv. osv. Jag gör som jag gjorde i remissen och går
till källan och citerar 20 § i budgetförslaget som till den här delen lyder:
”Landskapsregeringen avser att under budgetåret förbereda ett lagförslag om servicesedlar för att möjliggöra ett sådant avlämnande till
lagtinget under 2014”. En landskapslagstiftning om servicesedlar
kanske innehåller 6-7 paragrafer maximum. Jag har mycket svårt att
förstå att det ska ta åratal att få fram en sådan lag om atmosfären är så
gynnsam som talaren låter påskina. Jag ser tyvärr inte lika positivt på situationen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag kan också dela den förvirringen lite grann, varför det
ska ta så lång tid. Jag kommer att jobba mer för att det kanske kan
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komma ännu snabbare än så, men jag antar att det har att göra med prioriteringar i lagstiftningsprogrammet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Igen till denna del, bekymrade medborgare och företagare
som känner till min åtgärdsmotion har vänt sig till mig och frågat hur
länge de måste vänta. Jag har lovat att jag när som helst kan göra en
lagmotion. Jag vet vilket öde den möter här i lagtinget så jag har tvekat
att göra det. Det här är ingen juridisk svårighet, det här är frågan om
vilja. Sätt igång!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det kan vara så som ledamot Gunnar Jansson säger att det
bara är att skriva av om man väljer att ta den lagstiftning som finns i riket omedelbart, men det kan finnas vissa saker som behöver justeras
och korrigeras och det är någonting som vår lagberedning behöver se
över. Jag vet att Ålands kommunförbund har gett ett utlåtande där man
vill att vissa saker ska ses över i samband med att man stiftar en åländsk
lag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamoten Carlsson kanske inte gillade de liberala förslagen vad gäller kortrutten förstod jag, men det är så att oberoende hur
mycket man jobbar på landskapsregeringssidan på kortrutten för att
komma framåt, så tar det ändå år att förverkliga allt. De förslag som
finns med här i de motioner som liberalerna skrev, siktar på sådana saker som man kan börja verkställa ganska snabbt. Vår skärgård ser ut
som den ser ut så det är naturliga saker som vi har föreslagit i dem.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag tror att ledamot Torsten Sundblom har missförstått
mig. Jag gillar till stora delar det som liberalerna har föreslagit, men tyvärr så använder man retoriken med långrutt som jag inte är så förtjust
i. Det handlar om två olika saker när man blandar ihop långrutt och
kortrutt.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag kanske tolkade lite fel, för jag tolkade också som att det
gäller det andra förslaget där jag är första undertecknare. Det här med
långrutt-kortrutt, två fartyg på samma linje är märkligt och de fasta
kostnaderna för fartyget äter upp vinsten som man räknar med att man
ska få om man kan köra med bara två besättningar på var båt. En båt
med fyra besättningar och byt besättningar ofta. Ofta när man har kört
åtta timmar har man kört sin arbetsdag och någon annan får avlösa. Då
genererar man inte någon övertid. Arbetstidslagen klarar väl av det, allt
klarar av det.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag tror att om man ser på turlistorna och de minskade körtimmar som det de facto innebär så förutsätter det just det här och också
möjligheterna att införa pauserna måste man göra så här för att nå det
här resultatet.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Det rådde tydligen en del oklarheter vilka reservationer som vi
kommer att föra till omröstning. Därför begärde jag ordet och jag tänkte då
förklara hur det hänger ihop. För det första har vi reservationen som är undertecknad av ltl Perämaa, ltl Eklund och ltl Asumaa, där kommer vi att föra
alla klämmar till omröstning. Det är fem st. Alla fem enligt den skrift som
finns. Den reservation som är underskriven av ltl Perämaa och ltl Asumaa
som gäller bostadsproduktionen, avser vi att också föra till omröstning, precis
enligt klämmen som finns i reservationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen
vidtas vid plenum på fredag 21.12.2012.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 21.12.2012 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av privata angelägenheter. Beviljas.
Andra behandling
1

Godkännande av konventionen om arbete till sjöss
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)
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
2

Förändrade studiestödsförmåner
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen
om studiestöd för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag föreslår att landskapslagen om temporär ändring av 6a
§ landskapslagen om studiestöd förkastas.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit
att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Tony Asumaas förslag att lagförslaget ska förkastas röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av ändring av landskapslagen om studiestöd 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
3

Minskning av överföring till kommunerna
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2012-2013)
Först tillåts diskussion. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för
sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för
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godkännande i enda behandling och efter det kan eventuella klämförslag framföras.
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag kommer att föreslå att lagarna ska förkastas.
Skälen är följande. Först de politiska, jag anförde ganska många juridiska
under ärendets första behandling, jag återkommer till dem. De politiska är i
korthet att det inte finns någon orsak att vi ska ha dålig lagstiftning när vi kan
ha bra lagstiftning. Det finns inte någon orsak att vi på grund av självstyrelsen har sämre lagar än vad vi skulle ha utan självstyrelsen. När vi nu alla eftersträvar ett nytt självstyrelsesystem, med betydligt större behörighet och
ansvar för lagtinget, så är det skäl att vi lever upp till de ambitioner vi själva
har ställt upp för oss.
Vad gäller den juridiska delen vill jag, utöver det som sades i första behandlingen, säga några ord. Landskapsandelar är inte några bidrag, det är
inte någon välgörenhet. Flera av oss är gamla nog att minnas det gamla systemet med landskapsbidrag, statsbidrag, där det överfördes pengar till
kommunerna av vissa skäl. För att också eliminera den bild av allmosa som
själva termen ingav så ändrade man inte bara systemet ganska radikalt till ett
så kallat uppgiftsbaserat stödsystem utan också benämningen ändrades till
landskapsandelar.
Landskapsandelar är juridiskt landskapets ersättning till kommunerna för
att kommunerna sköter de uppgifter lagstiftaren har sagt att kommunerna
ska sköta. Allt enligt grundlagen och självstyrelselagen, vilka ju föreskriver att
i den kommunala självstyrelsen ingår förvaltning under medborgerlig självstyrelse och att kommunerna ska sköta de uppgifter som på dem förs genom
lag, observera.
Därför kunde man med lite fantasi jämföra förhållandet mellan landskapet
Åland och kommunerna på landskapet som ett partsförhållande. Ett förhållande där parterna är överens om en viss uppgiftsfördelning, att lagstiftningen ger den ena parten makt och plikt att säga vad som ska göras och ganska
långt också hur det ska göras. Men kommunerna, i och för sig med sin beskattningsrätt, ersätts uttryckligen därutöver och får inte bidrag eller allmosor. Kommunerna ber inte om någonting, de sköter sitt och de ersätts för det
som kommunerna gör enligt lag. Måste det vara lag till detta? Kunde det inte
räcka med avtal? Det kunde räcka med avtal. Det kan väl ändå inte vara på
det sättet att kommunerna kunde lite mera på ett avtal, i sitt ekonomiska förhållande till landskapet, än vad kommunerna kan lita på en lag. Men, men,
låt det vara osagt.
Nu går ju lagtinget inför att ensidigt minska på landskapsandelarna till
kommunerna. Kommunerna har väl inte ens hörts, vad jag vet. De företagsamma kommunerna på norra Åland har sagt att det här inte är bra. Jag förväntade mig att Mariehamn skulle göra någonting, men inga synliga resultat
hittills. Vad södra Ålands kommuner och skärgårdskommunerna gör kan jag
inte bedöma. Jag uppfattar reaktionerna i kommunerna som så att man inte
är nöjd med denna ordning som råder i det ekonomiska umgänget mellan
landskapet och kommunerna där den ena parten ensidigt säger att nu ändrar
vi på systemet.
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Liberalerna är för att vi ska vidta sparåtgärder. Det är inte alls det som det
nu handlar om, att vi liberaler inte vill spara. Som det sades i en annan debatt
här att från visst håll finns det ingen benägenhet att överhuvudtaget delta i
det företaget, men det är inte alls det som det handlar om. Vi är minsann fullt
medvetna om de ekonomiska realiteterna. Vi är med på åtgärder för att balansera den offentliga ekonomin där kommunerna är en del av helheten. Vi
har ju på Åland därutöver många andra offentliga ekonomier; staten, församlingarna, folkpensionsanstalten osv. Det är inte alls frågan om att vi inte
skulle vilja delta i hushållningen och åtstramningen inom den.
Vi vill säga att det måste gå till på ett sätt som lagstiftaren har sagt att ska
gälla. Landskapslagstiftningen om landskapsandelar för olika aktiviteter innehåller justeringsmekanismer och de avser man uppenbarligen inte att tilllämpa i det här sammanhanget.
Om vi tar en annan parallell, landskapet betalar löner till de besättningar i
färjeflottan som upprätthåller trafiken. Hur skulle det då bli om landskapet
som arbetsgivaren ensidigt sade att nu minskar vi på det här, vi måste spara
pengar. Det kan man inte göra, därför att där råder ett avtalsförhållande. Jag
tycker att det representerar dålig lagstiftning om kommunerna tvingas lita
mera på avtal än lagar stiftade av Ålands lagting, så må det inte gå, så brukar
inte offentliga samfund umgås.
Den sista juridiskt inriktade kommentar är; med någon erfarenhet av laggranskningen i riksdagens grundlagsutskott så skulle jag säga att den här typen av lagstiftning, som majoriteten nu håller på att godkänna, knappast
skulle passera riksdagen. Jag säger knappast därför att vi inte vet, men jag
har svårt att föreställa mig det. Man har inte hört kommunerna, man har inte
fört ett resonemang om vilka aktiviteter kommunerna i så fall ska dra ner på
när landskapets andel av kostnadsersättningen för kommunerna dras ner.
Där skulle den återkommande frågan om lagstiftningsordningen uppkomma;
kan man göra så här i enkel ordning? Kan man det inte, kan man då i grundlagsordning göra det? Den frågan är inte alldeles enkel att besvara. Med den
nuvarande grundlagen kan man göra enbart begränsade, avgränsade ingrepp
i grundlagsskyddet, vilket var mycket större tidigare. Så här skulle i varje fall
riksdagen inte förfara.
Då kommer jag till den punkt där jag började, vi kan inte bara på den
grunden att vi har självstyrelsen handskas med lagstiftningsinstrumentet hur
som helst.
Det här var korta motiv till varför jag kommer att föreslå att båda lagarna
ska förkastas.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Kompetensfördelningen mellan självstyrelsen och
kommunerna är ju sådan att som huvudlinje ska kommunerna finansiera sig själva genom skatter och avgifter. Det är huvudlinjen.
Låt mig så övergå till den politiska frågan, vi är här för att hantera politiken. Lagtinget har ett sparbeting på över 10 miljoner euro. Är det inte
rimligt att kommunerna tar på sig 1 miljon euro av detta? Om liberalerna är överens om det, hur skulle ni förfara i dagsläget?
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kan inte tala här i termer av antal miljoner. Jag
bara nämner att liberalerna är med på förfarandet om att vi nu har kärva
tider och nu gäller det att se om ekonomin. Det skulle gå till på det sättet
att man följer det regelverk som gäller i det ekonomiska umgänget mellan landskapet och kommunerna, som baserar sig på det jag nämnde,
dvs. lagstiftaren vid Ålands lagting överför uppgifter på kommunerna
och för det ersätts kommunerna delvis och resten får kommunerna finansiera med skatter och avgifter. Det skulle gå så till att landskapslagstiftning om landskapsandelar och stöd till kommunerna skulle tillämpa
så som den är skriven. Vi skulle undvika sådana här bakvända avgiftsförfaranden som det här de facto innebär. Landskapet ska betala pengar
till kommunerna, inte via den lagstiftningen ta pengar av kommunerna.
Vtm Roger Jansson, replik

Två kommentarer till önskar jag placera. Det ena är att det finns åtskilliga kommunalpolitiker som accepterar det här förfarandet, sedan finns
det ett antal kommunalpolitiker som inte gör det, jag vet inte hur balansen egentligen ser ut. Däremot har vi från tjänstemannahåll i kommunerna hört ganska stark kritik från vissa kommuner medan andra inte
har levererat motsvarande.
När det gäller grundlagsenligheten så vill jag framföra att jag inte har
riktigt samma uppfattning som kollegan Jansson. Av det skälet att under
de senaste tio åren särskilt så har jag sett väldigt många exempel i riksdagen, i grundlagsutskottet, där man avseende kommunernas ställning
har kört över grundläggande bestämmelser genom att agera politiskt i
grundlagsenlighetsfrågor.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det har jag också varit med om. Men det förhållandet
att det förekommer gör inte att jag godkänner dem.
Var sedan gäller kommunalpolitiker i lagtinget och på andra ställen,
ja, jag är också en kommunalpolitiker. Men jag besjälas i alla fall av den
övertygelsen att i ett samhälle styrt under lagarna så är det som är politiskt önskvärt kopplat till det som är juridiskt möjligt. Jag menar att det
som nu pågår inte är juridiskt möjligt. Makten bestämmer och där vinner politiken över juridiken, det får vi lov att acceptera. Men det finns
också gränser för när jag kan acceptera det, därför att det i själva lagen
finns färdiga mekanismer enligt vilka man hanterar de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Bästa kollegan Gunnar Jansson, kommunerna kan påföras skyldigheter att göra någonting bara genom lag och vi tar bort åtaganden genom lagstiftning. Det partsförhållande som ledamoten talar
om är ju inte ensidigt på det viset att landskapet alltid ska leverera till
kommunerna. Vi har ett frikostigt paket som går tillbaka till 2007-2008.
Nu är det exceptionella tider. Centergruppen har hela tiden sagt att det
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här är ett rimligt paket där landskapet, kommunerna och medborgarna
är med och delar på den börda som behöver bäras nu i dessa spartider.
När det gäller lagstiftningen, bästa kollega Gunnar Jansson, är det
inte som så att grundlagsutskottet är ett dåligt exempel när man talar
om Åland och lagstiftning, t.ex. när vi talar om lotteriskatten, näringsskatterna och hur utskottet har agerat. Så det är ett dåligt exempel att
lyfta fram grundlagsutskottet som vägledare. Jag kan inte hålla med om
att det här är en felaktig lagstiftning.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag sade ju inte heller att jag sitter inne med hela sanningen. Jag berättade om de erfarenheter som jag har haft av den här typen
av frågor och ärenden. Nivån och kvalitén i det som grundlagsutskottet
gör ska vi ta med urskillning, ja, och förhålla oss hälsosamt kritiska som
kollegan Harry Jansson här anförde. Det är alldeles klart. Men vi har ett
system och så länge det gäller så måste vi åtminstone följa med vad som
där sker.
Vad sedan gäller sparbetinget i övrigt, låt mig då påminna om att de
liberala medlemmarna av finans- och näringsutskottet har varit med på
behovet av att spara. Det borde vara mera än tydligt och klart i det här
sammanhanget. Jag har sagt det tre-fyra gånger här att vi är med på att
spara, men vi är inte med på att det går till hur som helst, för säg nu att
det spiller över till andra grenar där man struntar i de regler som gäller.
Ltl Harry Jansson, replik

Men, bästa ltl Gunnar Jansson, vi har en lagstiftning. Det har föregåtts
av förhandlingar mellan landskapet och kommunerna. Vi vet att budgetprocessen alltid är pressad, det finns inte hur mycket tid som helst
och man förstår att kommunerna är lite uppretade över att man får besked så sent. Men vad göra åt en budgetprocess här på Åland som är
kopplad till finska statsbudgeten och prognoserna om skattegottgörelsen och klumpsumman? Man kan ju inte begära att landskapsregeringen ska trolla med tidtabellerna. Om man för förhandlingar med kommunerna och kommunerna inte kan enas, i och med att det var frågan
om en omröstning i Ålands kommunförbund, så vad kan man mera begära? Man kan inte heller inleda förhandlingar med 16 olika enheter på
den kommunala sidan. Jag tycker att man har uppfyllt kravet på förhandlingar. Man uppfyller kravet på att det är lagstiftning och sedan är
det ett partsförhållande som inte är ensidigt, att bara landskapet är den
som ska betala.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tidsnöden har vi fått känna av. Jag tror inte att liberalerna har bidragit särskilt mycket till tidsnöden. När avisering om de här
åtgärderna kom i tilläggsbudgeten i april, och den här olycksaliga kopplingen till ÅHS-systemet fortfarande levde med där, så visste vi ju alla
att någonting var på gång, siffror redovisades osv. Men jag var åtminstone hela tiden misstänksam till det hållbara i denna koppling till
ÅHS-avgift och nu är den ju borta, tack och lov. Men att det sedan tog
formen av en avgift var ju synnerligen olyckligt.
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Med all respekt för problem med tidtabellen så tror jag nog att en sådan här fråga kunde ha lösts betydligt senare i regeringen än i sista
veckorna i november. Det är vad jag tror, men jag kan inte veta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Liberala ltl Gunnar Jansson har valt en lite speciell roll här i
lagtinget under den här senaste tidens lagstiftningsarbete när det gäller
den här framställningen och också i andra. Han har på något sätt tagit
på sig rollen av en domare. Man måste komma ihåg att den här lagstiftningen, och alla andra lagstiftningar, har beretts av yrkesskickliga jurister på lagberedningen, behandlats i vederbörlig ordning i utskotten här i
lagtinget och de tidigare lagstiftningarna har gått igenom lagstiftningskontrollen och godkänts av republikens president. På samma sätt kommer troligen också de här lagstiftningarna att godkännas. Jag tycker att
det är en lite farlig utveckling när man glider mellan att vara juridiskt
argumenterande och politiskt argumenterande och sedan glider in på
vad grundlagsutskottet skulle göra. Ingen människa kan bevisa om
grundlagsutskottet skulle godkänna eller inte.
Jag tycker att ltl Gunnar Jansson i sin gråa eminensroll kanske skulle
ta en lite mer ansvarsfull inställning till lagstiftningen och kanske hjälpa
till att lyfta upp den istället för att sabla ner den. Det kan vara farligt för
självstyrelsen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag nämnde här under remissdebatten att jag numera
läser lagförslag delvis med en sådan blick hur det vore om vi hade haft
ett utvecklat självstyrelsesystem. Det är möjligt att min bakgrund är en
belastning. Men jag känner inget större handikapp av att som lagstiftare
vara jurist.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jurist bör man också visa viss respekt och aktning mot
andra jurister som försöker göra ett så bra arbete som möjligt.
I min andra replik vill jag lyfta upp kommunerna och förhandlingarna. Jag bjuder in ltl Gunnar Jansson så ska jag visa protokollen från de
förhandlingar som vi har fört med kommunerna just i den här frågan.
Orsaken att vi kommer lite sent till lagtinget är det faktum att vi försökte
ge så mycket tid som möjligt till förhandlingarna för att vi skulle kunna
hitta gemensamma lösningar där vi hade konsensus mellan alla kommuner. Tyvärr var inte det möjligt. Vi måste fatta ett beslut för att kunna
komma till lagtinget. Jag tycker att ltl Jansson skulle kunna visa lite respekt för det också. Det kan inte vara så i slutändan att Ålands lagting,
Ålands parlament ska underställa sig de 16 kommunerna på Åland. Vi
måste ha en viss hierarki också i det här systemet.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, det gör jag gärna. Jag vill gärna förknippa den träffen
med en kopp kaffe eller något annat gemytligt. Det här kan inte bli en
personlig fråga mellan vicelantrådet och en enkel lagtingsledamot som
mig. Jag vill nog hålla mig till principer. Om principerna är anstötliga så
säg emot. Att ha så starka åsikter om mig som person, hårfärg och sådant är ju onödigt i och för sig. Jag tycker nog att vi ska hålla ärendet på
den nivå där det hör hemma. Vad är bäst för det åländska samhället,
våra kommuner och de människor som i kommunerna producerar service och framförallt de människor i kommunerna som tar del av samhällsservicen? Det tycker jag att kännetecknar samhällsbygget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Ltl Gunnar Jansson undrade i sitt anförande varför man ska ha dålig lagstiftning när man kan ha bra lagstiftning. Det tycker jag att är en väldigt bra fråga
som är värt för lagtinget att fundera på.
I gårdagens tidning var det en stor intervju med en ledande landskapstjänsteman som sade att det var helt befängt att man på Åland hade egen lagstiftning. Många av motiven var att det innebar mera jobb för vederbörande.
Det här är ett fenomen som är väldigt allmänt förekommande inom landskapsförvaltningen och ett väldigt allvarligt fenomen. Man upplever det som
mera jobb när man inte kan ringa till Helsingfors och fråga hur det ska skötas
i och med att man har en avvikande lagstiftning. Det är sällan jag har sett att
man öppet i media har sagt att det är helt befängt att vi har en egen lag. Det
innebär ju i förlängningen att det är helt befängt att vi har självstyrelse.
I inledningen av arbetet i den så kallade Gunnar Jansson kommittén, som
jag var med i, så skickade vi en förfrågan ut till de olika avdelningarna om
vilka områden de tyckte att man borde ta över och vad de tyckte att skulle
vara intressant att utveckla. Den lista som vi fick tillbaka så innehöll ingenting av det, om jag inte missminner mig, men däremot en uppräkning på sådant som man tyckte att var besvärligt och som man borde försöka få över till
rikssidan. Det här är oerhört allvarligt när vi samtidigt pratar om att vi ska
utveckla självstyrelsen.
Det här leder ju till att självstyrelsen sakta men säkert vittrar sönder inifrån. Då måste man ställa sig frågan; vad kan det bero på? Enligt mitt förmenande så beror det mycket på att den politiska landskapsregeringen inte har
något större intresse och kompetens när det gäller lagstiftning. Just mot den
bakgrunden är ltl Gunnar Janssons fråga befogad; varför ska man ha dålig
lagstiftning när man kan ha bra?
Budgetlagar innebär att man har mera stabilitet, mera transparens och
mera förutsebarhet när det gäller viktiga övergripande ekonomiska frågar.
Ingenting av det här har uppfyllts i den här lagstiftningen och i de budgetlagar som vi har fått den här hösten. Den här budgetlagen ramlade t.o.m. in efter att själva budgeten hade lagts. Det här är allvarligt. Jag hoppas att man
ifrån landskapsregeringens sida faktiskt tänker efter vilken kvalitet man har
på de lagframställningar man lämnar och att man också engagerar sig på den
politiska nivån och åtminstone läser igenom framställningarna och väldigt
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noga försöker utveckla lagstiftningsarbetet. Det är den ena orsaken till att jag
kommer att stöda ltl Gunnar Jansson förslag om förkastande.
Det andra är den bristande dialogen med kommunerna, som också nämndes i tidigare anförande. Vi vet att den här lagstiftningen slår oerhört olika,
t.ex. förlorar Finströms kommun 130 000, Jomala kommun förlorar
390 000, Saltvik förlorar 242 000 medan Mariehamns stad vinner 311 000
euro. Vi vet att det slår väldigt olika, mer eller mindre självsvåldigt. Med all
respekt för vad finansminister Nordlund sade så har landskapsregeringen
slagit fast att så här ska det vara och det är inte heller bra. För det här är en
grundläggande förändring av landskapsandelssystemet oavsett vad man kom
fram till i finansutskottet, men det var ju mera kosmetika. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Återigen tar ltl Anders Eriksson upp att en kommun är
vinnare och en annan är förlorare. Han hänvisar till den här olyckliga
tabellen, som jag har tagit upp flera gånger, där man inte tittar på vare
sig nutid eller framtid. Jag tycker att den bilden som ltl Anders Eriksson
målar upp, utan att tala om hur det ser ut nu och framåt, är orättvis. Finans- och näringsutskottet har också konstaterat enhälligt att det inte
går att fastslå exakt hur den enskilda kommunen påverkas, det är en
svår ekvation att få ihop.
Hur kan det här vara en så otroligt otydlig lagstiftning när det de facto
handlar om justeringsbeloppet som man nu i två utskott har tydliggjort?
Hur kan det anses vara väldigt otydlig lagstiftning när det är en liten
korrigering som har gjorts där vi har förtydligat ett begrepp?
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi har haft många replikskiften under de senaste dagarna när det gäller
vem som är vinnare och förlorare på den här transaktionen. Om vi höjer
blicken över det och ltl Carlsson tar ställning till det som jag sade om
bristande lagstiftning. Exemplet som jag tog upp, att vi igår hade en hel
sida intervju med en ledande tjänsteman som ansåg att det var befängt
att vi hade egen lagstiftning är sådant som man ifrån landskapsregeringens sida faktiskt måste ta i på allvar annars vittrar självstyrelsen inifrån och det bekymrar mig mycket. Ltl Carlsson är med i stöd patrullerna bakom den här regeringen och det vore intressant att höra hur ni ser
på den problematiken, för den är faktisk betydligt viktigare än vem som
vinner ett par hundra tusen hit eller dit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Verkligheten, ltl Eriksson, är att det här förslaget är en
kompromiss efter många och långa diskussioner mellan landskapsregeringen och kommunförbundet och framförallt efter diskussioner mellan
de åländska kommunerna. Det visade sig att kommunerna de facto inte
kunde hitta en gemensam linje. Mitt bud till kommunförbundet var att
det här är ett grundförslag som kommer från oss, ändra gärna på det så
att ni hittar konsensus. Men de åländska kommunerna hittade tyvärr
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inte denna konsensus. Därför var vi i slutändan tvungna att lägga fram
ett kompromissförslag som sedan alla kunde vara med och ta.
Ltl Eriksson representerar Jomala kommun som kanske hade det
högsta tonläget i den här debatten. Jag blev lite förvånad när jag sedan
läste notisen, efter att fullmäktige i Jomala fastställt budgeten, att överskottet var så stort tack vare att man får så väldigt mycket landskapsandelar.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sista så enligt de kalkyler som har gjorts i Jomala så
kommer Jomala att förlora 1,3 miljoner i landskapsandelar under två år.
Det där tror jag nog att man får ta med en nypa salt.
Värderade vicelantrådet, finansminister Nordlund, det som jag tog
upp när det gäller lagstiftningskvaliteten bekymrar mig oerhört mycket.
Jag hoppas att man ifrån regeringen kan visa ett visst intresse och faktiskt ta det på allvar och möta upp. För det är betydligt allvarligare än
vem som vinner hundra tusen hit eller dit, som jag sade i ett tidigare replikskifte, trots att det också är mycket pengar.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis är lagstiftningskvaliteten väldigt, väldigt viktig.
Vi ska alltid göra vårt bästa för att ha en så bra lagstiftning som möjligt.
Men jag undrar vad det är som har gjort ltl Eriksson till en så väldigt
stor juridisk expert och kan underkänna den här lagstiftningen? Det ska
bli väldigt intressant när den kommer till lagstiftningskontrollen och
presidentens bedömning att se om den kommer att förkastas eller inte.
Jag hoppas att de som har haft så väldigt starka ord nu i debatten också
reagerar den dagen och ber om ursäkt till dem som faktiskt har gjort ett
så bra jobb som möjligt för att få fram de här framställningarna.
Ltl Eriksson är duktig på att blanda bort kort. Jomala förlorar 1,3 miljoner i landskapsandelar ja, men det beror på att man byter bosättningsstrukturgrupp här. Det har ingenting med de här förhandlingarna att
göra i sig. Det har att göra med systemet som sådant.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så är vi flera som blandar kort. Finansministern Nordlund har rätt till 50 procent, för så mycket innebär det att
man byter grupp, det är sant. Resten beror på ändringar av landskapsandelarna. Jag ser att Nordlund nickar, så båda två blandar lite kort när
det gäller den saken.
När det gäller kvaliteten på lagarna så när det gäller den här lagen så
är den inte den sämsta. Men när det är en budgetlag som ska innebära
en transparens och de kriterier som jag räknade upp så borde man åtminstone få den till lagtinget i god tid före själva budgeten kommer.
När det gäller tandvårdsreformen så tror jag faktiskt att den kan falla
i laggranskningskontrollen, men det får vi se då.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Harry Jansson

Fru talman! Jag tycker att det är lite beklagligt att representanter från oppositionen ägnar tid och kraft åt att underkänna vårt eget system med budgetlagar. De som var med på den tiden vet att den tidigare presidenten för högsta
domstolen i Finland, Leif Sevón, i samband med ikraftträdande av det
åländska systemet, var ytterst kritisk. Nu har vi då representanter för detta
parlament som underkänner den produkt som landskapsregeringen har lagt
fram när det gäller överföringarna till kommunerna, dvs. minskningen. Jag
kan inte överhuvudtaget dela kritiken mot den här landskapslagen.
Däremot är det att beklaga att landskapet inte längre har en kassa där vi
kan upprätthålla det trots allt frikostiga system som varit ikraft sedan 2008
vad gäller överföringar av andelar till kommunerna.
När det gäller den kommunala sektorn så tror jag att jag med gott samvete
kan säga att centern värnar om kommunerna. Men vi måste värna om helheten. Vi har ett finansiellt, strukturellt budgetunderskott som bara växer. Någonstans måste vi börja spara. Det är beklagligt att oppositionen har fastnat
på den linjen att redan i det här skedet försöka sätta käppar i hjulet för en
mycket rimlig paketlösning.
När det gäller fördelningen mellan landskapet och kommunerna så sitter
kommunerna på beskattningsrätten. Det är kommunerna som har möjlighet
att reglera sin egen verksamhet på ett helt annat sätt än landskapet, i och
med att vi är bundna till klumpsummesystemet och skattegottgörelsen, under
bättre tider för åländskt näringsliv i synnerhet.
Är det som så att man inte är nöjd inom kommunerna med dagens lösning
så då undrar man vad resultatet ska bli när vi verkligen står inför sparbehov i
framtiden? Jag uppmanar oppositionen att bekanta sig med de prognoser
som är aktuella på europeisk nivå. Nu stiger politikerna åt sidan och seriösa
bedömare inom de större banksektorerna stiger fram och säger att delar av
euroskaran kommer att minska, delar av euro-zonen kommer att behöva
knoppas av. Det betyder för oss alla ett betydligt sämre budgetläge framöver.
Att i det här läget börja ifrågasätta lagstiftningen när vi trots allt försöker
göra en balanserad nerskärning av landskapets utgifter, så har lagstiftningen
kommit till exakt på det sätt som den ska. Det finns heller ingen orsak att
klandra själva kvalitén på landskapslagen. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Givetvis har ltl Jansson rätt när han säger att man måste se till helheten,
att man måste spara och det måste också kommunerna göra, det är jag
definitivt den första att hålla med om. Den här debatten blir väldigt
svart eller vit. Det som vi har kritiserat är att konsumtionsutgifterna i
landskapets egen förvaltning ökar med 1,1 procent. Jag håller precis med
om den oro som ltl Jansson har över vad som händer ute i Europa, men
ändå stiger konsumtionsutgifterna med 1,1 procent. Vi vet också att
finska staten kommer att höja skatten och det kommer att drabba ålänningarna nästa år. Det enda vi kan göra för att stimulera den åländska
köpkraften är att hålla avdragen kvar och också det vill regeringen ta
bort. Det är fel väg att gå, först måste man ta itu på allvar med den egna
verksamheten och det har varit den röda tråden i vårt resonemang.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att landskapsregeringen och särskilt vicelantrådet Nordlund, under den här debatten som har varit i samband
med budgeten och budgetlagar, gång på gång lyft fram de sparförslag
som landskapsregeringen de facto har lagt fram och som nu är på väg att
förverkligas; minskningen av antalet tjänster. Det faktum att vi har kraftiga löneökningar, kopplade kollektivavtal, att vi fortsättningsvis har bekymmer med stigande bränslepriser och annat så är det klart att med
landskapsregeringens volym i verksamheterna så har det sitt genomslag
och det kan inte landskapregeringen trolla bort. Jag tycker att det är fel
att gå åt landskapsregeringen när man nu faktiskt försöker börja den här
spar resan. Vi är, som sagt var, bara i början av resan. Ltl Eriksson och
jag måste vara överens om att vi bara har börjat på den här spar resan.
Någonstans måste resan starta. Nog är det ju bättre att redan nu börja
förebygga risken för låneupptagning än att vänta ett antal år.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi går inte åt landskapsregeringen när det gäller den här spar resan,
tvärtom, vi vill spara betydligt mera och det visar ju våra budgetförslag,
det är ju detta som vi har gjort konsekvent.
Men titta på prognosen för nästa år, även nästa år räknar man med
att konsumtionsutgifterna ska öka. Vi vet att 60 procent av landskapets
budget är konsumtionsutgifter. Den ekonomiska politik som man driver
just nu är ohållbar. Visst har finansministern Nordlund sagt både det
ena och det andra i debatten, men omställningsbudgeten var mest bara
bokstäver. Jag är ju bara en vanlig enkel jordbrukare, men ska man
jobba med ekonomi så är det siffror som ska gälla och inte bokstäver.
Siffrorna talar ett annat språk, ltl Jansson, och det är det som är bekymret.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Anders Eriksson, jag tror att alla inser att landskapsregeringen
var lite överambitiös i början av sin mandatperiod och de trodde att man
på några månader skulle kunna trolla fram någon form av stora saneringsinsatser inom åländsk offentlig sektor. Överoptimismen avspeglade
sig mera i ord än faktiska åtgärder. Men det kan inte förringa det faktum
att man nu försöker ta ett strukturellt grepp, inte minst det faktum att
man har lyckats minska antalet tjänster på ett ganska betydande sätt. Vi
vet vad det innebär, vi har samtidig en ökande arbetslöshet och det är ju
det som ständigt måste vara vägledande för oss. Vi ska inte bidra till
ökande arbetslöshet om våra besparingar innebär att det leder till arbetslöshet och att vi får samma kostnader på ett annat moment, via
AMS. Den här balansen måste vi ha i det framtida kommande arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Det är ett beprövat retoriskt knep att göra såsom kollegan Harry
Jansson gjorde. Han uttryckte det som så att det är beklagligt att liberalerna
och oppositionen underkänner systemet med budgetlagar, för att i nästan
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mening säga att det är beklagligt att liberalerna underkänner produkten. Där
har vi pudelns kärna. Jag till och med drev frågan om införande av landskapslagar i landskapslagstiftningen från och med slutet av 1980-talet. Det är
länge sedan. Då framstod det rätt tydligt hurdant ekonomiskt system landskapet skulle få. Med en fri utgiftsbudgetering så hade jag en klar bild av ungefär hur det skulle behöva gå till. Allt i ljuset av, som jag hoppas, vår gemensamma tilltro till att budgeten ska styras av lagar och avtal och inte av något
annat. Att vi med alla medel ska komma så långt bort från så kallade budgetbeslut som vi bara kan komma.
Den här processen gick lite fram och tillbaka. Det var först under min efterträdares tid som det här ledde till resultat. Jag tillsammans med kollegerna i grundlagsutskottet i riksdagen drev det här ärendet, oberoende av vad
förre presidenten i högsta domstolen ansåg om det hela. Hans inställning var
minsann känd redan i det här skedet. Men i varje händelse så föll det projektet med riksdagsvalet 2003. Min efterträdare, vtm Roger Jansson, tog över
och det ledde till resultat.
Det är en allvarlig misstolkning av historien och liberalernas hållning att
påstå att liberalerna underkänner systemet med budgetlagar. Om någon, så
är vi för systemet med budgetlagar så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt och så bra som möjligt.
Jag tror inte det var en felsägning men jag blev så perplex när kollegan
Jansson, vars insikter jag mycket högt uppskattar, säger att liberalerna underkänner produkten. Vi gillar systemet men vi tycker inte om den här produkten. Jag tror att vi enligt lagtingsordningen får göra det. Vi har ju rätt att
här uttrycka vår åsikt bara vi håller oss till rätt och sanning och vi är inte
bundna av några andra förpliktelser eller utfästelser. Det om detta.
Nej, lagberedningens förmåga att analytiskt strukturellt se på sitt uppdrag
ifrågasätter vi inte överhuvudtaget, så mycket insyn i lagstiftningen tror jag
mig ha. Jag tror nog att den liberala gruppen kan sådana här frågor.
Nu har vi ett lagförslag som innehåller två lagändringar, vars start inleddes
för länge sedan men som började få lite sådana här konturer i tilläggsbudgeten i april i år. Men riktigt vart det var på väg förstod inte jag. Åtskilliga
gånger frågade jag min vän och kollega vicelantrådet vad vi har att vänta. Det
var alldeles uppenbart att vi skulle få ett budgetlagförslag, men vad har vi ungefär att vänta? Uppenbarligen så var det min juristhjärna som snurrade och
jag ville få lite struktur på vad vi behandlade och diskuterade. Men det var
väldigt svårt att ens få en antydan om i vilken riktning det här skulle gå.
Skulle det innebära ändringar, minskningar i landskapsandelarna, i så fall på
vilket vis och i vilken ordning? Eller skulle det innebära någonting annat?
Vilken effekt hade nu den så kallade ÅHS-avgiften i sammanhanget? Det var
väldigt otydligt tills dessa tre paragrafer damp ner. Där menar jag att jag inte
kunde godkänna produkten, det håller jag med om. Att det kom en budgetlag,
för all del sent, var bättre än ingenting. Det var betydligt mycket bättre än de
tidigare konstiga budgetbesluten, var under mycket av verksamheten här
styrdes.
Det kom då ett lagförslag och det var alltså inte bra. Den rätten har jag att
både ha och ge uttryck för, med stöd av min lagtingsfullmakt. Sedan kan man
beklaga att vi har den uppfattningen, men vi har nu den uppfattningen. Det
är inte lagberedningen vi klandrar. Vi klandrar heller inte behovet av att
spara, men vi klandrar att det går till på det här sättet.
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ÅHS-kopplingen försvann. Lag- och kulturutskottet underkände avgiftsfenomenet av skäl som vi känner och vi har nu den produkt som vi har.
Därför vill vi att i det sparbeting vi alla står inför så är vi med på att med
ansvar vidta de åtgärder som vi står inför, även om gårdagens siffror kanske
inte är så dåliga som man kunde befara och även om jorden inte går under
idag heller nu när Mayakalendern har tagit slut. Men vi vill göra det på ett
förutsägbart sätt, allt det som vi har hört, jag behöver inte upprepa det
längre. Det är vi villiga att göra.
Det kan inte vara utan orsak som det finns en sådan här oro i de norra
åländska kommunerna. De är väl ”välkast” får vi tro, som kollegan Sundman
brukar säga. Det kan inte vara förbjudet för kommuner att ha en åsikt i ärenden som rör dem själva, absolut inte. Det här är ju en del av demokratin. I
den delaktigheten tänker jag fortsätta att verka. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson fortsätter att prata i den riktningen där han också i sitt tidigare anförande nämnde att politiken inte ska
styra juridiken. Hela resonemanget leder till det. Jag förstår inte, har
verkligen ltl Gunnar Jansson den uppfattningen att politiken inte ska
styra juridiken? Det är ju det som vi sysslar med hela tiden när vi stiftar
lagar. Det måste ju vara politiken som styr juridiken.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har aldrig sagt och jag hoppas att jag aldrig kommer att säga att juridiken styr politiken. Jag har sagt att det som är politiskt önskvärt kan genomföras om det är juridiskt möjligt. Av den enkla
anledningen att vi har lovat varandra, sedan romarnas tid, att följa de
regler som gäller. Om vi inte gillar dem så hoppar vi inte över dem, vi
jobbar för att ändra på dem. Det är så som jag ser på saken. Men jag
hoppas att jag inte någonsin har sagt att juridiken styr politiken. Då
måste det föreligga ett allvarligt missförstånd i hela sammanhanget.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet. Jag kan inte förstå hur ltl
Gunnar Jansson kommer till att det här förslaget inte skulle vara juridiskt möjligt? Det är fortfarande en gåta för mig hur man kan komma
till det. Vi har haft flera utskott som har tittat på det här. Vi har ett lagförslag framför oss med tung lagberedning bakom och det borde vara juridiskt möjligt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det beror på att vår samhällsordning bygger på det
som kallas Rule of Law. Den offentliga maktutövningen utövas under lagarna, så länge de gäller ska de följas. Vi har i det här specifika fallet ett
system i landskapsandelslagstiftningen som reglerar det ekonomiska
förhållandet mellan landskapet och kommunerna. Då ska man följa det
om man vill ändra på fördelningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Wille Valve

Fru talman! ”Vad är bäst för det åländska samhället” frågar ltl Gunnar Jansson i sitt första anförande. Mitt svar är; det som är bäst för det åländska samhället är när vi har en opposition som levererar klara politiska alternativ till
den politik som regeringen för. Så här hade vi gjort och så här hade vi inte
gjort om vi hade suttit vid makten.
Vi har redan institutioner för laggranskning. Vi har Ålandsdelegationen, vi
har högsta domstolen och vi Presidenten. Det kan för all del vara en metod
för oppositionspolitik att hålla stenhårt på lag och ordning. Men det blir lite
märkligt när det här börjar bli huvudbudskapet. För då tar man sig an en helt
annan uppgift än vad detta parlament har sig tilldelat enligt Montesquieus
klassiska maktdelning. Vi har redan institutionella vakthundar för detta ändamål.
Vad jag efterfrågar i den här debatten är mera politiska lösningar för ett
bättre samhälle. Om förfarandena är så dysfunktionella, såsom ltl Gunnar
Jansson låter förstå, så är det onekligen allvarligt. Åtminstone en del av vår
diskussion idag borde handla om politik. Vilka åtgärder vi ska göra för att få
en budget i balans borde vara fokus idag, tycker jag. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag vill klargöra för socialdemokraternas del att här i lagtinget är
ordet fritt. Om man önskar framföra juridiska argument mot ett lagförslag så
är det inte någon som ska klandras för det. Det är precis som ltl Gunnar Jansson säger att man kan inte minska eller öka argumenten för Rule of Law. Det
är en absolut norm för vårt arbete. De som tycker att det blir för mycket juridik må nu tycka det. Jag anser att man inte riktig kan kritisera någon som uttrycker sig om juridik från talarstolen. Att föreställa sig att politiken skulle
påverka juridiken i den grad att vi på något sätt skulle ha en godtycklig lagstiftning är helt uteslutet i vårt system. Rule of Law gäller, sedan är det en
annan sak att lagtinget inte avgör vilka landskapslagar som eventuellt inte
fungerar under den normen utan där finns det, som ltl Valvet sade, institutioner som sköter det.
Sedan kan man ha synpunkter på om juridiken i vissa fall används i ett politiskt syfte. Det är kanske det som den här diskussionen har handlat mera
om.
Jag tycker inte att ltl Gunnar Jansson ska klandras för sin argumentation.
Vi har ett fritt parlament och hans argument är viktiga även om vi från socialdemokratiskt håll inte delar dem. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag har nu länge varit i branschen och har lärt mig en del,
hoppas jag. Men ändå är det gott att höra att en ännu mera mångårig
parlamentariker har denna synpunkt som vi nyss hörde att ltl Sundback
har.
Även om det går lite utanför ämnet, som jag hoppas att det tangerar,
så tänker jag inte skämmas över det som Presidenten säger i den här
frågan. Jag har min åsikt och jag har framfört den. Det här är inte riktat
till Sundback, men jag säger för egen del att den typen av saker ska vi
inte heller ta in lagtinget. Vi säger vår åsikt och vi har ingen orsak att
skämmas för det hela.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Nu föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag föreslår att lagförslaget nr 1 förkastas.
Ltl Anders Eriksson

Jag önskar understöda förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Gunnar Janssons förslag att lagförslaget ska förkastas
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om planering av
och landskapsandel för socialvården för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.
Ltl Anders Eriksson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Gunnar Janssons förslag att lagförslaget ska förkastas
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen under år 2013 bereder en ändring av samarbetsunderstödet till kommunerna så att lagen tillåter en mer stimulerande och samarbetsbefrämjande fördelningspolitik. Samarbetsunderstöd ska beviljas då en
ekonomisk effekt kan uppnås i den offentliga ekonomin som på sikt minst
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motsvarar det utbetalda samarbetsunderstödet. Nödvändiga budgetanslag
ska anslås för samarbetsunderstödet.”
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att lagtinget antar en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen under år 2013 bereder en ändring av samarbetsunderstödet till kommunerna så att
lagen tillåter en mer stimulerande och samarbetsbefrämjande fördelningspolitik. Samarbetsunderstöd ska beviljas då en ekonomisk effekt kan uppnås i den offentliga ekonomin som på sikt minst motsvarar det utbetalda samarbetsunderstödet. Nödvändiga
budgetanslag ska anslås för samarbetsunderstödet.” Klämmen framgår av det betänkande som ltl Mats Perämaa fogat till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas klämförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

Landskapsregeringens lagförslag om sjukdomskostnadsavdraget m.m.
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! I debatten har det efterfrågats alternativ från oppositionen.
När vi detaljbehandlade den här lagstiftningen så hade Ålands Framtid ett alternativ till lagförslagen. Vårt alternativ gick ut på att vi inte vill att man reducerar de åländska avdragen, utan vi vill att man utnyttjar dem istället. Därför tyckte vi att en höjning av grundavdraget var motiverad, men vi hade svårt
att stöda att man reducerar både resekostnadsavdraget och sjukdomskostnadsavdraget. Därför kommer vi att föreslå att båda lagförslagen förkastas
här idag, trots att vi gärna skulle ha sett en höjning av grundavdraget. Men
helheten är inte acceptabel såsom den ligger framför oss idag. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Först föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i
andra behandling. Begärs ordet?
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Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit att
lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Axel Jonssons förslag att lagförslaget ska förkastas röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation för förlust för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår också att detta lagförslag förkastas.
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit
att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Axel Jonssons förslag att lagförslaget ska förkastas röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Betänkandets kläm föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt klämmen.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
5

Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2012-2013)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
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Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Handen tydde på att det är någon som kommer att ta upp de juridiska bristerna i den här framställningen så jag lämnar den delen därhän, trots att den
är väldigt viktig, man ska inte tolka mitt uttalande på det sättet men det är
onödigt att argumentera samma sak ifrån flera olika håll.
Det som främst stör Ålands framtid när det gäller den här framställningen
är att man inte har begrepp om vad detta kommer att kosta. De sakkunniga
som vi har hört säger att det här är inte väl använda pengar. Man borde istället satsa på förebyggande tandvård. Med dagens krav är det sist och slutligen
ganska lite man kan göra i en sådan här vagn.
Vi har alla blivit medvetna om ÅHS budgetläge. Det har kommit väldigt
mycket kommentarer, lite på gränsen till märkliga, från företrädare från regeringspartierna att det här mycket är en symbolfråga. Det har sagts att ÅHS får
prioritera, ryms det med så ryms det med och ryms det inte med så ryms det
inte med. Ltl Valve menade att vagnen kunde står i garaget, det var min egna
fria tolkning, och man behövde inte använda vagnen överhuvudtaget.
Men, det finns ett väldigt stort bekymmer när man tittar på den här lagtexten. Det står; ”Ålands hälso- och sjukvård ska ordna bastandvård för dem
som enligt lagen om hemkommun har sin hemvist i Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Rätten till bastandvård gäller endast vid den
ambulerande tandvårdskliniken när den på plats i kommunen.” Det här är
någonting som man inte kan prioritera hur man vill i ÅHS. Det är en bindande lagstiftning. I ett anförande tidigare sades att man inte skulle prata så
mycket om lag och ordning och juridik här i lagtinget när vi pratar om lagframställningar. Men vad ska man i så fall prata om då? Det här är en bindande lagstiftning. Man kommer att skapa ganska stora problem för framtiden med den här framställningen, som väldigt tydligt har visat att man igen
kommer med en lagframställning som man inte vet konsekvenserna av, man
vet inte hur det ska fungera i praktiken.
Men avslutningsvis, en sådan här bindande rätt leder till en ojämlikhet
mellan de åländska medborgarna, men inte bara det utan det leder också till
en ojämlikhet bland skärgårdsborna i de fem skärgårdskommuner som berörs. De har rätt till bastandvård bara när tandvårdsvagnen är på plats i
kommunen.
Mot den här bakgrunden kommer jag att föreslå ett förkastande av den här
lagen, trots att det också här finns positiva inslag. Det positiva inslaget är att
man höjer rätten från 25 år till 27 år. Men så som lagen är utformad så är det
inte så mycket annat man kan göra.
Jag personligen och Ålands Framtid har brunnit mest för att hjälpa de
äldre som är intagna på institution, och som mer eller mindre blir av med allt
de äger på sin ålderdoms höst, att de skulle få rätt till tandvård. Nej, det
kunde man inte skriva in i lagen, utan det ska man ta som något sorts prioriterat beslut. Det är mycket märklig lagstiftning.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag kan bara bekräfta det som ltl Eriksson säger. Det
kom även fram i tisdags under debatten att det var kraftiga frågetecken
från vissa höranden om hur långt resurserna räcker. Det är helt rätt att
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resurser skulle behöva tillföras. Det här förbigick utskottet med tystnad
och det är inte bra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan bara konstatera; inte bra!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När man läser den föreslagna lydelsen i 39 § 4 mom. så kan
man, när man läser den första meningen, lätt få för sig att det här en
bindande bestämmelse. Det står; ”Ålands hälso- och sjukvård ska
ordna bastandvård” etc. Den noggranne läsaren undrar om det här ska
göras i Mariehamn eller i Godby eller både i Mariehamn och i Godby?
Nej. Så kommer mening nummer två. ”Rätten till bastandvård gäller
endast vid den ambulerande tandvårdskliniken när den är på plats i
kommunen”. Alltså är det inte någon bindande bestämmelse för ÅHS i
andra fall än när den här vagnen råkar vara i en av de här fem kommunerna. Man kan inte säga att det här en generellt bindande regel när det
gäller behandlingen framöver i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse och
förvaltning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är ju som bekant så att lagstiftning kan man väl läsa väldigt olika
och därför har vi många jurister som tolkar lagar ibland åt det ena hållet
och ibland åt andra hållet. Vare sig vtm Jansson eller jag är väl några
större jurister men jag tror att vi båda två har ganska stor erfarenhet när
det gäller lagstiftning, vtm Jansson har större erfarenhet än vad jag har
när det gäller lagstiftning. Formulerar man sig på det här sättet, att man
ska ordna bastandvård, så om inte detta är bindande lagstiftning vad är
då bindande lagstiftning? Åtminstone jag lärde mig under de åtta år som
jag satt i regeringen att om det är något som man ska göra i mån av möjlighet, så då skriver man in ” i mån av möjlighet” eller att man ”bör
ordna”. Men här står det att man ”skall ordna bastandvård”. Nog uppfattar jag det som väldig bindande.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som styrelsemedlem i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse
så kommer jag inte att ha några problem att tolka, läsa den här paragrafens 4 moment. Den är bindande för medborgarna i de här fem kommunerna när en ambulerande tandvårdsklinik är på plats i kommun, då är
den bindande, inte i andra fall. Lagstiftningen är fullständigt klar på den
punkten. Det är ingen idé att man står här och juridicerar kring den frågan för lagstiftningen är väldigt tydlig.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker inte att lagstiftningen är så tydlig. Förhoppningsvis var det en
felsägning när vtm Jansson säger att den är bindande för medborgarna i
de här skärgårdskommunerna, så kan det väl nog ändå inte vara? Det
står att Ålands hälso- och sjukvård ska ordna bastandvård, det måste ju
vara bindande för Ålands hälso- och sjukvård. Vi har vi inte någon lag-
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stiftning som säger att medborgarna i kommunerna måste gå till den här
enheten. Då skulle den lagstiftningen bli bindande för medborgarna.
Men om jag förstår vtm Janssons resonemang rätt så menar han att
den är bindande på en punkt; när vagnen är på plats ute i skärgårdskommunerna. Det var vtm Janssons tolkning, jag tolkar inte att det står
så i lagen. Då är vi framme vid det som framfördes tidigare, att det här
blir inga problem, blott tandvårdsvagnen står i garaget inne i Mariehamn. Då är det väl ändå den naturliga följdfrågan; men varför ska vi då
köpa in den här tandvårdsvagnen?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag blev lite häpen under första behandlingen när frågan
plötsligt poppade upp, vilken slags rätt är det vi hanterar? Jag hoppas att någon ur regeringen kunde inträda i kammaren och säga vad regeringen avser.
Då skulle vi antingen slippa den här typen av tolkningssvårigheter eller så får
ni stå ut med min tolkning, eller någon annans, blott vi får uttrycka den här.
Stärkt av kollegan Barbro Sundbacks utfästelser så tar jag risken. Men jag ser
gärna att någon minister åtar sig uppgiften. Kanske minister Karlström åtar
sig uppgiften, varför inte? Ni kunde ta del i den här diskussionen, den är ju
helt avgörande. För att bereda ministrarna tid och tillfälle att inträda i kammaren så ska jag ta till orda, fru talman. Jag håller mig till ärendet.
Först kan vi konstatera att 39 § innehåller goda saker. Den är ju skriven på
ett människorättsvänligt sätt. Vi är väldigt för att höja åldern för tillträdet till
ifrågavarande välfärdstjänst till 27 år.
Vi läser välvilligt i punkt 2, 1 momentet: ”Ålands hälso- och sjukvård ska
ordna mun- och tandvård för de i punkt 1 nämnda”, som jag sade. I punkt 2
står det så här; ”patientgrupper som i enlighet med landskapsregeringens
beslut är prioriterade av medicinska, sociala eller geografiska skäl”. Jag
förmodar att det är det som man vill säga här. En rättsosäkerhet är aldrig
önskvärd.
Sedan när man bygger in två nya moment för att definiera denna på geografiskt hemort baserade prioritering så tycker jag att det blir svårt. Jag kan
ganska kort förklara varför.
Grundlagar, detta förhatliga fenomen uppenbarligen, är ju byggda på det
sättet att antingen är de direkt tillämpliga och materialiseras i den organiska
lagstiftningen. Så är förhållandet i Norden. Bestämmelser i grundlagar är direkt tillämpliga, om de inte är materialiserade, då får man ta ifrågavarande
bestämmelse ur grundlagen och tillämpa den. Det finns rättsordningar där
grundlagarna är deklaratoriska och genomförande, materialiseringen är helt
och hållet beroende på organisk lagstiftning, men så är det nu inte hos oss.
Grundlagen delar in rättigheter i två kategorier som jag nu har sagt till lust
och leda. Jag hoppas att ni har överseende med detta tjat. Upprepning är
ändå grunden till all visdom. Subjektiva rättigheter, där har vi bestämmelsen
i 88 § i grundlagen. Den är väldigt klar och tydlig. Det som någon har rätt till
har hon/han rätt att genomföra oberoende av anslag i budget eller i någon
annan bestämmelse. Den subjektiva rätten kan ingen ta ifrån en.
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Sedan har vi den andra kategorin; de deklaratoriska motsättningarna, de
politiska prioriteringar som rättsordningen innehåller. Vardera utgår från
grundlagen. De första gäller som subjektiva rättigheter av skäl som jag
nämnde. De senare har det som kallas lagförbehåll, dvs. den och den rätten
genomförs på det sätt som stadgas i lag och vissa har därutöver ett budgetförbehåll, dvs. inom ramen för tillgängliga anslag. De här sista är inte särskilt
bra. Skulle samhället ha oändlig tillgång till pengar så behövdes inte några
budgettekniska förbehåll. Det skulle räcka med lagförbehåll. Men nu är det
så, som vi många gånger har sagt och mera sådant är att vänta, att vi måste
prioritera. I sådana lägen undviker man att göra rättigheter subjektiva om
man inte är bombsäker på att de antingen ovillkorligen behövs såsom t.ex.
tillträde till grundskola för den som vill utnyttja läroplikten i samhällets regi,
rätten till dagisplats och sedan har vi aktiviteter av den här senare kategorin.
Då säger jag igen; varför ska vi ha dålig lagstiftning när vi kan ha bra lagstiftning? Först lovar man en subjektiv rättighet, som här har sagts och jag
hoppas fortfarande att regeringen kommer att ge sin syn, och sedan gör man
genomförandet av den rättigheten beroende av något som man inte kan påverka, dvs. var finns den där enheten och vem råder över den?
Mycket har jag varit med om men jag tror inte att jag har varit med om att
man gör genomförandet av en subjektiv rättighet beroende av något helt annat, i det här fallet ett fordon. Riktigt besvärligt blir det naturligtvis om man
använder fordonet för att blockera tillträde till denna rättighet. Visst skulle
Pelle i Kökar ha tillträde till vagnen men det går inte att få dit den. Färjorna
strejkar, bunkern är dyr och Gud vet vad. Man brukar handskas med den här
typen av genomförande av rättigheter med större varsamhet.
Med andra ord hela det här komplexet kunde ha lösts med mycket enkla
medel enligt min mening, om man hade haft klart för sig hur det här samhället är uppbyggt. Det har man säkert, men man skulle också i konsekvensens namn ha erkänt att vi har mera att göra med en politisk målsättning än
en subjektiv rätt. I all synnerhet som den rätten har geografiska villkor. Geografin kan man inte ändra på, däremot kan man naturligtvis bestämma var
man själv befinner sig geografiskt och var man vill bo.
Den andra invändningen är kanske lite allvarligare. Med det här förfarandet diskrimineras alla andra genom att erbjuda människor i skärgården, under dessa oklara förhållanden, en samhällsservice som borde vara generell i
vår välfärds samhällsordning. Vi är alla med betalar den samhällsservicen
och så ska det vara. Så här skrivet så utesluter man alla andra från den här
typen av generell välfärdsservice, som jag hoppas att vi fortfarande kan kalla
den.
Därför skulle det här med mycket enkla medel ha gått att lösa på det sätt
som våra medlemmar i finans- och näringsutskottet föreslog. Jag tänker fortsätta tills minister Aaltonen kommer in.
Genom att ha dessa förbehåll dämpar man graden av subjektivitet i rätten
och gör det som man på många, många andra håll i lagstiftning och budget
gör, man gör tillträde till ifrågavarande tjänst, förmån eller rättighet beroende av tillgång till pengar. Erkänn det enkla förhållande att det är en fråga
om tillgång till pengar.
Man kan möjligen med viss möda säga att; ”ja, tillgången till pengar bestämmer var kliniken befinner sig”. Det menar jag att är dålig lagstiftning.
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Genomförande av en subjektiv rätt borde inte få göras beroende av var en bil
eller buss råkar befinna sig.
Därför, fru talman, kommer jag att föreslå att denna lag förkastas.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson för ett intressant resonemang kring subjektiva rättigheter. Därför skulle jag vilja ha råd av ltl Jansson om vi
tänker oss ett praktiskt exempel. Vi säger att tandvårdsvagnen befinner
sig i en skärgårdskommun och den är precis på väg att köra ombord på
färjan, halva vagnen är i land och andra halvan av vagnen befinner sig
ombord på färjan. Har då en invånare i den här kommunen rätt till
tandvård, har han rätt till halv tandvård eller har han ingen rätt till allmän tandvård som stadgas i lagen? Hur tolkar ltl Jansson, med sitt juridiska kunnande, en sådan situation?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! I min tidigare verksamhet sysslade jag med politisk rådgivning i någon mån. Det här tillhör de mera svårdefinierbara frågorna. Det
kan ju hända att lagtingets tid inte borde upptas för sådana saker. Jag
kan tänka mig att kollegan Jonsson och jag kan föra ett resonemang om
det hela. Frågan är något tillspetsad och kommer in på många andra
rättsområden. Med all respekt, så kanske vi kan ta det utanför salen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den här lagstiftningen och den här servicen som nu läggs
fram för lagtinget så tror jag att vi delar uppfattningen om att det inte
något bra arrangemang. Men det är ett arrangemang som man kan
tänka sig. Det finns mycket i politiken som vi tycker att inte är bra men
som vi ändå olika orsaker genomför.
Jag skulle särskilt med min värderade kollega vilja diskutera om detta
är en subjektiv rätt? Hur kan en subjektiv rätt ha villkor och i det här fallet med tre villkor? Boendekommunen är det första villkoret, det andra
villkoret är att det finns en tandvårdsvagn och det tredje villkoret är att
denna tandvårdsvagn ska vara på ett visst ställe för att den här servicen
ska kunna ges. Hur kan man få det till en subjektiv rätt? Hur kan man
kalla detta en subjektiv rätt?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi har en konflikt inbyggd i själva paragrafen och det
har jag försökt säga. Man lovar en subjektiv rätt av de skäl som har
nämnts många gångar här; ”det skall ordnas och rätten” skulle det helst
ha stått ”tillgång till rätten” eller någonting annat så hade det varit lite
bättre. Nu står det rakt av; ”rätten till” osv.
Ja, på det sättet att man enligt grundlagen § 8 eller § 9 får röra sig
fritt i landet och bosätta sig var man vill. Jag kan som Mariehamnare
när som helst flytta till en kommun och säga; ”nu är jag Föglöbo, varså-

927

god och ge mig tandvård”. Ja, men det får du bara om det finns en vagn.
Och det tredje är att den här vagnen befinner sig i Föglö.
Det som jag kritiserar är att göra genomförandet av en rätt, som jag
betraktar som subjektiv, beroende av två andra saker; för det första att
det finns det som man lovar och för det andra att vagnen är plats. Det är
dålig lagstiftning.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Nu hör jag till de ytterst lyckliga människorna här på Åland
som har möjlighet att imorgon bosätta mig i Föglö direkt. Då undrar jag
om jag har en subjektiv rätt till bastandvård? Kan jag fara till de befintliga klinikerna och få en bastandvård? Svaret är nej. Jag har inte den
subjektiva rätten. Bara om det råkar komma en buss från ÅHS, inredd
på ett visst sätt, så ges jag en rätt att besöka den vagnen, naturligtvis under förutsättning att den stannar så länge och att jag inte blir efter i kön.
Men jag kan inte för min del kalla det att jag som Föglöbo har en subjektiv rätt till bastandvård i landskapet Åland.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Graden av lycka att ha den här möjligheten vicetalman nämner kan man
säkert diskutera.
Nej, det är det som jag invänder mig emot. Om man i lagen explicit
skulle säga att man inte bara kan flytta utan också att den här servicen
ska arrangeras antingen på geografiska grunder eller i den omfattning
det är möjligt med stöd av t.ex. budgetmedel. Då hade man, enligt min
mening, gått ifrån den här bindande förpliktelsen för samhället att genomföra subjektiva rätter till det som vi kallar politiska målsättningar i
mån av möjlighet och då hade problemet varit löst. Det är mitt svar på
frågan. Men vi flyttar och bor var vi vill enligt grundlagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Eftersom ltl Gunnar Jansson nämnde detta i sitt anförande och eftersom
jag inte vill att det ska råda något som helst tvivel om saken så värderar
jag ltl Gunnar Janssons erfarenhet och sakkunskap högt. Det som jag i
mitt anförande förundrade mig över var partipolitik, alltså liberalernas
linje och budskap i dagens budgetdebatt. Men ingen som helst skugga
må falla över ltl Gunnar Janssons engagemang i dessa frågor, de berikar
debatten i alla lägen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Inte vet jag om jag är hårdhudad, men van. Tack för
det, kollegan Valve. Nu reder vi nog oss ur det här också. Jag brukar
trösta mig med romarnas gamla visdom; ”argumentum ad hominem”
dvs. ärenden må slåss men människor gör det inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Jag håller mitt anförande idag för jag var förhindrad att delta i
första behandlingen av lagen.
Jag har märkt att den här frågan engagerar folk ute i stugorna och man
pratar om det på kalasen, som ltl Sundman brukar säga. Vid jullunchen på
folkhögskolan fick jag flera frågor i anslutning till det här.
Inledningsvis vill jag säga att vi inte har någon spricka i moderaterna i den
här frågan. Vi har en samsyn, men vi har andra frågor där vi har olika åsikter
inom partigruppen, men vi undviker konflikter och vi har en saklig diskussion kring de här frågorna. Men vi lever i en demokrati och det betyder att alla
får tycka och ha åsikter, driva sin sak fram till beslut därefter ingår det i det
demokratiska systemet att då beslutet är fattat ska det gälla. Så är det inom
gruppen och så är det även för moderaterna som part i regeringen.
Vi har anklagats för att vara för undfallande på bekostnad av vår politik. Vi
har en samsyn inom gruppen. Vi tycker att vi har nått framgång med vår politik och vi är nöjda. Vi har inte behövt ta konflikter utan vi har idag nått dit vi
vill med sakliga diskussioner, apropå spricka och vår politik.
Demokratin gäller i allra högsta grad i regeringssamarbetet, partierna har
olika målsättningar och olika prioriteringar. Moderaterna prioriterar inte lagstiftningen om den ambulerande tandvårdsvagnen. Vi anser inte att det behöver vara en tandvårdsvagn. Det är en kärnfråga som uppenbart har stor betydelse för våra regeringskamrater i socialdemokraterna, de vill mest. Sedan
upplever jag att centern och obundna vill lite mindre medan moderaterna vill
minst i den frågan.
Mitt anförande här är min personliga uppfattning.
Det aviseras i lagförslagets motiveringar om att man avser att öppna lagen
igen 2014, då kanske man borde man ha ett resonemang om divergerande
avgifter för olika prioriterade grupper. De skärgårdsboende kanske betalar
lite högre procent än de andra. Det här tror jag också att skärgårdsborna
själva är tillfreds med, man behöver inte ha skilda förmåner. Detta har vi
olika åsikter om i gruppen. Det finns fortfarande friktion i frågan om gratis
tandundersökning eller kostnadsfri undersökning för personer upp till 29 år
efter 2014. Det har framkommit i beredningen av den här lagen att 25 procent av den här åldersgruppen inte besöker tandvårdskliniken även om det är
reducerat pris. Det kanske skulle vara ett sätt att få dit dem, göra undersökning och få sin tandstatus klargjord och man konstatera vilka åtgärder som
behövs och vad som annars kommer att ske. Man ska ha bra tänder när man
går in i medelåldern.
Man borde överväga hur smart det är att komma med den här typen av
förmåner till en icke speciellt utsatt grupp och ha samma förmåner som för
den gruppen som är ganska utsatt i samhället. Det är en angelägen fråga för
socialdemokraterna som driver det hårt i regeringen. Man får gratulera, socialdemokraterna har lyckats få igenom det här. Vi i regeringspartierna står
bakom. Men jag tror att man skulle ha en del att vinna på om det vilade till
budget 2014, men det är inte aktuellt nu längre.
Det finns en annan aspekt, när det gäller personalen så ska man naturligtvis följa överenskomna beslut. Jag har ännu inte träffat på en enda inom
tandvården vid ÅHS som är för det här och tycker att det finns fördelar. Däremot lyfter man fram väldigt mycket problem. Det kan bli ett problem i fram-
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tiden. Men jag upplever att de är så professionella så det här kommer vi förbi,
de kommer att hantera problemet när det kommer.
Arbetsmiljön är central. Man kräver idag många kubikmeter luft och man
ska ha arbetsytor som fungerar. Vi har amalgam och giftiga medel som ska
tas till vara på rätt sätt.
Enligt vad som framkom i hörande i utskottet så har man redan idag ett
specialomhändertagande för eleverna från skärgården. Man mobiliserar personalen den tid som elevgrupperna är i stan och man anstränger sig för att
det ska vara så få besök som möjligt. Det här ger utrymme för skärgårdsbarnen att besöka muséer, gå till Mariebad och göra andra åtaganden när man
en gång är till Mariehamn. Det kan ju inte vara så att vi inte vill ha in skärgårdsborna till stan och att de inte heller själva vill fara in till stan. De kan
kombinera sitt besök till tandvården och göra någonting trevligt när man en
gång kommer in till Mariehamn.
Men det har faktiskt framkommit att den ambulerande vagnen, om den nu
ska köpas, även fyller andra väldigt stora fördelar. På fasta Åland är det stora
fördelar, man kan fara till Geta och ungdomarna kan kolla upp tänderna och
så får man in till stan igen.
Samma sak gäller äldreboenden, man kan fara till Rosengård i Godby och
parkera vagnen. De äldre kan väldigt snabbt och smidigt komma in i vagnen.
Det finns stora fördelar med det här.
Då de gäller äldreboenden anser jag att det är angeläget att dessa boenden
finns med som en prioriterad grupp. Jag fick inte riktigt gehör i utskottet hos
majoriteten så jag tog tillbaka mitt förslag. Jag föreslog att utskottet skulle ta
initiativet och uppmana landskapsregeringen att redan 2013 föreslå att den
gruppen som bor på institution ska vara en kvalificerad grupp när det gäller
ÅHS tandvård. Det finns planer på det till 2014. Vi har ett löfte som jag är
övertygad om att kommer att hålla. Ministern har lovat att man vidtar åtgärder redan 2013, vilket jag inte betvivlar. Jag skulle gärna sett att vi kunde haft
en liten skrivning kring detta också.
De som bor på institution har bara lite fickpengar kvar av sin intäkt med
nuvarande system för avgifterna för institutionsboende. De har heller inte
rätt till ersättning från FPA. Det finns en uppmaning, som fortfarande i kraft,
från tidigare social- och miljöutskott, där utskottet uppmanar landskapsregeringen att utarbeta närmare anvisningar gällande institutionsvårdens helhetsansvar för klienterna. Det gäller t.ex. vem som ska ha glasögon, när man
får glasögon, vad som ska ingå och hur ofta man ska bli klippt osv. Jag vill
framhålla att det här fungerar väldigt bra idag. Man är tillfreds med systemet,
men det kan finnas ett inbyggt problem som kan dyka upp i framtiden så man
bör titta på det här, men akut är det inte.
När det gäller FPA så de som går till privat tandvård får idag ersättning
från FPA, det kommer pengar från staten till Åland. Om tandvården ges via
ÅHS så kommer FPA-ersättning inte Åland tillgodo.
Jag konstaterar att förslagets ekonomiska konsekvenser inte fullt ut utretts
varför lagförslaget riskerar att bli mer kostnadsdrivande än vad som framgått
i framställningen.
Jag vill i det här sammanhanget hänvisa till social- och miljöutskottets generella skrivning som fanns i betänkandet till ÅHS-lagen. ”Utskottet betonar
i sammanhanget vikten av att ny verksamhet ska vara tydligt finansierad
och eventuella omprioriteringar politiskt förankrade.” Nu lägger man hela
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ekonomiska ansvaret i famnen på ÅHS-styrelse. Vi vet inte här i salen vilka
omprioriteringar som görs och vad som kommer att hända. Det här är inte
fullt tillfredsställande. Men vi i vår grupp har fullt förtroende för att styrelsen
kommer att kunna hantera det här på bästa sätt.
Apropå utskottsskrivningar så vill jag även lyfta fram social- och miljöutskottets generella skrivning i betänkandet till barnomsorgslagen. ”Utskottet
noterar vidare att landskapsregeringen i sin framställning inte gjort någon
jämförelse med motsvarande lagstiftning i riket eller i Sverige vilket utskottet i allmänhet anser borde vara obligatoriskt särskilt i fråga om lagstiftning som i hög grad berör enskilda och näringsutövare”.
Man har tittat ganska mycket på hur tandhälsan ser ut inom olika områden, men hur ser lagstiftning ut och hur har lagstiftningen fungerat? Man
kanske kunde ha haft ett resonemang kring det här.
Det har också talats om rätten till bastandvård, men jag tycker att lagen är
ganska klar i det sammanhanget och vi har inte någon anledning att ifrågasätta att man har rätt till bastandvård om man bor i skärgården. Man kan inte
säga att det står rätt till bastandvård, för då borde det gälla alla på Åland. Nej,
det gäller inte alla på Åland och vtm Roger Jansson räknade upp undantagen,
så det ser jag inte som ett problem. Tack för ordet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det här var ett anförande som stödde mycket av den
reservation som jag är första undertecknare till.
Ltl Mattsson nämnde tandvård, något om mål och 2014, vilket ger
mig anledningen att ge den här repliken. Hur ser då ltl Mattsson på det
här, är det här ett steg för en allmän tandvård?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Som jag har förstått resonemanget som vi haft i gruppen så finns det ingen i moderata gruppen som har något emot allmän
tandvård, absolut inte. Vi tycker att man t.o.m. kunde ha gratis tandvård, men det ligger inte så långt fram i prioriteringsröret just nu med
tanke på hur det ser ut. Skulle det finnas ett ljus i tunneln och ekonomiska förutsättningar så kanske man skulle kunna tänka i de banorna.
Men vi har inte den typen av planer just nu.
År 2014 finns det planer på att man ska öppna lagen igen och höja åldern till 29 år, därför kan man tänka på delar av de här sakerna. Vi sågar
inte allmän tandvård, men vi har inte det i prioriteringsröret.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte mest på de ekonomiskt kärva tiderna och
vad man prioriterar. Det var det som jag tänkte på i det här fallet. Jag
har heller ingenting emot allmän tandvård, men är det den första prioriteringen idag?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Nej, och det var jag ganska tydlig med. Det finns partier som vill mycket mera än vad vi vill här och det är så som demokratin
fungerar. Det väger över här, vi har diskuterat oss fram och vi har vikt
oss i den här frågan.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är alltid intressant att lyssna på ltl Mattsson. Moderaterna var t.o.m.
för gratis tandvård här om det var möjligt.
Om jag försöker hitta någon tråd i det här anförandet så graderade
han regeringspartierna. Jag förstod att moderaterna var minst emot den
här framställningen, de vann. Sedan var lite oklart om det var centern
eller obundna som var näst mest emot. Det här är i och för sig ingen nyhet, graderingen om vem som är mest eller minst emot är kanske nytt.
Men vi vet ju alla att det är sossarna som bestämmer i den här regeringen, vilket vi har fått belagt många, många gånger tidigare.
Det som ltl Mattsson sade att man inte fullt lyckades reda ut de ekonomiska konsekvenserna håller jag helt och hållet med om. Det är beklagligt att man har den här typen av framställningar som man i slutändan inte vet vad det blir att kosta.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Inledningsvis blev det tydligen oklart. Jag upplever att
moderaterna är de som är mest emot den här framställningen.
När det gäller gratis tandvård så naturligtvis om det finns ekonomiska
förutsättningar för det. Vi kan inte gå ut och säga att vi är emot det och
att vi aldrig kommer att gå med på det. Om det blir ekonomiska öppningar och det väller in pengar över Åland så naturligtvis kommer det
med så småningom. Det kan vara en bra sak, men just nu finns det inte
med överhuvudtaget.
Det är med ett småleende som jag tar detta att socialdemokraterna
bestämmer. Jag hoppas också att socialdemokraterna har samma uppfattning som ltl Anders Eriksson att de tycker att det är de som har lyckats och att moderaterna inte har fått med så mycket av sin politik. Då
kanske vi lyckas ännu bättre i fortsättningen. Där har vi en helt annan
åsikt, vi ser själva vad vi har fått med och vi är ganska nöjda.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det vore jätte intressant att få reda på vad moderaterna har fått med av
sin politik, men det får vi ta någon annan gång. Vi koncentrerar oss på
det här nu.
Jag förstod att moderaterna var mest emot, det var i varje fall helt
klart. Ltl Mattsson nickar, sedan är det lite oklart vem som var näst mest
emot, obundna eller centern. Men det som är intressant är att det är en
regering som åtminstone på pappret är borgerlig, men ändå så lägger
socialdemokraterna fram vilka förslag de vill och pratar helt öppet om
att det här är en delreform. Nog är det ju en lite märklig situation som vi
har här på Åland, men det är heller ingenting nytt.
När det gäller de äldre som bor på institution så hade ltl Mattsson och
jag en gemensam uppfattning i social- och miljöutskottet och det är jag
glad för. I den här framställningen är det egentligen det viktigaste att
lösa den problematiken och det lyckades man inte få in i lag. Löftena
från ministern är bra och de väljer jag att tro på för vi har inget annat
val, men nog borde man ha fått in det i lagen.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra med repliker. Jag får tacka ltl Eriksson för
att han ger mig möjligheter att klargöra vad jag menar.
Många gånger när man är emot så betyder det inte att man är emot
till 100 procent. Det är helt uppenbart att inget regeringsparti är emot
detta mer än till 50 procent. Om moderaterna kommer ner på 49 procent så godkänner vi det inte. Men det är möjligt att socialdemokraterna
ligger på 100 procent och sedan ligger någon annan på 80 procent och
någon på 70 procent. Jag vågar inte uttala mig om det. Jag kan tala för
mig själv, men jag kan inte uttala mig för vad vår grupps procent ligger,
men den är över 50 procent just nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Den här ambitionsgraderingen blev i varje fall klar för
oss liberaler under huvudanförandet. Det är att sossarna vill mest, centern och obundna vill lite mindre och moderaterna minst, åtminstone i
den här frågan. Det blev klart för oss. Vi ser ändå ett problem i det som
ltl Åke Mattsson säger. I en situation där ett parti av fyra vill väldigt
mycket i en kostnadsdrivande reform och man får de andra partierna
med sig, alltså en av fyra, så det leder till något som sannolikt kommer
att vara kostnadsdrivande. Om vi applicerar det här tankesättet på
andra saker så kan det lätt leda till att vi kommer att få se ganska många
kostnadsdrivande reformer.
I tider när vi måste balansera ekonomin så borde det snarare vara
tvärtom, att det krävs åtminstone tre av fyra som vill ha en kostnadsdrivande reform för att man ska anta det.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det kanske var lite otydligt inledningsvis, men det är
inte bara ett parti som vill, då skulle det naturligtvis inte ha skett. Men
vissa är mera drivande än andra och det kanske man kan vara tydlig
med i den här frågan.
Angående de kostnadsdrivande reformerna så i den här frågan kan
man göra den betydligt mera kostnadsdrivande. Jag hade själv ett förslag som ytterligare drev den framåt. Det var ett sätt att komma vidare
med den avgiftsfria tandvården för de andra. Det här är en början, det är
demokrati, man tar och ger och många gånger försöker man sudda över,
att vi inte diskuterar. Det handlar inte heller om någon kohandel, utan
man argumenterar för sitt om man tycker att den här gruppen är angelägen och viktig. Det är ju det som är politik här i salen. Vi kan ju inte
alla tänka likadant. Vi ska inte assimileras när vi kommer hit, utan vi har
en debatt och vi är ganska öppna med att vissa tycker mer och andra
mindre.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var beklagligt att höra att den moderata gruppen har
andra sprickor som är betydligt större än den här saken, utan att alls
veta vad det är frågan om, vilket ltl Mattsson sade. Det är beklagligt in-
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för julhögtiden som kommer. Vi liberalerna hjälper gärna våra vänner
moderaterna när det gäller att spackla fast dessa sprickor om vi kan bistå med det så att julfrid kan uppnås.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi börjar komma lite på sidan om ämnet.
Det är närmast promillegränsen som ltl Petri Carlsson och jag har lite
olika åsikter om. Jag vet ltl Perämaas åsikt så jag betackar mig för den
hjälpen i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Nu är regeringen fulltalig, nästan. Jag efterlyser fortfarande
regeringens besked på kärnfrågan i detta ärende. Har vi att göra med en subjektiv rätt eller inte?
Jag ska berätta om det ganska kända Esbo-fallet. Enligt lagstiftning om
barndagvård så har vissa barn, under vissa förhållanden, en subjektiv rätt till
barndagvård. I det här fallet sade Esbo stad att detta var man medveten om
men man hade nu inte riktigt råd att bygga de inrättningar som behövs för att
uppfylla det kravet. Då resolverade rättsväsendet, för det är där som ärendena avgörs när det gäller tolkning och tillämpning av lagar i enskilda fall. På
det sättet att det inte är någon ursäkt att undgå att genomföra en subjektiv
rätt att man inte har tillgång till de medel var med den ska genomföras.
Om regeringen vill avlåta ett svar på frågan om vi har att göra med en subjektiv rätt eller inte så hoppas jag att det i svaret ingår om det är en tillräcklig
grund att friskriva sig från genomförandet av den rätten genom att hänvisa
till att man inte har haft råd att skaffa den ambulerande tandvårdsklinik som
4 mom. innehåller. Eller om man har haft råd att införskaffa den men man
har inte kunnat ordna så att vagnen finns i ifrågavarande kommuner. Den här
frågeställningen leder eventuellt till en annan aspekt på samma tema, eventuellt kunde jag få ett svar på det också. Det vill säga; nu när 39 § 4 mom. är
utformad på det här sättet att bastandvård för invånarna i dessa kommuner
skall ordnas och att rätten till denna vård är beroende, betyder det samtidigt
att invånarna i dessa kommuner inte kan skaffa sig bastandvård på annat
håll, utan de är uttryckligen hänvisade till denna klinik när den befinner sig i
ifrågavarande kommun? Den här senare fråga är väl inte perifer, den rör ju
enskilda människor mycket nära, men den är kanske inte så lätt att besvara.
Tack, fru talman!
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson har nu i flera dagar upprepat begreppet subjektiv rätt. Enligt de rättslärda som jag känner så finns icke
ett sådant begrepp i lagstiftning överhuvudtaget. Om det nu skulle vara
så att det finns så ber jag ltl Gunnar Jansson säga i vilken lag detta begrepp finns stadgat om.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ska försöka som man brukar säga i Mariehamn.
Jag hänvisar till 88 § i Finlands grundlag, den som jag citerade ur här
under den första behandlingen. Den säger; ”var och en har rätt att få
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det som man har rätt till enligt lag, oberoende av anslag i budgeten.”
Det här har man i doktrinen, och ganska allmänt nog de facto, använt
som grund för den här indelningen i rätternas styrka, som jag beskrev
tidigare. Det vill säga subjektiva rättigheter som är kopplade till person
och genomförbara vid behov i domstols- och annan verkställande makt
och sedan den andra soft law, mjuka lagen, som anger de politiska målsättningarna. Mitt konkreta svar är 88 § i grundlagen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men själva begreppet subjektiv rätt finns icke i grundlag och inte heller i någon annan lag. Däremot kan jag förstå vad ltl Gunnar Jansson avser. Vi har en sådan lagstiftning t.ex. i barnomsorgen och vi har det i
fråga om vårdgarantin. Jag tycker att våra myndigheter har klarat av att
implementera och tillämpa de här lagarna på ett godtagbart sätt.
Jag tycker att argumentationen i frågan om tandvagnen nu börjar
spränga alla rimlighetsgränser. Kanske det är dags att vi nu får rösta om
saken.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Rösta och ta jul, ja.
Många av mina frågeställningar kommer just ur uttalanden från regeringspartiernas ledamöter här i kammaren. Det är det som har fått mig
att lite närmare titta på frågeställningarna. Ingen har direkt sagt att det
här är beroende på tillgång av pengar i budgeten. Men nog är det väl
ganska nära eftersom tandvård i skärgården är beroende av de här två
omständigheterna som jag nämnde.
Den här typen av lagstiftning som direkt rör människor intresserar
mig mycket. Jag tycker att lagtinget ska ta den tid som lagtinget behöver
för att få den på grej.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag beklagar att jag inte har varit här tidigare, det är
också julfest i olika skolan där jag som mor bör närvara.
Regeringens uppfattning är att det här inte är frågan om en subjektiv
rätt. Den här lagen ger skärgårdsbor, som är bofasta i sina hemkommuner, rätt att besöka tandvården, men den är också begränsad i och med
att det gäller enbart vid den ambulerande tandvårdskliniken och när den
är på plats i hemkommunen.
Ltl Jansson undrade också om landskapet kan friskriva sig genom att
inte införskaffa sig en tandvårdsklinik. Den här investeringen finns med
i budgeten för nästa år. Både intentionerna och ambitionerna är att
tandvårdsvagnen ska införskaffas så fort alla upphandlingar är gjorda
och att den ska ut och verka i kommunerna efter det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det, minister Aaltonen. Det var ett tydligt klarläggande. Regeringen har en åsikt i det här sammanhanget och använder till och med
termen vars innebörd kan ifrågasättas enligt vad vi nyss hörde. Då vet vi
det. Låt oss se vad som händer. Jag tror att vi har att göra med en sub935

jektiv rättighet och så småningom får vi veta. Jag tror inte att den här
lagen nödvändigtvis ska falla i laggranskningen, jag hoppas inte det.
Jag säger fortfarande att vi ska ha god lagstiftning, det är vår befolkning värd. Så småningom får vi sedan se i en eventuell tvistig situation
vilken typ av rätt vi har att göra med.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vi får låta den här lagen gå vidare och gå igenom laggranskningsapparaten. Regeringen har den uppfattningen att det här är
mycket möjligt att genomföra på det här viset.
Tandvården är inte en del av vårdgarantin, den sexmånaders vårdgaranti som gäller inom övrig hälso- och sjukvård gäller inte tandvård. Det
kan säkert förekomma väntetider för att just få ekonomin att räcka till
för den här verksamheten, men det får vi återkomma till senare.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Vad jag vet så har jag överhuvudtaget inte diskuterat vårdgarantin i det
här sammanhanget. Jag är väl medveten om rättsförhållandena här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt orda särskilt mycket i det här ärendet,
men när ltl Gunnar Jansson framförde att 88 § skulle vara en subjektiv rättighet så kan jag inte hålla med om det. Det står; ”var och en oberoende av
statsbudgeten har rätt att av staten få vad som lagligen tillkommer honom
eller henne.” Det står inte ovillkorligen, oavsett vad de står för villkor i lagen,
så jag kan inte hålla med om att det fullständigt skulle vara subjektiv rätt.
Man har ju många lagar som också är villkorade och det här är en sådan lag
där vi sätter villkor som har framgått väldigt tydligt många gånger.
Sedan kanske rubriken kan vara olycklig. Man kunde kanske ha svängt på
orden och ha ambulerande tandvård före allmän tandvård för unga, för att
den ambulerande tandvården är begränsad, så som har nämnts många
gånger här av vtm Roger Jansson där han konstaterade begränsningen tydligt.
Det finns också en till begränsning, som utskottet nämner. ”Utskottet konstaterar att den ambulerande tandvården ska ges inom ramen för de anslag
som anvisas Ålands hälso- och sjukvård i budget. Utskottet förutsätter att
ÅHS styrelse noggrant håller kontroll över kostnaderna för verksamheten.”
Jag ser att det här är en ekonomisk begränsad rättighet. Det finns många
andra sådana lagstiftningar där vi har ekonomiskt begränsade rättigheter
t.ex. funktionshinderslagstiftningen. Så det finns i annan lagstiftning också.
Jag ser inte heller att det här skulle vara en subjektiv rätt på det sättet.
Vad gäller den ambulerande tandvården så tycker jag att det kan ha fått
viss negativ klang att ha ambulerande enheter. Jag är inte heller så där jätteförtjust i det här lagförslaget. Jag skulle helst se att vi hade privata ambulerande kliniker där vi hade systemet med servicesedlar i bruk och man kunde
med hjälp av servicesedlar utnyttja ambulerande kliniker. I det här fallet tror
jag att det skulle vara väldigt svårt att få en privat tandläkare att satsa på en

936

ambulerande tandvård i skärgården, så därför kan det vara berättigat med ett
sådant här undantag.
Däremot tror jag att ambulerande serviceenheter framöver kommer att
vara en del av lösningen även i serviceproduktionen när vi kommer framåt i
arbetet med samhällsservicereformen. Det kan vara en del av lösningen. Vi
kanske kommer att få se flera ambulerande enheter, företrädesvis förstås privata små entreprenörer som kommer att erbjuda service där vi har ett servicesedelssystem i bruk för invånarna. På det sättet behöver vi inte ha fasta
enheter på vartenda ställe. Det kunde vara en kostnadseffektiv lösning för
Åland framöver, tror jag. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Carlsson kom i slutet av sitt anförande in på att det eventuellt kan bli
fler tandvårdsvagnar, att privata kan satsa men då inte skärgården. När
vi hörde de sakkunniga så framkom det gång på gång att det som kan
göras i en tandvårdsvagn är ganska begränsat. Största utmaningen var
att klara av de hygieniska kraven och arbetslagstiftning osv. Jag tror att
den här framställningen mycket ligger kvar i de krav som gällde för 29
år sedan när den förra vagnen införskaffades. Sist och slutligen är det
ganska lite man kan göra i en sådan här vagn, vilket framkom när vi
hörde både ÅHS personal och privata tandläkare. Det där resonemanget
tror jag inte riktigt håller fullt ut.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tro att ltl Anders Eriksson har missuppfattat
någonting. Jag sade att i flera sammanhang så tror jag att etablerande
serviceenheter, dvs. inom flera serviceområden än bara tandvård, definitivt kan fungera. Jag nämnde t.ex. igår i samband med debatten att en
ambulerande serviceenhet, vad gäller avlastningen för närståendevård,
skulle vara en väldigt bra sak för närståendevårdarna. De skulle kunna
få avlastning och sova utanför sitt eget hem medan någon annan skulle
vara inne och hjälpa till under natten. Man skulle få en hel natt avlastning och vila, det kunde vara värdefullt. Det är ett sådant exempel.
Ltl Anders Eriksson, replik

Okej, det är möjligt att jag missförstod, jag trodde att det var den här
framställningen som vi debatterade.
Sedan när det gäller lösningarna om att man eventuellt far runt med
en vagn som man kan krypa in och vila i som närståendevårdare så känner jag mig inte riktigt mogen för att gå in på den biten nu. Vi får kanske
anledning att återkomma.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag tycker att det hör till ärendet på det viset att vi pratar om ambulerande enheter. Jag har tolkat det ganska brett. Jag ser det heller inte
som helt omöjligt att det skulle kunna finnas någon ambulerande vagn
inom privat sektor inom tandvården framöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlssons resonemang led av den bristen att han
hänvisade till motivering när paragrafen kan fås att fungera. Sådan lagstiftning är inte tillåten. Lagstiftning om motivering ska vi inte ha. Det
som vi vill säga i lagar ska stå i paragraferna. I paragrafen finns det inget
förbehåll för tillgång till pengar, så är det nu bara.
Vad sedan gäller tolkningen av grundlagen 88 § så har vi olika åsikter
där. Jag hänvisar till att den här rätten, som alla har, inte är beroende av
någonting annat än vad står i lag. Om det finns pengar eller inte saknar
betydelse enligt 88 §, som vi nyss hörde, och det är det som man brukar
säga att kännetecknar subjektiva rättigheter. Det är upp till en själv att
genomföra den och samhället får betala det som samhället har lovat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu ger vi oss igen in på lite juridisk tolkning. Jag har i
alla fall för mig att det står i lagparagrafen ganska tydligt ”när tandvårdsvagnen är på plats i kommunen”. Då kan man ju ha de frågeställningarna i domstolar och juridisk tolkning när det är godkänt att ha
tandvårdsvagnen på plats i kommunen, och då brukar man alltid gå tillbaka till förarbetena till lagstiftningen där utskottsbetänkanden ligger
till grund. På det sättet så tycker jag ändå definitivt att det har en relevans. Med det kan vara så att ltl Gunnar Jansson har en annan uppfattning.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag har den uppfattningen, som jag har hävdat hela tiden,
att det representerar dålig lagstiftning att göra en rätt, i det här fallet
bastandvård, beroende av var ett fordon råkar befinna sig. Vad är det för
någonting? Man bör inte ha det på det sättet, tycker jag. Man kan inte ha
rätten till tillgång till grundskola beroende av att det finns en skola. Antingen har man en rätt eller så har man den inte och det ska framträda i
själva lagen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Jag förslår att lagförslaget ska förkastas.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Anders Erikssons förslag.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Gunnar Jansson, föreslagit att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag att lagförslaget ska förkastas
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
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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.
Fortsatt enda behandling
6

Budget för landskapet Åland 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2012-2013)
Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 19.12.2012. Detaljbehandlingen börjar. I
detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin helhet.
Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar
om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet.
Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.
Föreläggs Huvudtitel 41, kapitel för kapitel.
Kap. 41.01. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att föreslagit att anslaget under moment
41.01.01, Lagtingets-verksamhetsutgifter, minskas med 90 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få stöda förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 41.01.01, Lagtinget – verksamhetsutgifter, minskas med 90 000. Är redogörelsen
riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Brage Eklund ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs Kap. 41.05. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Värderade fru talman! Jag föreslår under moment 41.05.01, Lagtingets
kansli- verksamhetsutgifter, att det ska minskas med 37 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda förslaget.
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Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 41.05.01, Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter, minskas med 37 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet
för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs Kap. 41.10 Godkänt.
Kapitel 41.20 Godkänt.
Föreläggs Huvudtitel 42 kapitel för kapitel.
Föreläggs 42.01. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att moment 42.01.01, Landskapsregeringenverksamhetsutgifter, ska minskas med 158 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 42.01.01, Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter, minskas med 158 000. Är
redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklund ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet
för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 42.05 Godkänt.
42.20 Godkänt.
42.25 Godkänt.
42.30 Godkänt.
42.40 Godkänt.
42.50 Godkänt.
42.59 Godkänt.
Föreläggs Huvudtitel 43 kapitel för kapitel.
Föreläggs Kap. 43.01. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Under moment 43.01.01, Kansliavdelningens allmänna förvaltning, föreslår jag att verksamhetsutgifter ska minskas med 87 000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
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Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 43.01.01, Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter, minskas med 87 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 43.03 Godkänt.
Kapitel 43.04 Godkänt.
43.05 Godkänt.
43.10 Godkänt.
43.15 Godkänt.
43.20 Godkänt.
Kapitel 43.25 Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår ett tillägg i detaljmotiveringen till betänkande under
moment 43.25.67 i enlighet med reservationen.
Ltl Tony Asumaa

Jag ber att få understöda ltl Perämaa förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Tony Asumaa, har föreslagit att till betänkandets
detaljmotivering under momentet 43.25.67, Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion, infogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”För produktion av
hyresbostäder och bostadsrätter föreslås att räntestödslån för högst 10 000 000 euro
får beviljas.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 43.27 Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Även här föreslår jag ett tillägg till detaljmotiveringen i betänkande under moment 43.27.41 i enlighet med reservationen.
Ltl Tony Asumaa

Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Tony Asumaa, har föreslagit att motiveringen under momentet 43.27.41 ges ett nytt sista stycke i enlighet med den inlämnande reservationen och den lyder: ”Landskapsregeringen höjer aktiviteten i sina strävanden att få
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med den åländska produktionen av förnybara energikällor i rikets stödsystem. Beroende på framgången i dessa strävanden så överväger landskapsregeringen att fortsätta
det åländska kompenserande produktionsstödet som avses i detta moment. Landskapsregeringen återkommer i så fall med behövliga lagframställningar och förslag till budgetanslag.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Anders Eriksson

Jag tycker att det är en viktig fråga. Jag understöder förslaget.
Talmannen
Förslag om öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att hållas.
Jag ber ltl Mika Nordberg och ltl Katrin Sjögren att biträda vid rösträkningen.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet; 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs Kapitel 43.28 Godkänt.
Kapitel 43.30 Godkänt.
43.40 Godkänt.
43.60 Godkänt.
43.91 Godkänt.
43.95 Godkänt.
Föreläggs 44 Huvudtitel enligt kapitel
Föreläggs Kapitel 44.01. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Jag föreslår att 44. 01.01, Finansavdelningens allmänna förvaltning, att verksamhetsutgifterna minskas med 105 000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 44.01.01, Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter,
minskas med 105 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 44.05. Godkänt.
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Kapitel 44.10 Godkänt.
44.20 Godkänt.
44.90 Godkänt.
44.95 Godkänt.
Föreläggs 45 Ht enligt kapitel.
Kapitel 45.01. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Under rubriken Social och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, 45.01.01, föreslår jag att man ska minska anslaget med 60 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 45.01.01, Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, minskas med 60 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande
Föreläggs kapitel 45.10 Godkänt.
45.15 Godkänt.
45.20 Godkänt.
45.25 Godkänt.
45.30 Godkänt.
45.35 Godkänt.
45.50 Godkänt.
45.52 Godkänt.
45.54 Godkänt.
45.56 Godkänt.
Föreläggs Kapitel 45.60. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Under moment 45.60.20, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter, så önskar jag att verksamhetsutgifterna skulle
minskas med 91 000 euro. Det är absolut nödvändigt.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
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Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 45.60.20, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter,
minskas med 91 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag, röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs Kapitel 45.60 Godkänt.
Föreläggs kapitel 45.70. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter
önskar jag minska med 782 000 euro.
Ltl Anders Eriksson

I och med att sänkningen inte ens blir en procent så understöder jag.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under
moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård -verksamhetsutgifter, ska minskas med 782 000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs 46 Ht kapitel för kapitel
Kapitel 46.01 Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Moment 46.01.01, Utbildningens och kulturavdelningens allmänna förvaltning, där önskar vi att verksamhetsutgifterna minskas med 41 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 46.01.01, Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, minskas med 41 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag, röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs 46.03. Godkänt.
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46.07 Godkänt.
46.09 Godkänt.
46.11 Godkänt.
Föreläggs kapitel 46.13 Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att moment 46.13.60 utgår i enlighet med lagd reservation.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag ber att få understöda det ypperliga förslaget som ltl Perämaa
lade.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Tony Asumaa, har föreslagit att finansieringen av
bildningsförbundens verksamhet upphör så att anslaget under momentet 46.13.60,
Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet, utgår. Är redogörelsen riktig?
Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs 46.15 Godkänt.
46.17 Godkänt.
46.19 Godkänt.
46.20 Godkänt.
46.32 Godkänt.
46.34 Godkänt.
46.41 Godkänt.
Kapitel 46.45. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Under moment 46.45.20, Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter, vill vi minska med 839 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 46.45.20, Ålands gymnasium – verksamhetsutgifter, minskas med 839 000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Brage Eklund ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
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Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs 46.55. Godkänt.
Föreläggs 46.60. Godkänt.
Föreläggs 46.80. Godkänt.
Föreläggs 47 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 48 Ht. Kapitel för kapitel.
Kapitel 48.01 Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Under rubriken Trafikavdelningens allmänna förvaltning så önskar vi minska
verksamhetsutgifterna med 54 000.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 48.01.01, Trafikavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter,
minskas med 54 000. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Brage Eklund ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.01.70 utgår.
Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Mats Perämaas eminenta sparförslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att anslaget under
moment 48.01.70, Anskaffning av arbetsbåt, utgår i sin helhet. Är redogörelsen riktig?
Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs Kapitel 48. 05. Godkänt.
Kapitel 48.10 Godkänd.
Kapitel 48.20 Godkänd.
Kapitel 48.21 Godkänd.
Kapitel 48.30 Godkänd.
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Kapitel 48.32 Godkänd.
Kapitel 48.70 Godkänd.
Föreläggs 49 Ht i sin helhet. Godkänd.
Därmed var utgifterna behandlade.
Nu föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i deras helhet jämte detaljmotiveringar.
Avd. 31 Godkänd.
Avd. 32 Godkänd
Avd. 33 Godkänd.
Avd. 34 Godkänd
Avd. 35 Godkänd.
Avd. 36 Godkänd
Avd. 37 Godkänd.
Avd. 38 Godkänd
Avd. 39 Godkänd
Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i
betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en
ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska
sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet.
Kan förfaringssättet godkännas?
Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår en ändring under rubriken i tredje stycket som
skulle lyda: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska
samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för
att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga
framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter.
För att uppnå landskapsregeringens målsättning att få budgeten i balans år
2015 bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent.
Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med konkreta
sparåtgärder för 2013.”
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att tredje stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgetekonomi”, ges ett
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tillägg i enlighet med ltl Eklunds reservation till betänkande Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föredras rubriken Internationellt samarbete Godkänd.
Föredras rubriken Landskapet, kommunerna och medborgarna Godkänd.
Samhällsservicereformen Godkänd.
Utvecklingen av förvaltningen Godkänd.
Digital agenda Godkänd.
Näringspolitik Godkänd.
Sjöfarten Godkänd.
Jämställdhetspolitik Godkänd.
Integrationspolitik Godkänd.
Bostads- och byggnadspolitik Godkänd.
Social- och miljöpolitik Godkänd.
Hälso- och sjukvården Godkänd.
Högskolan på Åland Godkänd.
Föredras rubriken Trafik- och transportpolitik. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till betänkandes allmänna motivering under rubriken Trafik och transportpolitik i enlighet med den reservation som
har lagts.
Ltl Torsten Sundblom

Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Torsten Sundblom, har föreslagit att ett tillägg till
utskottsbetänkandets allmänna motivering införs sist i det andra stycket under rubriken Trafik och transportpolitik med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet
med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”. Är
redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Begärs ytterligare ordet?
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår ytterligare ett tillägg under samma rubrik. Det tillägget skulle få följande lydelse: ”Målet med kortrutt i skärgårdstrafiken är att
minska driftsutgifterna, åstadkomma en ökad turtäthet och därmed en förbättrad service för ålänningar, skärgårdsbor och övriga brukare. En förbättrad infrastruktur ger skärgårdens näringsliv den grundförutsättning
som krävs för en stabil utveckling av verksamheterna. Arbetet måste göras i
skyndsam ordning där åtgärderna ändå stöder de långsiktiga planerna.
Redan under 2013 ska Landskapsregeringen införa kortrutt i delar av skärgårdstrafiksystemet istället för de föreslagna dubbla fartygen på de långa
linjerna.”
Ltl Torsten Sundblom

Jag ber att får understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Perämaa, understödd av ltl Torsten Sundblom, har föreslagit att det i utskottsbetänkandets allmänna motivering införs ett nytt sista stycke under rubriken Trafik och
transportpolitik med den lydelse som framgår till ltl Mats Perämaas reservation till betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs rubriken Fördelningen av penningautomatmedel och budgeten. Godkänd.
Föreläggs slutligen rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna. Godkänd.
Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
7

Extra anslag för kortruttsinvesteringar
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2012-2013)
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2011-2012)
Även i detta ärende förklarades diskussionen avslutad vid plenum 19.12.2012.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar
Nästa plenum 07.01.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
Talmannen vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Carita Nylund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
privata angelägenheter. Beviljas.
Remiss
1

Översyn av lagtingsordningen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lagoch kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det känns bra att kunna inleda lagtingets plenum efter
nyår, med ett viktigt men förhållandevis odramatiskt ärende. Jag ska kort redogöra för vad det handlar om.
Lagtingsordningen som vi tillsammans reformerade i grunden under den
förra perioden har varit gällande nu ett drygt år. Åtminstone tycker jag och
motionärerna att erfarenheterna av lagtingsordningen och arbetsordningen
är goda och fungerar väl som styrmedel för vår verksamhet här i lagtinget och
dess organ.
Möjligheter till budgetlagar har efter en ändring av självstyrelselagen varit
gällande i drygt åtta år. Det är också en glädjande utveckling att användningen av budgetlagar ökar. Det är precis så det ska gå till i ett samhälle styrt under lagarna av folkets representanter. Vi vet att så var det under den förra
självstyrelselagens tid, nästan lite väl minutiöst till och med, vi hade ekonomin där alla våra utgifter framförallt noggrant granskades av utomstående
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organ. Den tiden är förbi och vi har nu vuxit vidare in i en ordning med budgetlagar, vilket jag välkomnar.
Med tanke på rättssäkerheten och medborgarnas möjligheter att både följa
med och påverka vad vi gör så kan vi räkna med och hoppas också att användningen av budgetlagar ytterligare ska växa. Det är ju så i vårt samhälle
att alla anslag i budgeten bör basera sig på lag eller avtal. Andra fenomen ska
inte förekomma som princip i varje fall.
Därför är det också angeläget att när lagtinget behandlar budget att anslutande lagar är tillgängliga på ett sådant sätt att vi i lagtinget och dess organ på
ett seriöst, realistiskt och tryggt sätt, med tanke på medborgarna, kan behandla budgetlagar. Då är det inte bra om de kommer så sent att man kanske
inte hinner fördjupa sig i dem tillräckligt eller att de annars inte undergår den
behandling som de förtjänar.
När vi behandlade årets budget för detta år kunde man se en viss stress
under behandlingen. Finans- och näringsutskottet hade en mycket ansträngande tidtabell. De skötte sig, men det ska inte behöva gå till på det där sättet.
Därför, fru talman, föreslår motionärerna i denna åtgärdsmotion att i en
kommande översyn av lagtingsordningen, vi får ju räkna med att sådana
översyner kontinuerligt kommer att företas, att också den här aspekten vävs
in i beredningen. Lagtinget skulle uppdra åt talmanskonferensen att inleda
lagberedning på området så att det verkligen tryggar en samtidig behandling
av budgetförslag och budgetlagar, i all synnerhet sådana som vi skriver här
som har framträdande politisk eller budgetekonomisk betydelse. Och i synnerhet i de fall där våra beslut i lagtinget har effekt för andra enheter, i många
fall kommuner men även andras ekonomiska åtaganden och beslutsfattanden. Vi är också medvetna om att det säkert kan finnas andra omständigheter
som kunde vara föremål för en översyn. Därför föreslår vi att den här budgetåtgärden tryggas i lagtingsordningen. Men i en översyn kan det naturligtvis
komma in flera saker som erfarenheten visar att kanske behöver justeras.
Därför föreslår vi det som framgår av klämmen. Åtminstone jag är helt
inne för att lag- och kulturutskottet är korrekt utskott. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har uppfattat att ända sedan budgetlagar kom till
som ett instrument för oss så har avsikten varit att de ska lämnas i samband med budgeten, gärna före. Den förändring som gjordes i finansförvaltningslagen understryker det här på ett ännu tydligare sätt att det är
meningen, men det finns möjlighet till undantag.
Nu föreslås i den här motionen att undantag fortsatt ska finnas, undantag som benämns tekniska och politiskt anspråkslösa angelägenheter, vilket kan vara en svår gränsdragning i många sammanhang. Vad är
det som säger att inte nu gällande reglering skulle vara tillräcklig för att
nå det här målet som motionärerna nu önskar att ska uppnås? Är det
mån tro denna undantagsbrådska som skedde nu i senaste budgetbehandlingen som är enda skälet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för en god replik. Motionärerna ser det som att
man inte kan ha en så rigid regel att man inte kunde komma ur en svår
situation, dvs. att man alltför hårt skulle binda talmannen vid hante-
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ringen av den här typen av ärenden. Det finns situationer, det visar
också andra exempel i andra parlament, där det av tekniska orsaker är
nödvändigt att genomdriva någonting och då under stor brådska. Det
baserar sig på principen om att samhället ska styras under lagar, hellre
det än under budgetbeslut eftersom budgeten tillkommer i en enda behandling och lagar med två behandlingar.
Det kanske inte heller är så lätt att säga vad det är som talar emot att
det nuvarande systemet inte skulle fungera. Men just den här senare
aspekten, betydelsen för andra, är en sådan aspekt att det är önskvärt
med lagar som behandlas med tillräcklig tid.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi är synnerligen överens om nödvändigheten för rättssäkerhetens skull, att de kommer i tid. Min uppfattning är likartad ltl
Gunnar Janssons att budgetlagar bör komma till och med före budgeten
eftersom det är två behandlingar som lagarna fordrar, medan budgeten
klarar sig med en behandling i parlamentet.
Den springande punkten i det här förslaget blir egentligen den politiska tolkningen av det här undantaget som ska inskränkas till tekniska
och politiska anspråkslösa angelägenheter. Man kan möjligen tänka sig
vad tekniska angelägenheter är. Men vad är politiskt anspråkslösa angelägenheter?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Den här terminologin har vi använt för det här är
alltså inte en lagmotion utan en åtgärdsmotion. En kommande beredning, som vi hoppas på, bör kunna i ord också definiera vad vi avser med
politiskt anspråkslösa angelägenheter. Hade detta varit en lagmotion så
hade kravet på exakthet varit betydligt större, det håller jag med om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Ärade kollegor, god fortsättning på er alla!
Centergruppen har diskuterat liberalernas förslag till åtgärdsmotion. Vi
finner den lite märklig, med tanke på att vi redan inom lagtinget kommit
överens om hur man systematiskt ser över våra arbetsregler via lagtingsordningen och arbetsordningen. Men för den skull ska man naturligtvis se på allvar vad liberalerna för fram.
Vi har konstaterat att den avvägning som idag görs, enligt nuvarande finansförvaltningslag med stöd av lagtingsordningen, är en rimlig avvägning
mellan det som kallas i den bästa av världar där allting finns till hand samtidigt med budgetarna och sedan de politiska avvägningarna som måste göras
hela tiden i det fortlöpande regeringsarbetet. Det går inte att alltid att ha lagstiftningen i samma takt som budgeter och tilläggsbudgeter.
Vi har här på morgonen diskuterat en intressant parallellfråga. När den tidigare landskapsregeringen lämnade sin framställning om produktionsstöd i
synnerhet till vindkraftsbolagen, så gjorde man det den 19 maj 2011. Redan
den 20 april lämnade den dåvarande landskapsregeringen fram förslaget till
det första tilläggsbudgeten för 2011. Det här betyder att själva lagen, som ut-
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tryckligen anges som en budgetlag i lagframställningen, kom en månad senare än tilläggsbudgeten. Det här visar att det finns en rimlighetsbedömning
som vi måste göra. Hur hårda krav ska vi ställa på den verkställande makten
att leverera framställningar?
När det gäller behovet att se över lagtingsordningen och arbetsordningen
generellt så tror jag att vi alla är överens om att regelverken bör granskas så
på det sättet stöder vi indirekt liberalernas uppmaning att vi bör titta på det.
Vad som slog mig personligen när jag tittade igenom det här i helgen är att
vi har missat i samband med lagtings- och arbetsordningens tillkomst att inta
regler för under vilka omständigheter våra utskott är beslutsföra. Vi saknar
alltså en uttrycklig bestämmelse om detta. Vi har det för självstyrelsepolitiska
nämnden, men vi har inte kommit ihåg våra utskott i övrigt. Detta får jag ta
på mig lika mycket som alla andra. Jag satt ju själv med i lagutskottet på den
tiden och gick igenom mängder av paragrafer, men vi klarade inte av att modernisera våra arbetsorgan till denna del. Det här är någonting som vi naturligtvis ska rätta till. Det är ingen större katastrof som har skett men det är ett
exempel på att även det bästa arbetet kan innehålla problem när det sedan
ska tillämpas i praktiken. Tack, fru talman.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Det här i grunden ett sunt initiativ. Jag tycker att det inte finns
någon större orsak till misstänksamhet gentemot upphovet till detta. Det är i
grunden vettigt att budgetlagarna behandlas samtidigt som budgeten.
Den springande punkten som vtm Jansson var inne på är; ”i sådana frågor
som har framträdande politisk eller budgetekonomisk betydelse”. Vem avgör
det? På vilka kriterier? Om man tar in politiska kriterier av den här typen i
lagstiftningen så kan det lätt byggas in en del konflikter. Vi kan tänka oss ett
teoretiskt exempel där oppositionen anser att ett lagförslag har betydande
budgetekonomiska konsekvenser medan regeringsblocket anser att det är av
teknisk natur.
Jag tar till vara det som ltl Gunnar Jansson sade, resonemanget kring att
det kan behövas ett visst mått av flexibilitet, icke desto mindre så tror jag att
det här är någonting för lag- och kulturutskottet att fundera på. Det borde
inte vara omöjligt att hitta en juridisk hållbar lösning för det här. Tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag höjde väl också kanske lite på ögonbrynen åt den här motionen. Det är ju fritt för alla att motionera om det som tillåtet att motionera
om och det är absolut tillåtet att motionera om detta.
Jag ser inte det här som ett stort problem eftersom saken är ganska bra reglerad, som sades i tidigare anförande. Men även om det skulle vara ett problem så är det fortfarande inget stort problem. Det är klart att det är ett
mindre problem som kan göra att ärenden blir sämre behandlade än vad de
kunde bli om det var större formkrav på tiden.
Motionen i all ära men jag tycker också som tidigare talare att detta och
andra saker som man kommer att tänka på, när vi nu använder den nya lagtingsordningen och arbetsordningen, kunde samlas upp. Och om ytterligare
om ett år, i god tid före nästa val, så skulle man försöka lista vad man har
upplevt vara saker som fungerar sämre, saknas eller som behöver åtgärdas i
det nya regelverket.
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Fast jag själv var med i kommittén så vill jag säga att när man göra en sådan här stor genomgripande reform där man ändrar, inte bara i sak utan hela
regelverkets uppbyggnad, så lyckades vi faktiskt rätt så bra.
När det gäller den detaljen som ltl Harry Jansson nämnde så är det bara
att titta i 49 § i arbetsordningen så är utskotten beslutsföra om minst fem av
dess medlemmar är närvarande eller beträffande justeringsutskottet två av
dess medlemmar är närvarande. Man ska notera att en stor del av ändringen,
vilket var den största utmaningen, var när vi flyttade mycket av de materiella
bestämmelserna till arbetsordningen. Det kan ställa till det för många. Jag
har också många gånger läst lagtingsordningen och inte hittat saker som sedan finns i arbetsordningen. Talman, nu är det här lite utanför ämnet.
Jag hoppas att man kan vänta på flera erfarenheter innan man tar sig an
att göra en eventuell liten revidering av de här regelverken. Sedan ska man
väl också ha en viss tröskel för att göra det eftersom det här är grundläggande
regelverk för lagtingets arbete. Det har nu har spridits, tryckts upp och man
har börjat lära sig, det som tidigare var 9 § är nu 11 § osv. Det ska väl också
vara en viss tröskel innan man tar sig an att revidera de här regelverken tycker jag. Däremot om det finns klara felaktigheter eller brister i regelverken så
ska de ju åtgärdas.
En annan sak som också är relevant är hela utskottsstrukturen, vilket det
här gäller indirekt. Finans- och näringsutskottet får brådska i behandlingen
av ärenden eftersom en del av ärendena kommer sent. Ett stort problem som
nu har visat sig är att finans- och näringsutskottet har alldeles för hög arbetsbelastning just nu relativt sett mot vad som är normalt i Ålands lagting, men
inte relativt sett mot andra parlamentsutskott, vill jag direkt understryka.
Men för att vara ett utskott i Ålands lagting så har man mycket att göra. Då
blir det problem när man kommer till den tid på året när budgeten ska behandlas samtidigt som man numera får behandla sådana här budgetlagar. Då
har man redan en viss kroppsdel full och så får man ytterligare lagar som
egentligen ska prioriteras före budgeten enligt lagtingsordningen. Man borde
också titta på hur budgetlagarna ska prioriteras. Det finns nog saker att fundera på.
Ni kommer ihåg att vi hittade på utskott för att vi ville möjliggöra att ta
bort Lex Gunnar, nämligen ersättarsystemet. Det skulle bli tre utskott med
fem ledamöter i varje. Allt var klappat och klart, alla möjliga scenarier upptecknades på en tavla med majoriteter och minoriteter. Allt var vattentätt tills
lagtinget fick kalla fötter och kvar blev bara obunden samling och Ålands
Framtid som slutligt ville effektivisera. Då backade man och satte sju ledamöter i utskotten och behöll utskottsstrukturen. Man kanske borde ha backat ytterligare och behållit den gamla utskottsstrukturen också för att motverka att
det hopar sig i ett av dessa tre utskott. I det här fallet skulle det ha varit två
utskott som skulle ha delat på bördan.
Istället för att backa tillbaka så borde man gå fram och ta det steget samtidigt när man reviderar regelverket, nämligen att i 7 § ta bort ersättarsystemet,
men till detta utsträcker sig inte den här klämmen tyvärr.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag får tacka ltl Sundman. Det är korrekta uppgifter
han ger om det som hände. Vi kanske inte ska diskutera ersättarfrågan i
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lagtinget nu med tanke på att lagtinget gick in mycket tydligt för den nuvarande modellen.
När det gäller rättelsen av mitt anförande som ltl Sundman gör här så
är det mycket rätt och riktigt att påpeka att när det gäller beslutsreglerna för utskotten så finns det noggrant angivet i 49 § i arbetsordningen.
Jag får ta tillbaka min kritik av vårt tidigare arbete. Tack för det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är så. Det har egentligen inte uppdagas några egentliga
brister i det här regelverket enligt vad jag kan dra mig till minnes här
snabbt. Däremot har vi uppdagat många fördelar t.ex. att man begär yttrande över internationella avtal och konventioner. Det har varit ytterst
positivt och gett oss bra framförhållning. Beröm till den här kommittén,
fast jag själv ingår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Den nuvarande lagtingsordningen tillkom ju på basen
av en lagmotion. I själva motionen förutsåg författarna redan att det behöver komma olika åtgärder under den tid när den nya lagtingsordningen träder ikraft. Vi är inne i den perioden nu. Motionen var ganska bestämd på den där punkten. Vi var naturligtvis inspirerade av det som
medlemmarna i kommittén hade fört fram och kanske inte riktigt hade
nått ända fullt ut vad gäller resultatet.
I betänkandet lindrade lagutskottet den här skrivningen sedan och
sade att lagutskottet och lagtinget inte ska sätta upp några tidtabeller
utan den här processen går nog ändå av sig själv. Det är också i ljuset av
den skrivningen som man ska se den här åtgärdsmotionen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Var man ska dra gränsen för vad som ska regleras är också
en viktig princip. Man kan inte reglera politiken. Trots att saker och ting
inte är reglerade så kan man göra på ett visst sätt. Det är kanske en lösning på just den här problematiken, den här detaljfrågan, att man ser till
att komma med budgetlagar samtidigt som budgeten eller senast med
budgeten, eftersom de ska behandlas samtidigt. Men om man upplever
det som ett så stort problem att man måste gå in och ändra och förtydliga lagtingsordningen, vilket jag kanske inte upplever i det här skedet,
så då ska man göra det. Men där kommer tröskeln emot att det ska vara
vissa förändringar innan gör en ändring. Då bör man åtminstone ge ett
års tid till för att se om det finns några andra brister eller förbiseenden.
Eftersom vi gjorde en sådan här stor rockad så kan det uppkomma förbiseenden under det här året. Nu har vi varit med ett varv, låt oss vara
med ett varv till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Ltl Sundman hade vänligheten att ta upp två av de punkter som
jag tänkte ta upp, inklusive vad som står i 49 § i arbetsordningen.
Om vi tittar på den här motionen så ifrån Ålands Framtid håller vi med om
vissa saker men det finns också sådana saker som vi inte håller med om. Det
är precis som ltl Gunnar Jansson sade att den här lagen trädde ikraft den 1
november 2011. I motionen sägs att det är bra om man följer upp den här typen av reformer och det håller vi helt och hållet med om.
Det som man tar upp i klämmen stöder vi också, att det är skäl att överväga att tidigarelägga tidpunkten för överlämnandet av budgetlagar. Vi stöder
det resonemanget speciellt mot bakgrund av det som vi fick uppleva i senaste
budgetbehandling. Jag kanske uttalar mig lite mera rakt på sak. Ltl Gunnar
Jansson valde att vara diplomatisk i sin kritik, men budgetlagarna var väldigt
ihop rafsade och faktisk också lite ogenomtänkta. Detta kan man synbarligen
ha olika åsikter om. Men det måste ändå vara till gagn om man har budgetlagarna med så att man får in lite mera långsiktighet i tänkandet och att man
får lite mera eftertänksamhet.
Enligt vårt synsätt bör förmåner som riktar sig till enskilda vara grundligt
reglerade. Oavsett regeringssammansättning borde man i god tid fundera på
vilka konsekvenserna blir t.ex. av slopande av sjukkostnadsavdraget. Man ska
i god tid fundera över konsekvenserna, göra konsekvensanalyser och komma
med lagstiftningen definitivt i varje fall före budgeten kommer. Det stöder vi
fullt ut och hoppas att det här ärendet får en seriös behandling i utskottet.
Däremot skriver man i andra meningen att den nya lagtingsordningen har
fungerat tillfredsställande. Det kanske man kan säga, men det finns åtminstone en sak som enligt oss inte har fungerat riktigt tillfredsställande, vilket också ltl Sundman inne på, och det är den nya utskottsstrukturen och arbetsfördelningen där. Det som tidigare var lagutskottet och det som tidigare
var kulturutskottet sammanfördes till ett utskott, numera lag- och kulturutskottet. Det som tidigare var finansutskottet och det som tidigare var näringsutskottet sammanfördes till finans- och näringsutskottet idag. Socialoch miljöutskottet har fortfarande samma ansvarsfördelning nu som tidigare.
Man kan konstatera att finans- och näringsutskottet egentligen har en rätt
snäv arbetsbelastning jämfört med övriga utskott. Tanken bakom den här utskottsstrukturen var enbart en, enligt mitt förmenande, man utgick ifrån att
det skulle finnas 23 ledamöter i lagtinget inklusive talmannen. Mot den bakgrunden blev utskottsstrukturen att se ut på det här sättet. I ett sent skede av
den här processen var det vissa partier som tyckte att det var bra att ha ersättarsystemet kvar, precis som ltl Sundman var inne på.
Jag ville avrunda med att säga att avlöningen för lagtingsledamöterna är
uppe på tapeten. För att det inte ska bli alltför mycket populism och att vi inte
börjar bjuda under varandra så tänker jag inte säga desto mera om det här,
utan jag ser fram emot gruppledarmöte om den saken. Men om vi hade slopat
ersättarsystemet så hade vi kunnat spara 450 000 euro i året. Det är värt att
notera i det här sammanhanget.
Man säger att det har fungerat tillfredsställande men med all respekt värderade liberaler, jag tycker inte att det har fungerat tillfredsställande när det
gäller utskottsstrukturen.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Denna åtgärdsmotion hänger ihop ju med den behandling som vi
hade här i lagtinget i samband med den budget som nyligen klubbades för
2013.
Åtminstone en av budgetlagarna levererades långt efter att budgeten hade
levererats och remissen var i full gång. Liberalerna övervägde att försöka få
en sådan behandling av budgetlagen så att den kunde ha tillfredsställt det
som vi anser att är skäligt då man hanterar lagar. Men vi sade då här i lagtinget att vi accepterade att lagen remitterades samtidigt med budgeten i
brådskande ordning utan att bordlägga ärendet just med hänvisning till att vi
gärna lyfter frågan på det här principiella sättet såsom vi nu gör. Vi äskar om
att man i framtida utvärderingar av den rätt så nya lagtingsordningen kunde
bli mera precis när det gäller krav på när budgetlagar ska lämnas.
Efter att vi hade sagt detta här i lagtinget i samband med budgetbehandlingen så vidtogs ju utskottsarbetet. Flera av budgetlagarna överfördes först
till specialutskott för behandling och sedan till slut kom alla lagarna till finans- och näringsutskottet för slutbehandling och då levererades betänkanden i samband med betänkandet för själva budgeten.
Min minnesbild är den att vad gäller flera av lagarna så skedde det ganska
stora förändringar under utskottsbehandlingen, bl.a. problem med definitionen när det gäller sjukkostnadsavdraget. Vem skulle ha mera eller mindre
förmåner? Ganska stora förändringar fick göras på kort tid. I slutet av finansoch näringsutskottets behandling så behandlade utskottet fyra lagar under
knappt två dagar.
Någon annan av utskottsmedlemmarna får ifrågasätta det om min minnesbild är fel men det torde den inte vara. Med den här redogörelsen som
grund så när det är frågan om social lagstiftning i flera fall och kommunens
finansiering så är det rimligt att vi hittar ett sätt där lagar kan få en mera
djupgående behandling.
Vi har varit med och tagit de här lagarna på det här sättet och de är nu
godkända av lagtinget så på det viset är allting i sin ordning. Men jag tycker
att vi borde ha ett gemensamt intresse att se till att vi framöver behandlar lagarna på ett ännu mera seriöst sätt.
Nu kommer det sannolikt redan att ske en viss förändring till ett kommande år eftersom den nya finansförvaltningslagen säger att budgeten ska
lämnas sista oktober, vill jag minnas. I den tidigare lagen stod det att den 10
november kunde räcka. Senaste budgeten som vi behandlade offentliggjordes
den 6 eller 7 november. Det blir en viss tidigareläggning så att allting ska ske
lite tidigare, vilket är bra.
Vi får hoppas, inte bara utgående ifrån den här motionen men utifrån det
intresse som vi säkert alla här har att vi ska behandla saker och ting så seriöst
som möjligt, att vi kan få en korrigering och en tidigareläggning av både budget och budgetlagar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar ltl Perämaas uppfattning, att vi ska ha en seriös behandling av lagar.
Däremot är jag lite frågande till beskrivningen av behandlingen av de
fyra budgetlagarna senast, att vi behandlade dem enbart på två dagar. Vi
hade de facto höranden kontinuerligt där vi också behandlade budgetla-
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garna, vilket jag ser som en del av behandlingen. Det blir en lite orättvis
bild om man säger att vi behandlade fyra lagar på två dagar när vid de
facto hade med lagarna också i hörandeprocessen. Vi diskuterade de
frågeställningarna i samband med budgeten i övrigt. På det sättet håller
jag inte med den beskrivningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Så där kan man säkert beskriva det också. Utifrån de ärenden som skulle behandlas vissa dagar, och där det fanns en grund i de
olika specialutskottens utlåtanden till finans- och näringsutskottet, och
när vi hade det materialet så då hade vi två dagar på oss att behandla
fyra lagar, skriva betänkanden och till och med i vissa fall justera dem
under den tiden. Jag tror inte att min minnesbild sviker mig.
Lagstiftning är allvarliga saker. Det finns många saker att överväga.
Det säger sig självt att den här tidsrymden är för knapp.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar uppfattningen om att det skulle ha varit värdefullt att ha ännu mera tid i samband med behandlingen av budgetlagarna. Precis som ltl Perämaa själv nämnde så var flera utskott inblandade och lämnade betänkanden och utlåtanden i samband med ärendena och de gjorde också ett arbete. De facto gjorde också vi mycket arbete i samband med hörandena och de diskussioner som fördes i samband med budgeten. Jag tycker fortfarande att det är orättvist att säga
att de här lagarna enbart togs fram på två dagar i finans- och näringsutskottet. Det var nog under längre tid och flera utskott inblandade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! I och med att jag nämnde exemplet från april och maj
2011 och i och med ltl Perämaa var finansminister under den tiden så
skulle det vara intressant om ledamoten lite skulle reflektera över det
faktum att tilläggsbudgeten kom den 19 eller 20 april och själva lagförslaget, som var en budgetlag som anknöt till tilläggsbudgeten, kom först
en månad senare. Vad anser ledamoten? Är det verkligen bra i ljuset av
den erfarenheten att kräva någonting annat än det som idag anges? Att
om det inte finns möjlighet att lämna en lagframställning samtidigt som
budgetförslaget så ges det i så god tid att det ändå kan behandlas parallellt. Är inte det en flexibel och politisk rimlig lösning?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inte helt och fullständigt. Då när budgeten diskuterades i
lagtinget här för en månad sedan när alternativet fanns att bordlägga
någon av budgetlagarna då sade jag här ur talarstolen att misstag, fel
och sådana brister har förekommit tidigare även under min tid som regeringsledamot. Ett annat exempel nämndes också, ÅHS-avgifter, det
har skett fel tidigare och budgetlagar har levererats för sent tidigare
också. Det var en av orsakerna till att vi valde att lyfta den principiella
diskussionen här. Därför ser vi det inte som ändamålsenligt att börja
peka ut någon här om brister som har gjorts tidigare. Jag erkänner fullt
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ut att jag också har varit med i en landskapsregering som har lämnat en
budgetlag lite för sent. Men det är inte en orsak till varför man inte
kunde förbättra sig.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Perämaa, ingen ska absolut känna någon skuld. Det är mera ett
praktiskt resonemang vad en förändring av nuvarande regelverk skulle
kunna medföra. Om man utgår från lagförslaget i samband med Ålands
budget för 2013 så ifall landskapsregeringen skulle ha haft ytterligare
press på sig att komma med lagframställningarna så hade det funnits
stor risk att kvaliteten inte skulle ha varit den bästa. Det fanns ju redan
nu kritik mot innehållet. Bästa ltl Perämaa, är det inte risk att vi får
halvmesyrer om vi har ett regelverk som vi vet att vi ändå inte kan leva
efter i praktiken?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nu tenderar det här förstås att bli en politisk diskussion.
Man borde faktiskt överväga om lagförslag med så pass mycket brister,
som de hade här nu senast, överhuvudtaget skulle levereras till lagtinget. För lagtinget fick ju korrigera vissa framställningar till stora delar.
Eftersom vi kom in på diskussionen om speciella lagar så just vad gäller sjukkostnadsavdraget och de andra så sade landskapsregeringen redan i samband med tilläggsbudgeten senaste vår i april att man skulle
göra en förändring av sjukkostnadsavdraget. Att sedan hävda att det är
tidsbrist, och att man inte kan leverera lagarna i samband budgeten i
början på november, håller inte. Jag har en klar bild av att produktionsstödet 2011 föregick av en skattehöjning på rikshåll som ledde till att det
fanns behov av att vi i snabb ordning kom med en budgetlag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Föredragningslistan är inte så lång. Det råkar vara så att min raketmotor kommer igång sakta men säkert, nu startade den på allvar och jag
drog mig till minnes lite vad som sades i kommittén.
Först om motionen, jag förstår att liberalerna skrev den här åtgärdsmotionen. Man fick de här lagarna sent. Vi ska komma ihåg att i oppositionen får
man lagarna först när de kommer hit, medan vi i regeringspartierna har diskuterat dem både till utformning och sett utkast osv. Problemet upplevs
kanske inte som så stort för oss regeringslagtingsledamöter. I bästa fall har vi
sett lagarna före de kommer, inte alltid dock, tyvärr.
Det stod fel saker i lagarna, det var fel politik och det har vi ju debatterat
här några dagar tidigare så det ska vi inte dra upp. Sedan var det väldigt bråttom med ärendena, t.ex. avdragsärendena, och det blev som det blev. Då förstår jag att man i hopp om förbättring vill ändra regelverket och tvinga sig på
med formalia. Jag har en större förståelse för motionen.
När man ser till problemen med budgetlagar så för det första i den här
kommittén och generellt så vill vi gärna att man helst ska undvika så kallade
budgetbeslut som har följder för den enskilda. Stöd och ekonomiska för-
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måner har ju tidigare tagits genom budgetbeslut, sedan har det tagits ett beslut i landskapsregeringen och sedan har man börjat betala ut, ändrat utbetalning eller slutat betala ut. Det är fullt möjligt och helt juridiskt korrekt men
inte att föredra. Det ska vara så att land ska med lag byggas. De här regelverken ska vara i lag helst. Det är positivt att vi har fått det nya instrumentet
budgetlag och då bör man utnyttja det i stor utsträckning. Budgetlagar är något som vi bör eftersträva, det borde egentligen vara en hel bunt med budgetlagar i samband med budgetframställningen. Sedan ska man hinna behandla
budgetlagar samtidigt som budgeten.
Det finns ytterligare en dimension i det här, vilket också diskuterades i lagtings- och arbetsordningskommittén, att det är bra om de andra utskotten
också tar del i budgetbehandlingen. Instrumentet finns kvar att man på eget
initiativ kan ge yttrande, men finans- näringsutskottet kan också ta hjälp av
de andra utskotten. Det här kanske inte riktigt har hittat sin form så bra som
det kunde göra. Det kunde kanske ytterligare förbättras för att avlasta finansoch näringsutskottet.
Generellt när det gäller arbetsbelastningen för utskott så har det tidigare
funnits en möjlighet. I den nya arbetsordningen så är den här säkerhetsventilen lite förtydligad, det står i 12 § talmanskonferensens uppgifter att man kan
ge råd och förslag till talmannen om till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Under alla utskottens behörighetskataloger så står det; övriga ärenden
som remitteras till utskottet. Det här är kanske lite otydligt. Men det betyder
att man kan, när ett utskott har fullt upp, remittera ärenden till andra utskott.
Man har gjort det tidigare och man har gjort det nu också under det här regelverkets tid. Det kanske man systematiskt måste göra när det hopar sig för
vissa utskott. Man måste tända den röda lampan för det utskottet just då, för
sedan kan det bli tvärtom för ett annat utskott och det har man sett genom
historien.
När vi gick igenom det här så var det helt olika utskott som stundtals hade
haft en väldigt hög arbetsbelastning. Social- och miljöutskottet hade förra perioden hög arbetsbelastning och två perioder före det var det kulturutskottet
som hade hög arbetsbelastning när alla skolregelverk reviderades. Vad som är
på gång byter lite fokus. Men den där säkerhetsventilen finns.
För att summera så är det bra med budgetlagar. Budgetlagar bör fungera,
de bör inte vara ett besvär och något som man helst undviker för att det blir
så jobbigt och bråttom utan tvärtom så borde mycket av det här vara i lag.
Budgetering är ungefär som i naturen, det är den bäst anpassade som överlever, det är inte den starkaste eller den snabbaste. Det är med budgetering
på det viset att det inte är den tidigaste budgeten som är den bästa, utan det
är den budgeten som kommer i rätt tid, när man har så mycket information
som möjligt.
Alla organ som sysslar med budgetering så vet att vid ett visst skede så
måste man sätta ner foten och budgetera, fast man skulle gärna vänta och
titta hur saker och ting utvecklas och vilka besked man får och färskaste prognoserna osv. Det är ofta en räcka av budgeterande instanser som väntar på
varandra. Landskapet kanske väntar på ÅSUB eller finansministeriets prognoser och sedan väntar kommunerna på landskapet osv. Det behöver inte
alltid bli bättre bara för att man gör det tidigare och drar ut på det. Det gäller
att vara effektiv och ute i rätt tid när man budgeterar.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det gäller att vara effektiv men när det gäller också att vara ute
i god tid. Jag vill gärna friska upp ltl Sundmans minne. När det gäller
t.ex. sjukdomskostnadsavdraget så blev den lagframställningen sågad
längs med fotknölarna och social- och miljöutskottet. Var det är ett familjeavdrag, räknades sambos, hur satte man inkomstgränsen, skulle
andra avdrag göras först? Det blev avancerad lagberedning i finans- och
näringsutskottet. Så det är nog tid för lite självkritik också.
Skulle det vara på det viset att majoriteten hade sett den här lagframställningen före så är det synnerligen allvarligt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Utan att anknyta till något visst ärende så om man går för
tidigt till lagtinget med en lag så blir det också fel. Man kanske borde ha
hållit på dem en halv vecka, några dagar, och ha haft tid att processa den
lite mera. Det är kanske så att man har ryckt den ur lagberedningens
händer lite för tidigt, vilket också har hänt tidigare där lagberedaren helt
öppet säger att det var för tidigt. Nu pratar jag om den förra regeringen
och nu vet vilket ärende som jag inte ska nämna här. Några dagar beredning till i förvaltningen kanske kunde ha löst de här problemen. Återigen, det är kanske inte är så att man ska vara tidigt, man ska vara ute i
rätt tid. Sedan är det ju förstås relativt till den övriga behandlingen så
att man ska vara ute i god tid också och inte bara rätt tid.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Här vill liberalerna vara väldigt tydliga, ingen skugga ska falla
över lagberedningen. Men man såg strikt på ekonomi och man såg frågan strikt ekonomiskt utan att ta med de sociala konsekvenserna. Det
var alldeles uppenbart och klart och tydligt när man läste framställningen. Bäst resultat blir det om man lägger fram lagar och har ett tvärsektoriellt samarbete över avdelningarna. Här saknades den sociala sidan.
Sjukdomskostnadsavdrag är ett avdrag som är väldigt viktigt de ålänningar som lever på marginalen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Visst kan man försöka undvika sådana processer där man
måste ha omfattande lagberedning här i lagtinget. Men är det av nöd
tvunget och bråttom med hänvisning till landskapets ekonomi och att
det inte finns någon annan lämplig lösning då måste vi ibland ta på oss
att lagbereda här i lagtinget. Men vi måste ju stå tillbaka, det ska inte
skötas här utan då ska knuffas tillbaka, man borde ha börjat tidigare eller låtit någon del av processen ta lite längre tid. Då finns det flera alternativ där det kan gå fel. Jag menar inte någon speciellt ärende.
Vi kan i alla fall konstatera att det har fungerat. Nu har vi en budget,
vi har lagarna ikraft och det blev någorlunda bra. Vi hjälptes alla åt på
varsitt håll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Kollegan Danne Sundman uttryckte misstanke om den
här åtgärdsmotionen skulle ha tillkommit under någon slags kollektiva
affekt, tillstånd, i den liberala lagtingsgruppen. Jag vill bara upplysa om
att så inte alls var fallet. Den här åtgärdsmotionen har tillkommit under
mycket lugna, sakliga och resonabla politiska former. Vi berättade ju redan under behandlingen i salen vilka planer vi hade från flera håll. Det
t.o.m. uttalades en positiv åsikt om att vi hade den inspirationen och det
lugnet.
Jag vill som första undertecknare av motionen och författare i viss
omfattning bara rätta det missförstånd som tycks ha uppstått.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
För kännedom
2

Godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 7/2012-2013)
Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll
har talmannen efter samråd med talmanskonferensen beslutat att ett yttrande från
landskapsregeringen inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 09.01.2013.

3

Godkännande av protokollet med Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 8/2012-2013)
Inte heller i fråga om detta ärende har talmannen bedömt att något yttrande är nödvändigt. Ärendet upptas därför till behandling vid plenum 09.01.2013.

4

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. sänt ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott.
Ärendet upptas därför till behandling vid ett senare plenum.

5

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 09.01.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 09.01.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Carita Nylund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Beviljas.
Bordläggning
1

Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.01.2013. Godkänt.

Remiss
2

Godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 7/2012-2013)
Efter avslutad diskussion beslutar lagtinget till vilket utskott ärendet ska remitteras.
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
3

Godkännande av protokollet med Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 8/2012-2013)
Talmannen föreslår att även detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
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Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
För kännedom
4

Rederienheten, detaljmotivering utgår
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 46/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling i samband med nästa ärende.

Remiss
5

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2012-2013)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, det här är ett förslag till andra tilläggsbudget för 2012 och därmed en så kallad städarbudget för att vi ska få bokslutet att bli så korrekt som möjligt för 2012.
Trots att det är en städarbudget så innehåller den några moment med
större belopp bl.a. ÅHS som vi har diskuterat väldigt mycket samband med
den ordinarie budgeten. ÅHS har ökade kostnader på 1,2 miljoner och minskade inkomster på 1 600 000 som det finns naturliga förklaringar till. Det här
ledde också till att vi justerade nivån i budgetförslaget för 2013 så att den blev
så korrekt som möjligt.
Det här är ganska stora belopp. Det arbete som pågår inom ÅHS, styrelsen
och verksamheterna är sådant att det nu finns en positiv och konstruktiv process som ska leda till en så god budgetuppföljning som är möjligt. Samtidigt,
fru talman, måste man vara medveten om att Ålands hälso- och sjukvård är
en komplex verksamhet. Det är svårt att förutsäga allting som kommer att
hända på ÅHS och alla behov som kommer att finnas under ett år. Därför
måste man också ha en viss förståelse för att det ibland kan bli överskridningar. Målsättningen måste ändå vara att man så långt som möjligt ska
kunna följa budgeten och de målsättningarna som anges i den.
Den andra stora saken i denna tilläggsbudget är Ålands Industrihus och,
som jag hoppas, finalen på en lång process och en lång följetong som egentligen startade redan 2001 när byggnationen började. Den 5 september 2006
började den process som har lett fram till den här situationen. Då lämnades
det ett klagomål till Europeiska kommissionen och man begärde en granskning av beviljandet åt fastighetsbolaget Ålands Industrihus för otillåtet statligt stöd i form av kapitaltillskott och lånegarantier. Sedan har det varit
många diskussioner och många processer under årens lopp.
För att göra en lång historia kort så har det här lett fram till att kommissionens beslut blev att landskapsregeringen måste göra återkrav på Ålands på
de stöd som man har gett till Ålands Industrihus. Det var stora belopp 2011.
Sammanlagt skulle Ålands Industrihus återkrävas på 7 785 000 euro till
landskapet. Detta är egentligen orsaken till att det här ärendet kommer upp
idag igen, för detta återkrav togs upp som en fordran i landskapets bokslut
för 2011.
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Nu har verkligheten blivit sådan under 2012 att efter det att ägarna till
Ålands Industrihus hade sökt många olika lösningar så kom de till den slutsatsen att det enda som återstod var att begära bolaget i likvidation. Man
sålde ut de olika delarna av Ålands Industrihus, kanske t.o.m. till underpris
eller marknadspris eftersom det är marknaden som bestämmer när det säljs
på den öppna marknaden. Den största delen i Ålands Industrihus är ITidenprojektet. Det såldes här under hösten för 10 miljoner euro. Fastighetsmäklarna beräknade det vara värt ungefär 15 miljoner.
Resultatet av att inkomsterna blev betydligt lägre än vad återkraven var
medför att vi i landskapets andra tilläggsbudget 2012 måste skriva ner vår
fordran för 2011 i vårt bokslut 2012 så att vi får en korrekt beskrivning av situationen. Det är ett stort belopp, det handlar ungefär totalt sett om 5 miljoner. Man ska komma ihåg att det här är pengar som vi inte betalar ut, utan
det är pengar som vi inte får tillbaka. Det handlar om det påtvingade återkravet.
I det här sammanhanget bör man också påpeka att av dessa 5 miljoner så
är mer än 2 miljoner räntekrav, som också är påtvingat av EU-kommissionen.
I det stora hela vågar jag påstå ifrån den här talarstolen att hela projektet
är ett väldigt bra samhällsekonomiskt projekt för landskapet Åland. Det
handlar om flera hundra arbetsplatser. Det är framtidsnäringar som finns i
det här huset. Men ibland hamnar man i situationer som är komplicerade och
om någonting har varit komplicerat så har det här projektet varit det genom
åren.
Nu landar det så här, pensionsfonden har köpt ITiden till priset av 10 miljoner. Jag vågar också påstå att det var en god affär för Ålands pensionsfond
och pensionstagarna i landskapet. Om man ska försöka dra ihop det här på
något sätt så tycker jag ändå att det här har landat så bra det kunde med det
utgångsläge som fanns i den här processen.
Sedan vill jag också lyfta fram, med en viss reservation, att allt det här
ännu måste redovisas till kommissionen och slutgiltigt godkännas av de olika
delägarna i Ålands Industrihus. Jag vågar tro att de olika delägarna, varav
landskapet är huvudägaren men även Mariehamn stad och andra mindre delägare, kommer nog att ha orsak att godkänna detta eftersom vi behandlar
alla lika. Men man måste alltid, när man har med Europeiska kommissionen
att göra, ha en viss reservation före man få svart på vitt att allting är OK.
Landskapet har återkrävt alla sina stöd, Ålands Industrihus har likviderats,
så att den här marknadsstörningen borde på det sättet vara avskaffad, vilket
har varit huvudmålet med hela EU-processen.
Fru talman! Det finns också några andra saker i den här tilläggsbudgeten
som kan vara skäl att lyfta fram. Det är framförallt det faktum att vi måste ta
ut ytterligare 400 000 euro för arbetslöshetsersättningar. Det är ett belopp
som man helst inte skulle ta upp för det antyder att vi har en ökande arbetslöshet på Åland och framförallt en ökande ungdomsarbetslöshet. Jag ser det
som en av våra viktigaste uppgifter under det här året att försöka komma tillrätta med den situationen så att vi kan stoppa den här utvecklingen. Verkligheten under 2012 har varit sådan att på grund av en viss mån ökad arbetslöshet men också ökat stödbelopp så har det lett fram till överskridningen på
400 000 euro.
Sedan finns det också en extraordinär åtgärd i den här budgeten. Vi föreslår i andra tilläggsbudget för 2012 att det i 2013 års budget ska få inrättas en
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tjänst som rederichef. Orsaken till det är den olyckliga omständigheten att
alla de tjänster som vi har i budgetförslaget för 2013 blir vilande en tid på
grund av att vi inte har lyckats få de nya tjänstemannalagen till lagtinget och
få den godkänd. Vi har ett mellanrum här nu på några månader. Vår bedömning var att de övriga tjänsterna får vänta till mars-april. Men när det gäller
tjänsten som rederichef så tyckte vi att det var viktigt att ta upp den nu, framförallt för att det är en ekonomisk inbesparing för landskapet Åland. Det som
idag sköts med konsultarvode kan istället skötas med en normal tjänstemannalön. Det är en betydande inbesparing för landskapet Åland och det är detta
som vi får ursäkta oss med när vi för fram det här förslaget på det här lite
ovanliga sättet. Jag hoppas att lagtinget och ålänningarna kan ha förståelse
för att vi tänker så ekonomiskt klokt som möjligt.
Det finns också några positiva saker i den här tilläggsbudgeten när det gäller inkomsterna. Vi har fått ett större avräkningsbelopp, ungefär 660 000
euro mera. Vi har också fått mera i lotteriskatt. Framförallt lotteriskatten
tenderar att ha en ökande utveckling. Lotteriskatten hoppas vi att vi ska ha
hjälp av under de kommande åren, 2013, 2014 och 2015, för det finns en tydlig trendlinje där som går i rätt riktning.
Det är lite förvånande men vi kan också konstatera att vi har 800 000
mera ränteinkomster än vad vi beräknade för ett år sedan, tack vare att vi haft
en bättre likviditet i landskapets Ålands kassa än vad man kunde tro för ett år
sedan. Det är ändå ett tecken på att kassan inte minskar så fort som de mest
pessimistiska vill framhålla.
Med de orden, fru talman, överlämnar vi tilläggsbudgeten för debatt här i
lagtinget. Jag hoppas att andra ministrar kan bistå med sakkunskap och jag
ska också efter bästa förmåga svara på frågor.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är den första att skriva under på vicelantrådets analys att
ÅHS är en komplex verksamhet. Det är svårt att förutse olika saker. Men
det vi nu ser är ett negativt trendbrott, ett stort negativt trendbrott. ÅHS
har under flera år haft sparbeting och har haft det ganska tufft, men
trots allt har man hållit sig inom ramarna och gjort ett litet överskott
som delvis gör att siffrorna inte blir fullt så blodiga. Men vi ser att man
vare sig följer intäkter, konsumtionsutgifterna stiger och vård utanför
Åland ökar. Jag är orolig för ÅHS.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag sade så kan det finnas många orsaker till varför
ÅHS kostnader och inkomster förändras. Jag var ganska försiktig i mitt
inledningsanförande men eftersom liberalernas ordförande Katrin Sjögren tog upp ÅHS så måste jag ändå lyfta fram att det kanske var en lite
väl optimistisk budgetering för ÅHS år 2011, framförallt när det gäller
inkomsterna. Man kunde nog förutse i budgeten 2011 att inkomsterna
kanske skulle minska med beaktande av den förändring som vi har med
Gullåsenavgifter. Man borde ha förutsett att det skulle finnas ett större
intresse för att ta hem klienter till sina egna kommuner från ÅHS. Det är
en delorsak.
Sedan finns det också många andra enskilda saker som det är svårt gå
in på. Det här är en sådan verksamhet som kommer att variera från år
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till år. Det viktiga för oss är att veta att vi har pålitliga system och människor som gör det bästa i varje situation.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vad jag kan dra mig till minnes så hade och har den här landskapsregeringen också ett väldigt intimt samarbete med styrelsen. Man
ska komma ihåg att intäkterna för Gullåsen har ju varit schabloner.
Varenda månad får ÅHS styrelse en ekonomirapport där man ser exakt
hur trenderna ser ut. Det har varit schabloner när det gäller Gullåsen
och detta måste man nogsamt följa upp.
Vicelantrådet lade ju som bekant en omställningsbudget i april där
man också kanske kunde ha haft bättre kontroll på inkomsterna.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I april 2011 var det svårt för mig att veta hur utvecklingen
skulle bli efter den korta tiden som vi hade haft på oss. Men jag tog mitt
ansvar som finansansvarig i december 2012 när jag såg att verkligheten
såg annorlunda ut. Jag kom hit till lagtinget och berättade hur situationen var, jag tog ansvar för det och föreslog att budgeten skulle höjas så att
den blev på en så skälig och riktig nivå som möjligt. Jag tycker nog att
jag har tagit mitt ansvar i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att finans- och näringsutskottet
framförallt hör sakkunniga från Ålands hälso- och sjukvård och de som
jobbar med det här. Det har i varje fall kommit till min kännedom att
det finns en väldigt positiv process inom ÅHS. Det finns väldigt många
konkreta förslag, som man jobbar med nu, som kommer att leda till att
vi får bättre budgetstruktur och bättre utfall om ett år när vi står här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det gäller inrättande av rederichefstjänsten. Jag fick
delvis en förklaring men kanske inte tillräcklig. Om jag har förstått saken rätt så har det förr varit praxis att man aldrig inrättade tjänster i en
tilläggsbudget. Om man har valt att man ska inrätta den här tjänsten
före man har tjänstemannalagen fastställd så varför kunde man inte
skjuta fram det till den ordinarie budgeten 2013 utan sätter in tjänsten
nu i en tilläggsbudget?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det finns egentligen två tydliga orsaker. Den ena orsaken är
ekonomisk, det blir billigare ju fortare vi får det här som ett normalt
tjänsteförhållande. Den andra saken är vi hoppas få en mera långsiktig
kvalitetssäkring på det sättet. Det är ett undantag, det är jag den första
att medge.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår inte tidsvinsten i det här skedet. Om man
hade haft med tjänsten i den ordinarie budgeten, den ordinarie budgeten är fastställd och klubbad här i lagtinget och om man hade haft med
inrättandet av tjänsten där så kunde man ha utannonserat tjänsten re-
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dan. Nu är tjänsten med i en tilläggsbudget. Jag förstår inte ha jargongen i resonemanget.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag försökte säga i mitt inledningsanförande så finns
det en lucka här på grund av att vi inte har fått tjänstemannalagstiftningen hit till lagtinget för godkännande. Tjänsten som sådan finns med
och pengarna finns med i 2013 års budget, därför är det bara skrivningar här i tilläggsbudgeten. Men så länge vi inte har den nya tjänstemannalagen ikraft så ska alla tjänster anges i budgetförslaget. Därför försöker vi på det här sättet vara formellt korrekta och komma hit, det är orsaken. Det är riktigt att lagtinget redan har godkänt pengarna för den
här tjänsten i samband med den ordinarie budgeten. Det här är mera
formalia, vi ska göra rätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vicelantrådet säger att budgetförslaget för 2012 uppenbarligen var lite för optimistiskt, speciellt gällande intäkterna till ÅHS. Han
riktar då kritik mot ett arbete som skedde i oktober 2011 inför budgeteringen för 2012. Men sedan dess, ungefär sex månader senare, så lade
vicelantrådet själv en tilläggsbudget som kallades för omställningsbudgeten för 2012 år. Då äskade inte vicelantrådet om några förändringar i
inkomstramarna för ÅHS. Vicelantrådet riktade kritik mot att man inte
kunde bedöma inkomsterna sex månader tidigare när vicelantrådet själv
inte såg någon anledning att ändra det sex månader senare.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tror inte att vi kommer någonstans genom att stå här
och beskylla varandra. Jag sade i mitt inledningsanförande att det här är
en komplex verksamhet. Jag anklagar inte någon för någonting. Däremot fick jag kritik i min tur, då tycker jag att jag har min fulla rätt att ge
de logiska förklaringarna till varför det har blivit så här och att vi har ett
delat ansvar i den här affären.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi kan lämna den frågan.
Vi ser slutrakan av ITiden-projektet. Om jag inte missminner mig så
var vicelantrådet lantråd då 2006 när det beslöts om det stödet som
ledde till hela den processen. Våren 2006 behandlade dåvarande finansutskottet stödet och fick erfara av landskapsregeringen att stödet
var notifierat. Det visade sig att så inte var fallet. Jag undrar om vicelantrådet kan erinra sig varför inte denna notifiering skedde då som ledde
till hela processen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan bara understryka att de landskapsregeringar som
jag har lett har alla handlat i den tron att de beslut som vi har tagit har
varit korrekta och riktiga i det här ärendet. Vi har på våra bord inte haft
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någon annan information som har visat något annat. Därför är den här
situationen väldigt besvärlig, det är ingen tvekan om det.
Fru talman! Det här är en formaliahärva utav Guds nåde. Samtidigt
har projektet i sig skapat väldigt många arbetsplatser, kanske räddat ett
av våra viktigaste företag från att flytta från Åland och det betyder
mycket skattepengar för Mariehamns stad och till landskapet Åland. Det
är här som framtidsnäringarna ganska mycket växer fram. Just nu har
det ändå landat ganska lyckligt i en trygg famn i pensionsfonden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag skulle gärna vilja att vicelantrådet i korta klara ordalag redogör för oss vad man har lärt sig av den här processen och vad
det innebär för framtida satsningar. Vad har man riktigt lärt sig av den
här processen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan bara tala för min del; att vara ytterst noga med
formalia. När man har med EU-kommissionen att göra så är formalia
viktigare än den praktiska verkligheten.
Fru talman! Ltl Torsten Sundbloms fråga bör sättas in i ett annat
sammanhang. Hela den näringspolitik som vi har fört på Åland under
60-, 70-, 80- och 90-talet kan inte fungera längre i den EU-verklighet
som vi lever i. Vårt samhälle befinner sig fortfarande i den omställningsprocess som vi söker goda lösningar på. Den näringspolitik som jag
upplever att har varit framgångsrik för Åland där vi har skapat ett fantastiskt näringsliv, många företag och god skattekraft i det åländska
samhället, den näringspolitiken går inte att genomföra på det sättet som
man har gjort i den EU-verklighet vi lever i idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Även vi tycker att förfarandet att tillsätta en ny tjänst i en tillläggsbudget, i en städarbudget, är mycket märkligt. Man använder dessutom motivet att det betyder en inbesparing. Man lägger på en ny tjänst
som kommer att kosta i storleksordningen 100 000 euro per år framöver och det är då en inbesparing. Samtidigt har man redan idag ett
ganska stort antal chefstjänstemän på trafikavdelningen, bland annat en
sjötrafikchef. Varför ombildar man inte en tjänst så att det blir ett nollsummespel?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den enkla matematiken för mig och landskapsregeringen är
att vi idag betalar cirka 200 000 euro i konsultarvoden. När vi får den
här tjänsten inrättad så kostar det cirka 77 000 euro. Det blir en inbesparing på ungefär 120 000 euro per år. Det är mycket pengar och därför var jag beredd att gå hit till lagtinget och föreslå det här och ta den
kritik som jag naturligtvis får när jag kommer med ett extraordinärt för-
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farande. Jag hoppas att jag kan vinna lagtingets och ålänningarnas förståelse för det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Men nog haltar ju logiken! Först bygger vi upp ett system med
konsulter som kostar i storleksordningen en kvarts miljon, eller vad
sade vicelantrådet, och sedan sparar vi genom att avskaffa konsulterna
och inrätta tjänster. Det är en helt konstig logik. Man har ju fast anställda tjänstemän, cheftjänstemän, som egentligen redan idag har det
här arbetet och ansvaret på sitt bord. Varför ombildas i så fall inte tjänsten som sjötrafikchef till rederichef? Ska det vara två chefer som ansvarar för sjötrafiken i framtiden?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Trafikavdelningen och sjötrafiken är den verksamheten som
har genomfört den största förändringen under de senaste åren och nu
håller på att verkställas och även de största kostnadsinbesparingar genom turlisteförändringara och de lönesystem som har satts ikraft. Det är
egentligen en helt naturlig process. Under en förändringsprocess tar
man in externa krafter, i det här fallet konsulttjänster, för att medverka
till att den här processen genomförs. När processen är gjord och man
börjar återgå till mera ordinarie verksamhet då sköter man verksamheten med ordinarie tjänstemän. På det sättet har det fungerat och det är
såsom vilket annat företag som helst skulle göra. Konsultpengarna har
varit goda investeringar för skattebetalarna med tanke på de övriga inbesparingarna som vi har lyckats åstadkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag intresserar mig för hur man ska få den här budgeten att gå ihop. Jag går till sidan 17, moment 39.30.90 där det framgår
att upplåningen ska öka med 4,9 miljoner och därmed vid utgången av
2012 vara ungefär 40 miljoner. Anslaget beskrivs; ”för balansering av
föreliggande förslag till andra tilläggsbudget för 2012 föreslås en ökning med 4 982 000 euro”. Men sedan på sidan 1 i landskapsregeringens förslag så framgår det inte att man behöver fullmakt att uppta dessa
lån. Jag ställde frågan i förbindelse med behandlingen av den ordinarie
budgeten och fick ett svar som med all respekt inte gjorde mig mycket
klokare. Kan vicelantrådet nu berätta hur budgeten ska gå ihop? Ska
man använda lånemedel men man begär inte fullmakt att få låna? Vi
måste ändå påminna oss om att det är lagtinget som bestämmer om
upptagande av lån.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Formellt behövs ett finansieringslån på 4 99 000 euro för
att få den här budgeten att balansera. I praktiken kommer vi inte behöva
gå till banken under 2013 och hoppeligen inte under något kommande
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år heller eftersom vi har likvida medel som vi kan få vår verksamhet att
fungera med. Sådan är situationen.
Den här tilläggsbudgeten för 2012 ökar på vårt ackumulerade underskott med cirka 5 miljoner. Det är negativt och inte bra. Det goda med
tilläggsbudgeten är att den inte försvårar våra möjligheter för 2014 och
2015 att uppnå den strukturella balansen, eftersom den största negativa
posten i den här tilläggsbudgeten är Ålands Industrihus som är en momentan sak för 2011 och 2012 och påverkar inte våra strukturer.
Huruvida det behövs en fullmakt så hoppas jag att vi kan återkomma i
utskottet om det behöver kompletteras. Det är formalia som jag själv är
lite osäker på nu.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Min fråga föranleds därför att visserligen ska den här
tilläggsbudgeten behandlas enligt den gamla finansförvaltningslagen
från 70-talet. Men för en vecka sedan trädde den nya finansförvaltningslagen ikraft och den ska så småningom börja tillämpas också här i lagtinget. Ett avgörande i syfte med den lagen är ju att genomföra den så
kallade fullständighetsprincipen i budgeten, dvs. göra budgeten mera
upplysande och mera tydlig för oss här i kammaren och att för Ålands
folk berätta vad ekonomin går ut på och hur den ser ut. Kan vi vänta att
vi i framtiden får lite tydligare beskrivningar av vad den här typen av
finansieringslåneupptagning de facto betyder?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är absolut vår avsikt att vara så tydliga som möjligt. Vi
försöker följa de lagar och förordningar vi har och även vara så informativa som möjligt för lagtinget. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att
vårt samhälle och samhällsekonomin ska fungera och att de beslut som
vi slutligen fattar här i Ålands lagting ska vara korrekta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! En städarbudget är en städarbudget enligt den modell som vi
känner igen sedan tidigare. Så småningom kommer det här systemet att ta
slut i och med att finansförvaltningslagen till alla delar träder ikraft så att
landskapets räkenskaper gällande budgetering, bokslut och allt följer den. Då
kommer vi att diskutera bokslut under våren, efter ett verksamhetsår, med
förhoppningsvis svarta siffror och delvis röda siffror. Men nu sitter vi kvar i
det gamla systemet och får en ännu en gång ta ställning till en budget för det
år som redan har passerat.
Det normala är att det inte finns så mycket politik i en sådan budget, givetvis politik såtillvida det har skett stora överskridningar. Det är också politik
om det har skett stora underskrivningar. Framförallt ska inte nya verksamheter föras fram i en budget som har en retroaktiv verkan.
Vi liberaler tycker att man kunde ha passat på nu, när det ändå är en budget som behandlas i lagtinget, och ha gjort ekonomiska analyser med anledning av det som skedde under hösten. Vi minns alla att vi behandlade en
budget för 2013 utgående ifrån prognoser satta under sensomma-
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ren/förhösten, men vi fick en ny prognos från finansministeriet runt den 20
december.
Behandlingen i samband med remissen här i lagtinget följde inte de mest
aktuella prognoserna och inte heller behandlingen i finans- och näringsutskottet. Den kunskap som finans- och näringsutskottet fick under behandlingen av budgeten ledde sannolikt till den skrivning som utskottet gjorde; att
landskapsregeringen sannolikt måste återkomma med en tilläggsbudget i
brådskande ordning för att säkerställa sig om att målet med en budget i balans 2015 ska kunna uppnås.
Det kunde ha varit ett lämpligt tillfälle, nu när man ändå diskuterar ekonomin igen bara någon vecka senare, att landskapsregeringen kunde ha gjort
en analys av finansministeriets prognoser. Det framfördes av landskapsregeringen då i budgetbehandlingens sena skede att såsom prognoserna för 2013
såg ut kommer inte avräkningsbeloppet att påverkas mer än kanske upp mot
1,5-2 miljoner.
Det som väcker större oro är det faktum att tillväxtprognoserna för 2014
och 2015, i samband med finansministeriets prognos, skrevs ner rätt så avsevärt.
År 2013 genomförs ett antal skatteåtgärder beslutade av riksdagen. Det leder till att rent matematiskt stiger skatteintäkterna rätt så mycket och leder
till en ökning av avräkningen också. Men det finns inte sådana beslutade
skatteåtgärder som ger motsvarande effekter för 2014 och 2015. Därför ser vi
liberaler det som ytterst osannolikt att vi når en budget i balans år 2015 om
inte nya åtgärder vidtas på utgiftssidan eller att regeringen och riksdagen i
Helsingfors vidtar ytterligare skattehöjningsåtgärder.
Vi hade sett det som en fördel om landskapsregeringen kunde ha gett en
beskrivning av det ekonomiska läget. Det är kanske någonting som måste göras i varje budget nu under denna lågkonjunktur som härjar hos oss, i Europa
och i hela världen. Nu finns inte den här beskrivningen här i tilläggsbudgeten.
Den siffra som vi vill att finansministern ska redogöra för lagtinget är dels det
ackumulerade underskottet efter 2012 i och med detta tillägg på nästan 5 miljoner, samt det isolerade underskottet för 2012 i och med detta tillägg. Det
står inte i tilläggsbudgeten vad underskottet för 2012 beräknas bli. Det här är
inte ett bokslut så det är inte exakta siffror, men en städarbudget lagd i januari börjar ändå vara ganska nära det förväntade utfallet. Jag önskar att finansministern kunde för lagtinget berätta hur de här underskotten ser ut.
Sedan får vi konstatera att i och med att detta tillägg föreslås, och sannolikt
antas, så har inte 2012 varit det första året för den här nya landskapsregeringen där inbesparingar har kunnat genomföras och verkställas. Resultatet
är utökade kostnader på ungefär 5 miljoner av olika skäl och anledningar.
IT-tiden projektet är precis som vicelantrådet sade, ett resultat av det faktum att man 2011 budgetmässigt helt korrekt satte in en fordran på hela beloppet och nu ser man vad det verkliga utfallet blev. Det är en temporär kostnad som i och med detta här klarerad. Det är ingenting att säga om det rent
budgettekniskt i det här sammanhanget.
Det som är mer oroande är ju förstås kostnadsökningen för ÅHS. Det är
delvis kostnadsökningar, delvis inkomstminskningar och sammantaget utgör
detta ungefär 4 miljoner euro, inte 2,8 miljoner euro. Dessa 4 miljoner euro
kan balanseras med det överskott som blev som ett resultat av 2011 på 1,2
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miljoner. Här finns 4 miljoner mera dels i kostnader och dels i minskade intäkter.
Finansministern sade i radion, i samband med presentationen av den här
tilläggsbudgeten, att den här tilläggsbudgeten inte försämrar möjligheten att
balansera budgeten år 2015. Jag håller inte riktigt med om det. Vi kan konstatera att utgiftsökningarna och inkomstminskningarna för 2012 har satt
sina spår i budgeten för 2013. Det är 3 miljoner i kostnadsökningar och för
att uppnå detta ska landskapsregeringen och ÅHS spara ganska mycket. Volymökningen på kostnaderna kommer sannolikt att finnas kvar 2014 och
2015. På detta sätt kan vi konstatera att vi strukturellt har utökat kostnaderna
totalt sett för det som landskapet är med och ska finansiera.
Mina gruppkollegor kommer att återkomma till några andra saker, men
jag ska säga några ord om det som vi har motionerat om och som redan var
uppe till diskussion; rederichefen. Vi bedömer det som förödande att man
samtidigt ska spara så mycket som man säger att man ska spara på ÅHS, man
höjer skatterna och ger mindre förmåner åt invånarna, men sedan samtidigt
inrättar man nya chefstjänster i landskapsförvaltningen.
På trafikavdelningen finns det avdelningschef och sjötrafikchef och det har
för övrigt skett en personalökning under senare år. Kostnadsökningen i själva
förvaltningen här i huset har varit ganska dramatisk, vilket var upp till diskussion under själva budgetbehandlingen. Vi tycker att det är förödande att
så lätt gå med på att anställa nya chefer samtidigt som man säger att man ska
spara pengar och man ska minska personal för övrigt. Man säger att man ska
vidta tuffa åtgärder. Vi menar att finans- och näringsutskottet ska fördjupa
sig i det här. Vi begär att finans- och näringsutskottet får en tydlig beskrivning från landskapsregeringen över personalutvecklingen på trafikavdelningens allmänna förvaltning under senare år och sedan tar ställning till den här
frågan efter det.
Det kan inte vara så som vicelantrådet sade, det faktum att man först anställa konsulter för så mycket pengar som 200 000 per år och sedan konstaterar man att det här ska bli stadig och permanent verksamhet och så inrättar
man en chefstjänst för halva beloppet. Det kan inte vara rätt att beskriva
detta som en inbesparing. I slutändan kostar det 100 000 euro minst per år.
Fru talman! Mina kollegor återkommer med andra frågeställningar. Jag
avslutar här.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Låt mig dra en liknelse. Säg att du flyttar in i ett nytt nyckelfärdigt hus, färdigt möblerat som du inte själv har ritat eller byggt. Efter
en tid kommer arkitekten och sparkar in dörren och pottrar på dig i
skarpa ordalag om hur du har byggt det här huset. Vad har du haft för
ritningar? Hur har du möblerat ditt hus? Hur bor du på det här viset?
Borde man inte då bemöta arkitekten och säga att det är arkitekten som
har ritat det här huset. Huset har byggts och möblerats efter arkitektens
ritningar och det är så som jag bor i huvudsak. Jag ska nog ändra mig,
kanske riva någon vägg och byta möbler. Men det går inte så snabbt att
ändra ett hus som nyligen har byggts.
Med detta vill jag säga att det är ju finansminister Perämaa som
gjorde ritningarna som vi nu ser resultatet av i stor utsträckning. Eller
hur?
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är klart att de här anförandena är intressanta som har
målande beskrivningar, men de kunde något fokusera på det som är
själva sakfrågan. Var och en debatterar ju på sitt sätt.
Vad gäller förvaltningen, personalstyrkan och fördelningen av uppgifterna vid trafikavdelningen så var det någonting som den förra regeringen fokuserade väldigt starkt på. Vi satt faktiskt i många timmar och funderade på med hur man med en så begränsad personalstyrka som möjligt skulle kunna bedriva den verksamhet som behöver drivas. Vi tror att
vi kom till en ganska bra modell som motsvarade det som föreslås med
fördelningen av budgetmoment på det viset som föreslogs för 2012 eller
kanske det var för 2011. Nu vill säkerställa oss om att den planen har
följts, alternativt så måste man beskriva någonting annat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa lyfte fram att jag hade sagt i en radiointervju
att den här tilläggsbudgeten gör det inte svårare att uppnå målet med en
budget i balans 2015. Det är riktigt att jag har sagt så. Därför att de ingredienserna som finns i den här tilläggsbudgeten kände vi till och framförallt ÅHS, som närmast hör till den strukturella förändringen. Vi
kände till det i samband med den ordinarie budgetens slutförande här i
lagtinget. För övrigt finns det plusposter och minusposter och det kommer vi alltid att få leva med eftersom vi har en så stor verksamhet som vi
jobbar med.
Prognoserna i slutet av 2012 var ganska jobbiga. Sedan kom USA beslutet och plötsligt började börserna gå uppåt och prognoserna blev lite
bättre. Efter några månader kanske det är neråt och efter ett halvår är
det uppåt.
Det viktiga för oss är att vi måste jobba med våra egna kostnadsstrukturer och försöka få dem på så rätt nivå som möjligt. Sedan måste vi
dessutom hantera inkomstsidan. Där finns skattegottgörelsen, lotteriskatten och avräkningsbeloppet. Jag vågar fortfarande tro att vi ska får
det här att balansera.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I de senaste prognoserna från finansministeriet var det
lägre tillväxt för 2014 och 2015 och det påverkar givetvis bedömningarna för avräkningsbeloppet för 2014 och 2015. Det har ändrat sedan
landskapsregeringen lade sitt budgetförslag. Nu har det varit en viss
diskussion om minskning av avräkningsbeloppet för 2013 men problemen kommer att komma sedan längre fram.
Den andra delen håller jag fullständigt med om. Det är ju vår kostnadsstruktur som är det väsentliga. Det är där som vi har den största
möjligheten att åtminstone direkt påverka hur ekonomin kan balansera
framöver. Därför så blir det lite tråkigt att konstatera att år 2012 ledde
till kostnadsökningar på många miljoner euro. Man föreslår ytterligare
inrättande av nya chefstjänster. Det finns ingenting i den här tilläggs-
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budgeten som stöder den målsättning som landskapsregeringen har beskrivit tidigare.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill ändå påminna ltl Perämaa och oss allihop att i den
ordinarie budgeten för 2013 minskar antalet tjänster med 47,25, om jag
minns rätt. Den här redericheftjänsten finns medräknad i 2013 års budget. Totalt sett minskar vi offentlig sektor. Vi tar på det sättet bort en
kostnad på 2,5 miljoner.
Jag har en viss respekt för trafikavdelningen och det arbete som man
de facto har gjort för att åstadkomma förändringar inom sina verksamheter. Det har varit och är en väldigt arbetsam och i viss mån också plågsam process för alla dem som är involverade och till viss mån också
drabbad av processen. Så är det när man gör förändringar och framförallt kostnadsinbesparingar, men det är den nödvändiga process som vi
måste igenom, tyvärr.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det återstår väl ännu att se hur mycket det senaste trafikförslaget sparar in pengar och om det sparar in pengar överhuvudtaget.
Det kan inte jag avgöra bestämt härifrån annat än att konstatera att det
återstår att se.
Landskapsregeringen hävdar att man ska minska med över 40 personer. Men bara några dagar efter att vi har kommit in på det nya året så
får vi som första ställningstagande att inrätta en ny cheftjänst. Kanske
landskapsregeringen borde överväga sina kommunikationsstrategier
och mera föra fram när man minskar på personal och inte bara tydligt
föra fram när man ökar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den här debatten känns inte riktigt som vi är på väg någonstans.
Det är liksom ett hopade och roende. Jag lägger nog en stor andel av den problematiken på oppositionen.
Om vi nu ser att det blir ett underskott i år, om ltl Perämaa räknade till 5
miljoner, så vill jag påminna om det underskott som han förde fram i 2011 års
bokslut. För visst har det skett en förbättring, åtminstone en stor förbättring i
fråga om underskottets storlek. Det är väl lite förmätet att förvänta sig att den
här regeringen på ett år ska kunna ställa allt till rätta.
ÅHS attackeras en del här. Jag har lovat mig själv som ÅHS ordförande att
de diskussioner som gäller saneringen av ÅHS ekonomi kommer jag i första
hand att föra i styrelsen och inte föregå de diskussionerna. Men jag tror att ltl
Perämaa och liberalerna inte behöver oroa sig för den saken. Det kommer
nog att klara sig.
Fru talman! Trots att det här är en städarbudget, bara en tilläggsbudget
och det handlar om historia så hade jag tänkt ta vara på tillfället att debattera
ekonomi och politik. Jag tycker att ltl Perämaa hade rätt på den punkten.
Varför ska vi vara så väldigt snäva i vår diskussion och bara diskuterar siffror
upp och ner och årtal? Det är antagligen fullkomligt ointressant för väljarna.
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Jag har den senaste tiden, och säkert många med mig, funderat över vad
det är som händer i vår omvärld och här hemma hos oss. När man lyssnar till
det dagliga nyhetsflödet så blir man lätt förskräckt. Det är många varsel,
massarbetslöshet och den sociala oron i städerna växer. Människor får inte
sin utkomst och de ser inte att de och deras familjer har någon framtid. Fattigdomen har verkligen slagit sig starkt fast i många av de före detta öststatsländerna som numera är delar av EU. Här uppe i Norden är situationen inte
lika alarmerande, men visst biter sig arbetslösheten fast och ökar. Det värsta
är att det är många unga som drabbas av arbetslöshet. Vicelantrådet intygade
att de pengar som ska till den här budgeten handlar om en sorts försämrad situation hela tiden på arbetsmarknaden.
För någon vecka sedan märkte säkert flera här att internationella Röda
Korset gjorde ett mycket ovanligt uttalande. Man varnade för riskerna med
stor social oro i Europa och en radikalisering av stora befolkningsgrupper
p.g.a. de allt ökande sociala och ekonomiska klyftorna. Att Röda Korset
gjorde ett sådant uttalande överraskade mig mycket. Det finns väl knappast
någon internationell organisation som så strikt alltid har sagt att de inte
blandar sig i politiken. De undviker alla politiska ställningstaganden för att de
vill vara neutrala och syssla mest med bistånd. Jag tycker därför att man
måste ta det här uttalandet på allvar, åtminstone har jag stor respekt för
Röda Korset. Jag tror inte att det är någonting som man i all hast har beslutat
om på något möte och så har man skickat ut det i världen. Igår hörde jag att
26 miljoner människor är arbetslösa i EU-området. 26 miljoner! Det är nästa
stora delar av hela Norden. Det är nästan ofattbart. Då lever de flesta av de
här människorna i länder där de sociala trygghetssystemen aldrig någonsin
har varit så utvecklade och är nu på grund av ländernas skulder ännu mera
urvattnade.
Fru talman! Det finns tecken som tyder på att de politiska motsättningarna
mellan olika grupper i samhället är ganska så skarpa redan i dagsläget. Det
finns motsättningarna mellan de som vare sig har arbete eller framtid och de
som har arbete och är ganska välavlönade. Den målsättningen är farlig för ett
demokratiskt samhälle.
Vi i Europa har en ganska lång tradition ända från franska revolutionen
när de fattiga till sist gjorde uppror mot dem som ägde så gott som allting.
Jag säger inte att det nu är såsom det var på slutet av 1700-talet. Men det
finns tendenser i samhället där människor som har mycket pengar flyttar
runt i länder för att komma undan med att betala skatt. Allt detta är faror
som man måste ta på allvar.
Hur är det då hos oss? Om vi begränsar oss till Åland så nämndes just att
ungdomsarbetslösheten ökar. Det är farligt för varje ung människa som vill in
på arbetsmarknaden och inte kommer in. Det kan lätt leda till social utslagning och svårigheter för den människan hela livet.
Idag fick den socialdemokratiska gruppen information om matbankens
verksamhet. Hösten 2012 besöktes matbanken regelbundet av 30 hushåll,
idag är det 60 hushåll. Under julen uppgick de som sökte hjälp till 90 hushåll.
Är det någon som tror att de kommer att minska? Jag tror nog att man måste
försöka förklara hur det skulle gå till. Den bedömning som den person som vi
hörde gjorde är att det här antagligen kommer att fortsätta. Matbanken gör
ett jätteviktigt arbete, men är det så som vi ska lösa problemet långsiktigt?
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Jag tror att regeringen känner till den här situationen, jag tror också att
man diskuterar den, men det behövs nog bredare engagemang. Jag tror att
det är varje lagtingsledamots ansvar att försöka fundera över hur vi ska ha det
i framtiden. Ska den nuvarande utvecklingen bara fortgå? Ska vi försöka
lappa på olika system eller vattna ur dem genom att sänka de offentliga kostnaderna?
Är det på det sätt som vår president visat tecken på som vi ska lösa de sociala och ekonomiska problemen? Man säger att en del av arvodet ska lämnas
tillbaka på en i och för sig skattefri ersättning som är orimligt hög. Att presidenten själv har varit med och godkänt den gör det kanske ännu mer intressant. Är det på det sättet som vi ska lösa våra sociala problem? Det tror inte
jag. Jag tror inte att välgörenhet är det bästa sättet att få ett jämlikt och demokratiskt samhälle, utan det är nog via gemensamma lösningar.
Fru talman! Jag ser gärna att finansutskottet diskuterar ekonomi och politik i ett lite vidare perspektiv och inte bara den här budgetgymnastiken fram
och tillbaka och siffror som i och för sig är relevanta och viktiga men som
ändå inte betyder så mycket för väljarna, om vi inte kan säga vad det innebär
för dem i deras praktiska vardag.
Socialdemokraterna stöder det här förslaget till andra tilläggsbudget. Tack,
fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kan vara intressantare att diskutera annat innehåll än
bara de enstaka budgetmoment som finns i ett budgetförslag. Vi försökte göra så, det erkände ltl Sundback men samtidigt kunde hon inte
låta bli att i en släng säga att liberalerna inte är med och för frågan
framåt. Vi tycker att vi är det.
Gällande att socialdemokraterna träffade representanter för matbanken så tycker vi att det är intressant. Politiker ska träffas människor som
berörs av det som händer i samhället. Liberalerna råkade just idag träffar människor som känner till det faktum att ungdomar här på Åland
allt mer riskerar att hamna utanför både utbildningsväsendet och arbetslivet. Därmed står de inför en ganska besvärlig framtid. Utgående
ifrån detta tänker vi begära att landskapsregeringen också aktiverar sig i
dessa frågor.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ungdomsarbetslösheten var ju mycket viktig del av mitt anförande
också. Jag ger gärna mitt stöd till ltl Perämaa att ta upp den frågan i finansutskottet och diskutera den i samband med det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback belyser ett stort problem som eskalerar
runt hela världen. Ungdomsarbetslösheten har ju ökat här på Åland
också. Det här är ett problem som man egentligen inte borde göra politik
av. Man skulle med gemensamma krafter försöka åstadkomma någonting. I tilläggsbudgeten och i den ordinarie budgeten ser man inte några
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förslag från landskapsregeringen på att man har vidtagit några drastiska
åtgärder för att komma åt de här problemen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Brage Eklund säger att det här är en fråga som man inte borde göra
politik på, utan man borde ha en gemensam diskussion om det. Men det
ena utesluter väl inte det andra? Den här budgetgympande fram och
tillbaka och vilka prognoser man läst senast och vill visa upp här för församlingen är väl kanske imponerande i vissa sammanhang, men det är
inte det som är det centrala. Hur ser verkligheten ut för medborgarna?
Vad är det som är viktigt att vi tar tag i? Om ungdomsarbetslösheten är
en sådan fråga som Ålands Framtid är intresserade av så passa på nu då
i utskottet och skyll inte bara ansvaret på regeringen. Vi vet inte vilka åtgärder regeringen har. Hör regeringen i utskottet så får vi en sådan diskussion när betänkandet kommer och kanske kan göra en gemensam
sak.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Angående den så kallade budgetgympan så tror jag
nog att det var ett precis likadant gympande när socialdemokraterna satt
i opposition. Jag vet inte om det avviker så mycket nu än tidigare. Vi
kommer att jobba för att hitta på lösningar för att komma åt ungdomsarbetslösheten, som jag tycker att är ganska allvarlig.
Jag upplever att ltl Sundback alltid slussar över problemen till oppositionen när man inte har någon egen lösning. Jag har inte se någon lösning varken i tilläggsbudgeten eller i den ordinarie budgeten. Det är ni
som står för visionerna i budgeten och då ska väl landskapsregeringspartierna komma med lösningar, men det ser jag ingenting av.
Ltl Barbro Sundback, replik

Regeringen har säkert beredskap och de har säkert svar på vissa frågor.
Det här är ju en städarbudget, men det förtar inte rätten från någon i
lagtinget att föra upp någon fråga som man tycker att är viktig och bör
diskuteras med tanke på det som sker utanför det här huset. Att hålla på
med vem som har sagt det ena och det andra någon gång i tiden så
måste vi debattera på den nivån? Då sjunker intresset för det här arbetet
ännu mera. Låt oss nu ta upp frågan om ungdomsarbetslöshet men
också frågan om matbanken. Berör det inte ltl Eklund alls att antal hushåll som använder matbanken har ökat på ett halvår? Ja, det berör mig
också. Vi är väl alla så mycket människor och det förhindrar inte att finansutskottet diskuterar sådana frågor också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Med all respekt för tidigare talare så vill jag ändå säga att min erfarenhet av alla åren här i lagtinget är tydlig på den här punkten att ordinarie
årsbudgeter tillåter frihet att diskutera vad som helst. Det är en allmänpolitisk debatt, medan andra ärenden inte tillåter det. Det kan också vara vissa
meddelanden från landskapsregeringen som är underlag för allmänna politiska debatter, men inte specifika ärenden och detta har i talmanskonferen980

sen genom årtionden varit en omfattad uppfattning. Jag tror inte heller att
utskottet kan ta upp andra frågor till behandling än dem som finns anhängiggjorda i en tilläggsbudget.
I första tilläggsbudget för 2012 anhängiggjorde landskapsregeringen
många frågor väldigt brett. Jag antar att vid första tilläggsbudget för 2013
kommer situationen att bli likartad, att vi har goda möjligheter att brett diskutera situationen i världen och på Åland och specifika åländska problem,
vilka som helst i princip. Jag antar att den budgeten kommer att ställas upp
på det sättet.
Det som vicelantrådet kallar städarbudgeten för fjolåret innehåller för väljarnas del några väldigt intressanta frågor som det är skäl att upprätthålla sig
vid en stund. Jag har tre sådana frågor som jag vill diskutera.
Det första är Ålands hälso- och sjukvård, det andra är problematiken med
Åland Industrihus Ab och ITiden fastigheten och det tredje är frågan om rederiverksamhetens organisering.
Först Ålands hälso- och sjukvård, där äskar landskapsregeringen nu om
tillägg. Man minskar moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvårds verksamhetsinkomster som var budgeterade till 7,3 miljoner, varav ungefär 3 miljoner är avgifter till åländska patienter och dels utomåländska patienter som i
stor omfattning betalas av FPA och försäkringsbolag. Dessutom finns det övriga intäkter på ungefär 1 miljon uppdelat på tre rader i ÅHS interna budget.
Här äskar man om en miljon mindre. Motiveringen är att klinikfärdiga patienterna i hela huset och försäkrings- och FPA-ersättningarna har blivit lägre
än budgeterat. Det här är inte möjligt att prognostisera exakt vad de ska bli
utan här följer man den historiska utvecklingen och så sätter man ett budgetbelopp. Jag tycker att ingen ska belastas för att man har beaktat den här intäkten för högt. Den budgetering man gjorde för 2012 så gjorde man på historiska grunder. Att det sedan sker ett ordentligt tapp i dessa inkomster så var
nog inte möjligt varken för föregående regering eller för dåvarande ÅHS styrelse att känna till.
När det gäller kommunernas ersättning för Gullåsen så är situation lite likartad. Man hade budgeterat med 3,3 miljoner och det visade sig bli ungefär
2,7 miljoner, en skillnad på 600 000 euro. Det var mycket svårt att budgetera
den posten med den långvariga process som har varit inom dels geriatrin,
som är en specialsjukvårdsverksamhet, och dels inom äldreomsorgen som är
en kommunal verksamhet. Under flera år har det skett som skulle bli resultat
när det gäller kommunernas andelar för 2012 och det var väldigt svårt att basera det på annat än de historiska siffrorna. Det här är historia och det är alldeles okej.
När det gäller huvudanslaget på nästan 78 miljoner för verksamhetsutgifterna på Ålands hälso- och sjukvård så kunde man med kraftfullare åtgärder
under 2012 inom ÅHS motverka att det här underskottet nu blev så stort som
det blev eller överskridningen av budgeten. Jag har för min del använt uttrycket; ”bristande budgetdisciplin” och till delar så är det på det sättet. Det
har också förkommit tidigare inom den här verksamheten och inom andra
verksamheter och det är något som enligt landskapsregeringens regelverk
inte accepteras och därmed inte heller i tilläggsbudgeter om inte något exceptionellt har inträffat. Egentligen har ingenting exceptionellt inträffat utöver vad som har inträffat tidigare år inom ÅHS. Det här är naturligtvis ett bekymmer för oss här, för landskapsregeringen och för ÅHS styrelse.
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Efter den justering i 2013 års budget som gjordes i finans- och näringsutskottet och som lagtinget godkände så ska man inte tro att sparbeting inte är
fortsatt stort för Ålands hälso- och sjukvård. Det ligger fortfarande på 2 miljoners nivå i förhållande till 80 miljoners utgifter. Det är 2,5 procent av verksamheten som ska bantas, obeaktat inflatoriska förändringar. Det är ett betydande sparbeting som ÅHS har för 2013, den här tilläggsbudgeteringen och
det som lades till i finansutskottet för 2013 underlättar egentligen inte det
sparbetinget som finns.
Fru talman! Över till ”Europeiska unionssoppan” som vi har råkat ut för.
Det är ett allvarligare exempel på misslyckad EU-byråkrati än vad frågan om
sjöfågeljakten, snus och flera andra frågor som vi har tagit upp här är.
Det är närmast osannolikt, när man ser sig omkring i Europa och ser hur
näringslivet stöds till olika delar, på olika sätt och på massor med sätt, att en
åtgärd som vi har vidtagit här på Åland ska få de resultat som det här ärendet
har fått p.g.a. juridik. Man måste riva sönder det som det finns övernog av i
Finland, i Sverige och ännu mera ute på kontinenten exempel på. Eftersom
man byråkratiskt inte riktigt förstod hur man skulle hantera etapp 2 av ITiden utbyggnaden så har det här blivit resultatet. Samhället på Åland tror att
man inte får driva den här typen av näringspolitik längre, vilket är ett totalt
missförstånd. Visst får man det men man måste göra det på byråkratiskt och
juridiskt korrekt sätt. Visst får vi ha industrihuslösningar av olika slag och
visst får vi befrämja näringslivet på ett likartat sätt som det här för det gör
man runt om i hela Europa. Låt oss inte förledas att tro att det här nu är ett
generellt nej till näringspolitiska insatser av den här arten. Så är inte fallet.
Näringslivets främsta önskemål var att landskapsstyrelsen, på den tiden,
skulle vidta etapp 1 av ITiden projektet för att befrämja en ny inriktning av
näringslivet på Åland. Det var i slutet på 90-talet som Wheel-It projektet som
drevs och sköttes av näringslivet föreslog att landskapsstyrelsen uttryckligen
skulle bygga ett ”IT utvecklingshus”. När man efteråt frågade näringslivet vad
som var det viktigaste i Wheel-It så sade man att det var detta.
Sedan när landskapsstyrelsen beslöt att bygga ett IT utvecklingshus det så
var det ett antal representanter från näringslivet som menade att landskapsstyrelsen inte ska syssla med det, vilket man ur näringslivet hade föreslagit
att landskapsstyrelsen skulle göra.
Huruvida allting gick byråkratiskt rätt till när det gäller etapp 1 känner jag
inte till. Etapp 2 kom till som ett resultat av ett stort åländskt företag och dess
bolag som absolut hade önskemål att landskapsregeringen skulle engagera sig
i detta genomföra det för annars kunde vi tappar ett betydande antal arbetsplatser på Åland.
Vi kan bara beklaga att det efteråt har uppdagats att det i den här processen gjordes vissa byråkratiska och juridiska fel som vi nu några år har fått äta
upp.
Men låt oss inte för detta nedslås av att vi inte har det här politiska instrumentet i vår hand att göra den här typen av insatser när det behövs för det
åländska näringslivets utveckling. Det har vi fortfarande.
Nu städar man bort 8 203 268,35 euro ifrån våra böcker. Det blir antagligen lite mindre i verkligheten. Man använder sig av försiktighetsprincipen. Det
är också bra att man kunde lösa det på det sättet att pensionsfonden gick in
här och säkerställde att förlusten för skattebetalarna rent nominellt inte blir
överstor. Även om man hade sålt det för en väldigt billig penning inom det
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privata näringslivet så hade man också stört konkurrenssituationen i det
åländska näringslivet. Det hade inte heller varit en bra lösning.
Avslutningsvis, fru talman, kritiken mot förslaget till rederichef i den här
budgeten är rätt när det gäller att nya tjänster inte bör inrättas i en tilläggsbudget och allra minst i en städarbudget eftersom en städarbudget inte ska
innehålla framtida politikförändringar.
Nu har landskapsregeringen kommit med en god förklaring. Man gör det
för att tjänstemannalagen inte har hunnit träda ikraft under den tid som man
räknade när man lämnade den ordinarie budgeten. Det må vara riktigt, eftersom det politiskt är en bra åtgärd.
Jag har på olika sätt varit engagerad rederiverksamheten under det senaste
året. Jag kan för min del vittna om att det konsultavtal som vi har haft när det
gäller rederichefskapet har landskapet tjänat in många, många gånger om.
200 000 euro, som vi betalade i konsultarvoden, innebär årliga inbesparingen fram framöver i miljonklassen och det gäller inbesparingar varje år i framtiden. Det är synd att det inte har gjorts tidigare. Jag har tidvis varit politiskt
ansvarig under tidigare år för att det inte har gjorts. Jag är imponerad av de
insatser som har gjorts under det här året både från politiskt håll i landskapsregeringen och från konsultinsatsen.
Att man försöker avsluta konsultarbetet, som föregående landskapsregering inledde och som har varit framgångsrikt, är bra. Det har varit framgångsrikt när det gäller turlistor, arbetsskiften, avtalsfrågor och antalet anställda framöver med mera. Det är riktigt att man nu permanentar organisationen. Däremot ska vi vara medvetna om att den här landskapsregeringen
har beslutat sig för, med stöd av oss här i lagtinget, att göra betydande omorganiseringar inom trafikavdelningen. Även samhällsservicestrukturprojektet
kommer att resultera i en del sådana förändringar.
De totala inbesparingarna som kommer att göras inom infrastrukturorganisationen kommer att vara mycket betydande menar jag.
Moderaterna stöder förslaget till tilläggsbudget. Det är fortfarande vår
starka förhoppning att budgeten i landskapet redan för 2014 ska kunna sättas
i balans, ett år tidigare än vad andra debattörer i debatten tvivlar på att är
möjligt. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande de blivande inbesparingarna i skärgårdstrafiken så
vet vi inte vad de kommer att bli ännu. Vi får väl se vad inbesparingarna
blir. Alla hoppas att vi ska spara pengar, om det motsatta skulle ske så
skulle det givetvis vara förödande.
Angående intäkts- och utsiktsförändringarna i budgetförslaget för
2012, så i samband med när den ordinarie budgeten debatterades sade
lantrådet då ur talarstolen att det hade skett ett överbudgeterande av inkomsterna och en underbudgetering av utgifterna. Vicelantrådet antydde det samma här. Jag tror att ÅHS ordförande också har sagt det
samma i offentligheten. Jag tycker att det vara bra att detta fördes fram
av en person som har suttit i ÅHS styrelsen länge, att det de facto inte
skedde någon medveten underbudgetering.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är ju rimligt av mig att säga det eftersom jag ingick i föregående ÅHS styrelse som lade fram sitt förslag till budget för 2012 för
dåvarande finansminister Perämaa. Jag står för att det då, hösten 2011,
var en realistisk budgetering och fullt möjligt att genomföra under 2012.
Med facit hand få vi nu säga att den historiska normala utvecklingen av
intäkterna 2012 fick sig en knäck och de kunde inte beräknas på förhand.
Kostnaderna skulle i stort ha kunnat klara budgeten om att man i tid
hade vidtagit tillräckligt kraftfulla annorlunda åtgärder som man hade
vidtagit 2010 och 2011.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag reagerade när finansministern Nordlund sade att med det
här budgetförslaget så blir det ackumulerade underskottet cirka 5 miljoner
högre. På första sidan står det att tillägget balanserar på en nettoökning på
6,9 miljoner. Finansministern har rätt, men formuleringen på första sidan är
lite märklig för nettoökningen borde ju vara vad ökningen är minus inkomsterna. Tar man ökningen av det ackumulerade underskottet så blir det ungefär det som finansieringslånet uppger; 4,99 miljoner.
Jag uppfattade att finansminister Nordlund sade att det inte påverkar
strukturerna och att det inte påverkar det ackumulerade underskottet. Det
resonemanget förstår jag inte riktigt. För det ackumulerade underskottet ökar
ju med den här summan och det påverkar också strukturerna. Det är någonting som man så småningom måste få i balans, enligt mitt synsätt. Där blev
det lite oklart.
Jag vill börja med den stora grejen i den här budgeten och det gäller ju förstås ITiden. Finansministern Nordlund sade att på det stora hela så var det
här ett väldigt bra samhällsekonomiskt projekt. Man fick flera hundra nya arbetsplatser. Det här är ju ett märkligt resonemang. Jag vet att finansministern har sagt det flera gånger tidigare, därför tror jag faktiskt att han tror
på vad han säger. Men de här arbetsplatserna hade vi ju fått ändå utan det
här projektet.
Det största problemet, som jag ser det frånsett det vi har att hantera nu när
det gäller ITiden- projektet, är att det slår undan benen totalt för den privata
kontorsmarknaden i Mariehamn. Det var ett av de största problemen. Jag
kan försäkra finansminister Nordlund att skulle inte det samhällsägda bolaget Ålands Industrihus hoppa in hals över huvud i det här projektet så skulle
privata krafter ha sett till att kontorsutrymmen som behövdes skulle ha funnits på Åland. Det var den ena saken.
Den andra saken var att man inte följde de regler som gällde. Sedan kan
man tycka att EU krånglar, det är besvärligt och det har jag tyckt många
gånger också. Men ett samhällsbolag måste ju ändå följa det regelverk som
finns. Jag tycker att resonemanget om att det var ett väldigt bra samhällsekonomiskt projektet är otroligt ihåligt och på gränsen till obegripligt.
Jag tycker att det skulle ha varit intressant om finansminister Nordlund
ordentligt skulle ha gått igenom vad samhället har lagt in totalt i det här pro-
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jekteten och vad slutnotan blev. Jag har själv inte hunnit gå igenom det idag
och jag är nyfiken på det så därför är det säkert vissa aningslösa frågor som
jag ställer.
Idag är avskrivningen av ett återkrav 5,4 miljoner i runda tal, men vi får
också tillbaka en garanti på 1,22 miljoner. Om vi tittar isolerat på detta så betyder det att vi har ett ackumulerande underskott på lite över 4 miljoner. Frågan är om vi tappar 4 miljoner euro på grund av det här? Enligt mitt synsätt
så kanske man inte nödvändigtvis gör det, för man måste komma ihåg att
återkravet på 7,7 miljoner togs upp i andra tilläggsbudgeten för 2011. Siffermässigt - ja, men vi tappar nödvändigtvis inte 4 miljoner euro.
Den intressanta frågan som kvarstår med hela det här projektet är; vad
blev slutnotan för hela det här bygget? Vad blev slutnotan för samhället? Jag
kommer ihåg att vi tidigare avskrev aktiekapitalet för Ålands Industrihus gick
ju i konkurs. Jag har inte kontrollerat upp hur stor den summan var, men jag
tror att den var ansenlig. Vi vet att man har satt in 6 miljoner i stöd för det
här projektet och då räknar jag inte med räntor och sådant, utan 6 miljoner i
kapitaltillskott. Vi vet att pensionsfonden nu har köpt det här projektet för
cirka 10 miljoner euro.
Här finns det en risk, jag vet inte ens om man vågar nämna den så att man
inte väcker upp några jurister, men frågan är om det är för nära. Kan det uppfattas att samhället plockar pengar ifrån en ficka till en annan? Men jag ska
inte gå in desto mera in på det inte för jag inser de risker som finns.
Värderade finansminister Nordlund, jag tycker att det skulle vara väldigt
intressant om man skulle reda ut vad slutnotan för det här projektet blev,
istället för, med största respekt, stå och flumma om att det var ett bra samhällsekonomiskt projekt, för det var det inte. Men vad blev slutnotan sist och
slutligen? Vi kommer åtminstone att försöka få reda på saker och ting i finansutskottet, vilket har visat sig inte vara så lätt. Vi kommer åtminstone att
resa frågan och begära en ordentlig utredning av detta.
Tittar vi på de anslag som finns så var detta det stora. Det som man inte
har tagit upp i den här tilläggsbudgeten, i varje fall det jag har hört med risk
för att jag har missat någon replik, är anslaget till Ålands polismyndighet.
Man får gottskriva sig 165 000 euro i från tidigare år och där utöver behöver
man ett anslag på 100 000. Jag råkade få ögonen på en tidningsartikel där
rubriken var; ”Polisen går back cirka 100 000 euro”. Den här artikeln har tydligen skrivits för att det var någon som undrade vad polisen gjorde eftersom
man inte kunde hålla budgeten. Det har framkommit att man höll budgetmöte i Tallinn, man har haft gratiskonsert med finska sånger på Alandica och
man har satsat på reklam och annonser osv. Det som gjorde mig verkligt förvånad så sägs det av polismästaren att man vet redan nu att man kommer att
gå över budgeten även för 2013. Jag vet inte om finansutskottets ordförande
hör men nog är det ju märkligt om man från en enhet, redan nu i början på
året, konstaterar att man inte kommer att klara av budgeten för 2013.
ÅHS, som har debatterats mycket, så där kan jag ha respekt för att det kan
vara svårt att förutse hur många som vårdas utanför Åland och hur epidemier
och sjukdomsfall kan inträffa. Det har jag full förståelse och respekt för att
kan vara svårt. Men hur man inte kan klara av att hålla sig inom budgetramarna för en så pass specifik verksamhet som polismyndigheten är ju fullständigt obegripligt. Det visar ju också att man inte har någon respekt överhuvudtaget för de skrivningar som finansutskottet år efter år stor levererar
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och där man understryker vikten av att man håller sig inom budgetramarna.
Här har vi en enhetschef som första dagarna på det nya året säger, ”nej, vi
kommer inte heller nu att klara av att hålla oss inom budgetramen för nästa
år”. Finansminister Nordlund, nog krävs det att man försöker få hela landskapsförvaltningen och speciellt deras chefer att förstå att budgeten måste
hållas. Man kommer ändå inte få en budget i balans 2015 med den utveckling
vi har nu, men speciellt inte om inte enhetschefer förstår att man måste hålla
budgeten. Jag var väldigt förvånad över detta.
Vi förde faktiskt ett resonemang om man skulle lämna in en finansmotion
bara för att statuera exempel, vi accepterar inte den här typen av överskridningar. Vad skulle konsekvenserna bli av detta för pengarna har ju redan
gått? Det blir inte bättre sett ur landskapets synvinkel. Det som händer är att
det i bokslutet blir ett hål som revisorerna så småningom måste ta ställning
till vilka åtgärder det föranleder. Men pengarna har ju redan gått och nu ska
lagtinget som en vattenstämpel säga att det här var också okej.
Den andra saken som vi sladdade in lite på var Ålands hälso- och sjukvård.
ÅHS har vi pratat om att många gånger, det är onödigt att vi drar allt ett varv
till och det tror jag inte att någon orkar höra.
Bara en kort kommentar, vi föreslog att man skulle minska konsumtionsutgifterna på ÅHS med 1 procent. För detta blev vi av vissa ledamöter beskyllda för att vara populister och att det var orimligt. För mig är det en gåta
hur det kan vara populistiskt att försöka spara på hälso- och sjukvård. Jag
tror däremot att det politiskt kanske t.o.m. kan vara dumt. Men vi vill ändå
vara konsekventa och försöka spara rakt av.
När man pratar om hur orimligt det är så vill jag i det här sammanhanget
påminna om hur det var när Island fick sin finanskris. Man var tvungen att
dra ner 32 procent av anslagen för universitetssjukhuset i Reykjavik, men nog
fungerade vården ändå, den fick lov att fungera. Men här är 1 procent orimligt, helt orealistiskt och populistiskt. Nog måste vi lite försöka höja blicken.
Som jag sade redan tidigare, ÅHS verksamhet är komplex, det är sant som
flera talare har sagt och det har jag respekt för. Men man måste få till stånd
moderna effektiva ekonomirapporteringssystem. Vi ifrån Åland Framtid är
med i ÅHS styrelse så jag står inte och pekar finger åt någon annan. Vi kommer att lägga ett förslag om att man ska få till stånd den här typen av moderna effektiva ekonomirapporteringssystem. Vi vill ta vårt ansvar.
Istället för att det blir någon vildvuxen debatt om allt som man har gjort
hittills och hur duktig man har varit, så hoppas jag att man kan stöda de förslagen istället, för siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Ekonomirapporteringen
fungerar tyvärr inte.
Fru talman! När det gäller arbetslöshetsersättningarna så vet vi att den
öppna arbetslösheten totalt är 3,6 procent nu. För ungdomar, personer under
25 år, är arbetslösheten 6,6 procent. Det tas nu upp ytterligare 400 000 för
arbetslöshetsersättningar. Det är ett anslag som jag tyvärr tror att vi får vänja
oss vid att det kommer att komma höjningar på.
Jag håller helt och hållet med ltl Barbro Sundback när hon säger att ungdomar i arbetslöshet är ett väldigt allvarligt problem. Här förväntar jag mig
att landskapsregeringen kommer att göra någonting. Om det inte dyker upp
någonting från landskapsregeringens sida så kommer vi från Ålands Framtid
att initiera en debatt om den här frågan. Jag lovar att det blir en debatt där vi
inte bara kommer att stå och gnälla utan vi kommer också att leverera förslag
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på hur vi tycker att man borde göra. Ltl Sundback och jag är överens, det här
är ett allvarligt problem. Men ltl Sundback står bakom regeringspartierna och
har möjligheter att göra någonting åt det.
Till sist en kort replik om rederienheten. Jag håller med om att det är väldigt märkligt att man inrättar en tjänst i en tilläggsbudget. Nog är det ett väldigt märkligt resonemang att man gör en inbesparing på 120 000. Det är lite
samma resonemang som jag hade med minister Aaltonen tidigare. Man hade
en viss summa utgifter tidigare, en viss summa pengar hade man förstört och
nu minskar man lite och då gör man en inbesparing. Jag säger inte att man
har förstört pengar i det här fallet. Jag håller med vtm Jansson, jag tror att
det har varit väl använda pengar. Det behöver de facto inte alls bli någon inbesparing om man får en chef som inte håller måttet som rederichef. Tvärtom
kan det bli betydligt dyrare.
Den intressanta frågan börjar infinna sig när det gäller trafikavdelningen
och rederienheten, snart har vi faktiskt bara hövdingarna där, men det behövs också lite indianer för att det ska hända någonting. Vi kan inte ha bara
chefer. Det ska bli intressant att se vad finansutskottet kommer fram till när
det gäller den stora inbesparingen under det här momentet. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Nu har Ålands Framtid bara ett års deltagande i ÅHS styrelse. Jag vill absolut framhålla att de ekonomiska rapporteringssystemen inte är bristerna inom ÅHS. De ekonomiska rapporteringssystemen
är månatliga och går ut till varje enhet med allting redovisat i förhållandet till den interna budgeten och klinik- och enhetsledningen har klara
direktiv på att de måste följa upp det och att de måste visa budgetdisciplin. Det fungerar väl och styrelsen får inte samma information men
man får sammandrag av den informationen som är alldeles utomordentlig och lättläst och man kan vidta åtgärder. Det finns annat på ÅHS som
bör förbättras.
När det gäller Ålands Framtids förslag om 1 procents besparing så var
det förslaget ovanpå landskapsregeringen förslag på 2,5 procent. Det
skulle sammanlagt i så fall ha blivit besparingar på 3,5, procent.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller sparkraven så är det riktigt att det var en procent på det
förslag som landskapregeringen gav.
Bokslutet, som innehåller den sista konkreta siffran, så glömmer man
ibland här i parlamentet. Vi pratar och pratar om budgeten men bokslutet, hur det verkligen blev, så är det väldigt sällan vi lägger kraft på bokslutet och det är ju faktiskt lite olyckligt. När man jämför bokslutet för
2010 och för 2011 så ser man att det är en stor ökning i budgetförslaget
för 2012. Man ser också att det är en ökning i budgetförslaget för 2013.
Om man ser det under en tre-fyra års period så har kostnaderna ökat betydligt när det gäller ÅHS.
När det gäller ekonomirapporteringssystemen så vet jag inte hur
mycket jag i detalj ska gå in på det här. Det hör till ett annat forum. Vi
har varit med i ett år, vi har haft möjlighet att få se de här rapporterna
och vi konstaterar att de innehåller stora brister.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker inte att jag har några problem att göra den bedömningen. Som redovisningsekonom så tycker jag mig kunna göra den
bedömningen att rapporterna som vi får är alldeles tillräckliga. Det är
andra åtgärder som måste in på ÅHS för att hantera dessa lite överstora
kostnader som finns på en del håll.
När det gäller inbesparingen på 1 procent så när Ålands Framtid lade
sin motion om besparing på ytterligare 890 000 euro så tror jag att man
inte ordentligt hade satt sig in i det. Ålands Framtid insåg inte att landskapsregeringen redan hade lagt ett sparbeting på 2 miljoner euro i
budgeten. Jag tror att det var ett missförstånd ifrån Ålands Framtids
sida. Jag vet att ledamoten också är så pass god ekonom att han väl känner till att man kan göra dessa budgetjämförelser men då måste man
också göra de rättelser som ingår, t.ex. överförande av helikopteransvaret på ÅHS osv.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt, det måste man absolut göra. Det var många turer fram och
tillbaka. I finansutskottet justerade man i ett väldigt sent skede både inkomster och utgifter för ÅHS. Det sparbeting som vi lade, på 1 procent,
så lade vi på det budgetförslag som kom ifrån landskapsregeringen. Det
är riktigt, vi hade inte annat att tillgå när vi lade våra budgetmotioner.
När det gäller ekonomirapporteringen så enligt mitt synsätt, man kan
synbarligen se olika på det här, så är det ganska mycket som är baserat
på antaganden. Vi kommer från vår sida att lägga ett förslag om hur
man kan förbättra den här rapporteringen. Jag hoppas med allra största
respekt att man förutsättningslöst, från dem som har varit med ett bra
tag i hanteringen av ÅHS, kan titta på om det här är någonting som
kommer att förbättra det. För enligt vårt synsätt så behövs förbättringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är bra att Ålands Framtid är engagerad i ÅHS.
Jag kan informera om att på det styrelsemöte som vi hade den 21 december så lade Ålands Framtids representant ett förslag om förbättrad
budgetkontroll eller någonting i den stilen. Det beslöts att inom det
första kvartalet i år så skulle man komma med nya förbättrade kontrollåtgärder. Jag kan inte riktigt minnas formuleringen. Så den synpunkten från Ålands Framtid har vi redan beaktat. Det är välkommet
med flera sådana synpunkter.
Vad gäller ungdomsarbetslösheten så ser inte jag någon orsak att vi
ska vänta med diskussionen. Jag hoppas att Ålands Framtids representanter i finansutskottet driver på den diskussionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det hoppas jag också att socialdemokraternas representanter i finansutskottet gör. Jag tycker att utvecklingen i ekonomiskt hänseende och när
det gäller arbetslösheten och de siffrorna är av den arten att vi kanske

988

bör titta lite på det här med nya ögon och ta ett helhetsgrepp. Jag kommer inte att stå här i oändlighet och efterlysa att landskapsregeringen
behöver komma med ett meddelande eller något åtgärdsförslag. Jag kan
säga redan nu att vi skissar på de här frågorna och vill gärna initiera en
debatt här i lagtinget. Men vi har ingenting emot om någon annan initierar en debatt. Man kan säkert börja en inledande diskussion i finansutskottet.
När man inte pratar med alla är risken att man lite blir med brallorna
nere. Jag tänkte ringa till vår representant och kontrollera om man faktiskt har fått upp frågan om ekonomisystemen i ÅHS styrelse eller inte.
Det har man synbarligen fått och det har mottagits bra åtminstone av
ordförande och det är jag är glad för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag ska upprätthålla mig vid ett enda moment i den andra tillläggsbudgeten för 2012 och det gäller moment 47.30.50, arbetslöshetsersättning. Det har lite debatterats här under dagen. Nu ska jag debattera mera
precist bara det.
Som vi alla ser har landskapsregeringen föreslagit i sin andra tilläggsbudget för 2012 ett tilläggsanslag om 400 000 euro för lagstadgade arbetslöshetsersättningar. Det betyder att för år 2012 har landskapet totalt budgeterat
2,5 miljoner euro under detta moment.
I budgeten år 2013 finns 2,6 miljoner euro upptaget totalt, dvs. 100 000
euro mera än vad momentet hade efter tilläggsbudgeten för i fjol. Med den
dystra utvecklingen inom sysselsättningen på Åland så kommer med all säkerhet beloppet för år 2013 också att uppgraderas i tilläggsbudgeten för år
2013.
I landskapets bokslut för år 2009 var beloppet för lagstadgade arbetslöshetsersättningar 1,4 miljoner. Nu tre år senare har den ökat med 1,1 miljoner
euro eller 79 procent.
Svaret på att ersättningen för arbetslösa ökat så här drastiskt hittar vi i
ÅSUB:s statistik över arbetslösa på Åland. Ser vi på statistiken över arbetslösa på Åland så kan vi konstatera att vi inte haft så här många arbetslösa på
Åland sedan 1998, alltså 14 år tillbaka i tiden. Den högsta arbetslösheten på
Åland finns just nu i Brändö med 5,4 procent, tätt följt av Mariehamn med
4,3 procent och den lägsta arbetslösheten finns i Lemland, där den är 1,7 procent. Jag ville bara få detta sagt för ltl Sundman.
Fru talman! I gårdagens svenska medier kunde vi läsa att bara i krislandet
Spanien ökar andelen arbetslösa i samma alarmerande takt som i Sverige och
att eurokrisen fortsätter att slå mot arbetsmarknaden. Siffror idag visar på
rekordhög arbetslöshet över hela Europa.
För att bota denna ökade arbetslöshet har exempelvis Sveriges regering
lagt en expansiv budget på 23 miljarder kronor för att bl.a. stimulera till nya
arbetsplatser och investera i branscher som genererar arbetsplatser, framför
allt inom energiklustret och inom sådana områden som man vet att genererar
arbetsplatser i framtiden.
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Med de fakta som här presenterats att arbetslösheten är den högsta sedan
1998 så måste vår regering prioritera reformer som stimulerar och möjliggör
framväxten av nya jobb i takt med att omvärlden och arbetsmarknaden struktureras om.
Liberalerna anser att det allra viktigaste prioriteringsområdet måste vara
arbetslösa ungdomar som hela tiden ökar. Ltl Anders Eriksson sade här i ett
tidigare anförande att ungdomsarbetslösheten ligger på 6,6 procent. Men i
ÅSUB:s statistikmeddelande som just har kommit så är ungdomsarbetslösheten 7,0 procent, 91 personer just nu. En ökad ungdomsarbetslöshet brukar
ofta vara ett av det bästa ekonomiska nyckeltalet för hur ekonomin utvecklas.
Högre ungdomsarbetslöshet brukar vara ett tecken på sämre ekonomiska tider. Om vi kan dra en slutsats från det nyckeltalet så går vi åtminstone inte
mot bättre tider just nu.
Fru talman! I ett allvarligt konjunkturellt läge som vi nu befinner oss i kan
vi se att den åländska tjänstesektorn blir allt viktigare för att skapa ny sysselsättning. Vi har inte stora industrier, pappersbruk eller någonting annat.
Våra företag som exporterar behöver bättre konkurrenskraft för att klara sig
också utanför Åland.
Även utbildningen måste följa arbetsmarknadsutvecklingen. Vi kan inte
utbilda folk till sådant som inte i framtiden genererar jobb. Vi kunde exempelvis utbilda vindkraftmontörer eller servicemän. Sjömän som är hemma en
vecka i gången kunde sköta servicen av vindkraften. En sådan utbildning
kanske kunde vara ett alternativ på yrkesskolan under Ålands gymnasium.
Jag ser att utbildningsminister Ehn vinkar, så han har troligtvis detta redan
under planering? Nej, inte det.
Ett annat sätt att generera arbetsplatser finns också inom tjänstesektorn
där man exempelvis kunde införa utmanarrätter inom den tekniska sektorn.
Det kunde generera arbetsplatser inom den tekniska sektorn på det privata
området och skapa nya bolag och arbetsplatser, samtidigt kunde man minska
på arbetsplatserna inom den allmänna sektorn. Det skulle då vara en så kallad vin-vin situation.
Ltl Sundbacks skakar på huvudet, hon håller inte med, men det vet vi från
tidigare och det gör ingenting. Men den vägen skulle man också få en dubbel
effekt.
Ett annat sätt att skapa arbetsplatser är inom vård- och omsorgssektorn.
Man skulle kunna införa servicesedlar så att folk skulle få välja var man vill få
vård och omsorg. Den vägen skulle man också kunna generera nya arbetsplatser. Privata personer kunde grunda bolag inom de här sektorerna.
För att våra företag ska kunna få bättre konkurrenskraft så är produktionsstödet eller inmatningstariffen till vindkraften helt avgörande om branschen
ska överleva och utvecklas. Det kommer på sikt också att generera arbetsplatser i framtiden.
Vad gäller förnyelsebar energi så borde landskapet Åland ifråga om nyttiggörandet och utvecklandet av vindkraft vara en odiskutabel föregångare i hela
Norden med siktet inställt på att vara den första koldioxidneutrala regionen i
landet.
Fru talman! Åland står inför stora utmaningar och behöver en konstruktiv
arbetsmarknadspolitik för framtiden, inte bara en debet-kredit politik där
den enda målsättningen är att få den egna budgeten i balans.
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Liberalerna anser att vår regering måste ta ansvar för Åland genom att
stärka konkurrenskraften och investera för framtidens jobb och samtidigt
skapa en arbetsmarknad där alla människor får plats.
För det är genom jobb och skatter som landskapet får sina intäkter i form
av avräkningsbelopp och flitpeng och det gör att vi även i fortsättningen kan
upprätthålla ett välmående samhälle över hela Åland och bland alla vi ålänningar. Tack, fru talman!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag tycker inte om när ledamöter tackar för goda anföranden. Men jag
måste ändå göra det själv den här gången och tacka ltl Asumaa för ett
bra anförande.
Ltl Asumaa lyfte fram ett viktigt område; ungdomsarbetslösheten,
flera andra har också lyft fram det och jag försökte också i mitt inledningsanförande lyfta upp det. Jag kan försäkra ltl Asumaa och alla övriga att sysselsättningen och hur vi kan skapa fler arbetsplatser är absolut prioritet nummer ett för den här regeringen, samtidigt som vi också
ska försöka få ekonomin i balans. Det är därför som vi har en hög investeringsnivå i budgeten för 2013 och även framåt.
Den stora utmaningen är också hur vi kan använda PAF-pengarna för
att skapa arbetsplatser som vi skrev om i den ordinarie budgeten. Jag
tror att det är den viktigaste sociala insatsen som vi kan göra för att få in
unga arbetslösa på arbetsmarknaden. Genom att skapa olika former av
projekt kan vi skapa ett fortsatt gott samhälle på Åland.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack för komplimangen, det är inte alla dagar man får
en komplimang.
Vicelantrådet förde helt riktigt fram i sitt anförande att ungdomsarbetslösheten är ett prioriterat område för regeringen, vilket jag glömde
att nämna men det hade jag antecknat. Men det är bra, för det kostar
otroligt mycket för samhället att ha ungdomar arbetslösa och inte ens i
utbildning. Vi vet att det finns en massa ungdomar ute i samhället som
varken har ett arbete eller en utbildningsplats.
Vi har alla läst budgeten för 2013 och alla skrivningar. Statistiken just
nu säger någonting annat och jag hoppas verkligen att alla skrivningar i
budgeten också förverkligas. Om utvecklingen fortsätter så här så kommer troligtvis siffrorna att bli ännu dystrare. Vi hoppas givetvis på det
bästa.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Statistiken just nu är inte bra, men situationen är fortfarande hanterbar. Vi ska från samhällets sida göra vad vi kan. Vi måste
också få det privata näringslivet med så att vi kan skapa så mycket riktiga produktiva arbetsplatser som möjligt i vårt samhälle. Vi som är politiker måste allmänt försöka skapa en framtidstro i det här samhället så
att folk vågar satsa och tro att det finns en framtid på Åland och bygga
och skapa nya företag. Vi ansvarar gemensamt för det samhällsklimat
som finns här på Åland.
Fast siffrorna ser dystra ut för tillfället så vågar jag ändå påstå att det
finns många fina satsningar i pipeline. Viking Grace börjar just trafike-
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rar, Finlandia har redan börjat trafikera och vi har Maxinge och många
andra projekt som också skapar arbetsplatser. En viss positiv rörelse
tycker jag ändå att man kan skönja i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ltl Asumaa lyfte de viktiga frågorna kring ungdomsarbetslösheten. Jag upplever att regeringen har en beredskap att faktiskt gå in
och aktivt jobba med de frågorna.
En av de viktigaste åtgärderna när det gäller att förebygga ungdomsarbetslöshet är att se till att det finns tillräckligt med studieplatser. Vi
fortsätter att hålla studieplatserna på en hög nivå i Ålands gymnasium.
För det antal elever som går ut grundskolan så har vi platser som motsvarar 1,3, dvs. vi har 30 procent fler platser. Det borgar för någonting i
alla fall.
Utöver detta jobbar vi också med att se över lagstiftningen när det
gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder för att se hur man tillsammans
med arbetsmarknadspartner kan hitta nya lösningar. Det gäller också att
se till att vi är flexibla när det gäller vår utbildningsverksamhet så att vi
kan starta den här typen av snabbkurser som behövs, men det är heller
inte det lättaste för att vi borde ha en längre framförhållning än så.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Utbildningsminister Ehn nämner att utbildningen i
yrkesgymnasiet har en hög nivå och det kan vi väl hålla med om. Problemet är kanske ibland att utbildningen har alltför hög nivå och det behöver vi kanske inte alltid eftersträva. Man kanske kunde ha lite lägre
nivå och få folk ut i arbetslivet på mera praktiska grunder. Alla klarar
helt enkelt inte av att gå i ett treårigt gymnasium och bara få en teoretisk
utbildning. Kanske utbildningsministern och utbildningsavdelningen
borde fundera mera kreativt? Kanske utbildningen nästan enbart borde
handla om praktik, för då vet ungdomar direkt om de gillar att göra det
istället för att ungdomarna måste göra ett val och gå en treårig utbildning. Sedan när ungdomarna har gått tre år i utbildning så märker de
kanske att detta inte riktigt var deras grej. Man kunde tänka lite kreativt,
framåt och i lite nya banor och grepp
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi erbjuder redan vissa sådana möjligheter. Men jag är helt
öppen för att föra en diskussion vidare kring just de frågorna, att ha kortare utbildningar. Då måste man komma ihåg en sak; när det gäller
ungdomsutbildningen så får man heller inte skapa en situation där vi
sätter väldigt unga ungdomar, som inte har någon utbildning, in på en
bana där det sedan bara finns en väg. Om man får en för kort utbildning
och inte får grundkunskaperna så har man heller inte möjlighet att i ett
senare skede studera vidare. Det är en ständig balansgång att ge en god
grund för att kunna fortsätta sitt livslånga lärande, som ska vara grunden i utbildningspolitiken idag om vi också ser till EU:s målsättningar.
Man måste anpassa sig till arbetsmarknadens behov.
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Jag tror att vi i dagsläget har de instrument som behövs. Men vi
måste föra en diskussion gentemot arbetsmarknadens parter för att ytterligare förfina det här och kunna erbjuda bästa möjliga alternativ till
ungdomarna.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Visst är det viktigt att man har en grundläggande och
god utbildning. Men allt arbete grundar sig inte bara på att man har gått
länge i skolan. Många av dessa ungdomar som är arbetslösa klarar inte
av att gå i gymnasiet och har överhuvudtaget inte något intresse av att
gå i gymnasiet. De skulle hellre jobba. Utbildningen skulle då mera vara
handledd genom praktik. Då skulle man den vägen få ungdomar ut i arbetslivet. Vi vet att antal avhopp från gymnasiet är stort för att teorin är
för betungande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag skakade på huvudet här i samband med ltl
Asumaas anförande. Att tro att det blir mer arbete för att man inför servicesedlar eller utmanarrätter har jag svårt att förstå. Det är ju i alla fall
samhällsfinansierade arbetsplatser. Det är lite på det viset, som vi
många år fick höra, att det skulle bli bra om vi driftsprivatiserade offentlig verksamhet. Det skulle bli billigare och allt skulle lösas. Som jag ser
det så är det ju samma jobb, i stort sett samma finansiär, men politikerna förlorar inflytandet. Det enda sättet för att få större utbud på arbetsplatser är ekonomisk tillväxt och konkurrenskraftiga företag. Det finns
ingenting annat än utbildning som gör att man kan konkurrera på arbetsmarknaden. Man ska vara väldigt försiktig med att börja nedrusta
utbildningen. Det finns elever som har svårigheter, men det är en annan
sak.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller servicesedlar och annat så vet vi att liberalerna och socialdemokraterna har lite olika syner, och även kanske något
annat parti. Så länge man inte försöker göra någonting så vet man inte
heller slutresultatet. Så det är ett antagande från socialdemokraterna
och ltl Sundback och jag har ett annat antagande.
Vad gäller att rusta ner utbildningen så var det inte detta som var min
poäng. Det är viktigt att ha en utbildning men alla är inte kapabla att gå
en lång utbildning. Det finns sådana som är mera praktiskt lagda och
man måste också ge dem en chans så att de inte faller på att de inte klarar av teorin. Jag vet själv att den utbildningen som jag fick i Hanken i
Åbo så inte lärde jag mig allt där, utan jag lärde mig någon annanstans.
Ltl Barbro Sundback, replik

Servicesedlar och driftsprivatisering kan nog socialdemokrater tänka
sig, men vi har inte sådana förväntningar att det skulle lösa frågor om
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arbetslöshet. Då gör man det av andra politiska skäl och eventuellt ekonomiska skäl, att man kan visa att det blir mera förmånligt och på andra
sätt bra. Kruxet är att man förlorar inflytande, man får sådana här Carema-situationer och annat, så därför är vi ganska skeptiska.
Jag är glad att höra att ltl Asumaa inte vill dra ner på utbildningen.
Det har alltid funnits elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen
och det kommer det att alltid finnas, men det ska inte utbildningssystemet lastas för utan man måste söka alternativa lösningar för dem.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller servicesedlar så var det bara ett exempel på
hur man konstruktivt kanske skulle kunna skapa nya arbetsplatser. När
oppositionen säger att någonting inte görs så kommer motreaktionen
där man vill veta hur oppositionen ska göra. Det var bara ett led i debatten att ge ett exempel, men tydligen var exemplet inte så bra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Liksom min gruppledare och andra ledamöter så tänker jag
också tala om arbetslösheten.
AMS får 400 000 euro för att användas till arbetslöshetsersättningar. Det
är bra, men sorgligt att det behövs.
Det finns en sak som oroar mig mer än andra faktorer när det gäller ekonomin och det är ungdomsarbetslösheten. Nu har vi lyckligtvis en lägre sådan
än våra närområden, ironiskt nog till stor del tack vare att vi exporterar våra
ungdomar till dessa områden.
Men en ungdomsarbetslöshet på väg mot 10 procent är allvarligare än det
ser ut att vara på papperet eftersom det ger så många negativa kringeffekter.
Jag satt på ett möte igår kväll med några ungdomar. Där var sådana som
studerade ännu, andra hade slutfört sina studier men inte hittat något jobb
ännu, och där var sådana som hade tillfälliga jobb. Jag frågade dem vilka
känslor de förknippar med arbetslöshet. Den känsla de mest förknippar med
arbetslösheten är hopplöshet. Det andra de nämnde var den nedvärderande
känslan som de fick av att gå till AMS och höra att ”det nog finns jobb bara
man söker”. Det kan ha stämt på 80-talet när jag växte upp, jag jobbade alla
somrar och det fanns då en massa jobb, men det stämmer inte längre. Det
finns jobb som har sådana krav att ungdomar inte kan uppfylla dem. Som en
ung kvinna sade; frasen ”tidigare erfarenhet är en merit” är ännu ett slag i ansiktet på dem. De får inget jobb för att de inte har haft ett jobb tidigare.
Så vad händer med en arbetslös ungdom som samtidigt känner sig nervärderad och hopplös? Som Runeberg sade ”därom kan jag ge besked, om
herrn så vill, ty jag var med”. Jag var efter den första bankkrisen på 90-talet
arbetslös i ett par långa år, med undantag av ströjobb här och där en vecka eller så, och jag kände igen mig igår i ungdomarnas historier.
Det första som händer är att man söker allt man kan ha en chans att få. Efter en månad söker man med mindre entusiasm och efter tre-fyra månader så
har man slutat försöka. Man skickar in CVs och går på intervjuer om man får
det, men utan entusiasm. Dygnet vänder snabbt. Varför ska man stiga upp på
morgonen? Man kan inte umgås med någon innan eftermiddagen när ens
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vänner kommer från jobb och skolor. Istället sitter man uppe till småtimmarna. Man har aldrig pengar till något så man börjar sitta hemma och titta
på TV, spela dataspel eller, i värsta fall, använda sprit eller droger för att få
tiden att gå. Efter det är det svårt att komma tillbaka.
Fru talman! Det som är viktigast för oss här i salen är ju att de ungdomar
som tidigt hamnar utanför samhället på det här sättet inte kommer att bidra
till samhällsutvecklingen. De betalar inte skatt men kostar samhället genom
bidrag och utkomststöd. Men det är egentligen en bisak, för ett arbete betyder
så mycket mer för en person än bara en lön.
Arbetet ger en människa en social tillvaro. Det är där du umgås med andra
människor en tredjedel av din dag, du kan diskutera aktuella saker, du kan
utbyta boktips och åsikter, du får respons på nya idéer som du prövar på och
du räknas som en person vars åsikt betyder något. Arbete är framförallt en
social rättighet, inte bara en inkomst.
Igen, för oss i den här salen är det ett större problem än ekonomiskt att
ungdomar inte arbetar. Vi vill ju att åländska ungdomar ska vara med och
bygga upp vårt åländska samhälle inte ställa sig bredvid. Ungdomar utan ett
arbete röstar sällan, och de känner sig inte som en del av gemenskapen i
samhället. Detta gäller förstås inte alla. Men även för dem som är aktiva krävs
det större ansträngningar att ta sig in i föreningar och sysselsättningar när
man inte har råd att betala medlemsavgifter eller komma med på exkursioner. Skuldkänslan är hög och självkänslan är låg.
Därför är jag glad att vi har det inskrivet i regeringsprogrammet att vi jobbar på en ungdomsgaranti, ett projekt som inom parentes kan nämnas att
även BSPC jobbar för och som finns i den senaste resolutionen från den
parlamentariska östersjöorganisationen, till viss mån tack vare min argumentation i saken.
Jag är glad över att regeringen Gunell tar saken på allvar och i moment
47.30.50 ger AMS 400 000 euro till att användas för arbetslöshetsersättningar. Men jag skulle vara gladare om vi inte behövde göra det och istället startade projekt som såg till att stimulera situationen för arbetslösa och speciellt
ungdomar som annars riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Här
skulle projekt med arbeten i offentlig sektor kortsiktigt eller långsiktigt hjälpa
mycket.
Det är, som sagt, inte lönearbetet i sig som är viktigt. Det är den sociala
gemenskapen i arbetsgrupperna och den självkänsla man får av att arbeta
tillsammans med andra som är det viktiga. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag håller med en hel del av det som ltl Holmberg sade,
speciellt att det ställs orimliga krav på ungdomar under 18 år för att de
överhuvudtaget ska komma in på arbetsmarknaden. Det är inte bra för
det finns många femton- sextonåringar som är jätteduktiga och som
skulle kunna göra mycket.
Jag begärde replik med anledning av att ltl Holmberg sade att vi har
en ungdomsarbetslöshet som börjar närma sig 10 procent. Då kan det
lätt uppfattas som en sanning. Tittar vi på siffrorna så är de 6,6 procent.
Till skillnad från debatten idag så har faktiskt ungdomsarbetslösheten
sjunkit.
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Varför tog jag då upp det här som en allvarlig fråga i mitt anförande?
Ja, det gjorde på grund av den ekonomiska utvecklingen. Jag tror att de
här siffrorna kommer att se betydligt sämre ut.
En annan konkret fråga; vad ska ungdomsgarantin rent konkret tillföra utöver de sysselsättningsfrämjande åtgärderna som vi har idag?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Framförallt ska det tillföra att vi inte får det här utanförskapet. Gustav Fridolin, språkrör för det svenska miljöpartiet, sade i
dagens Expressen; ”att förlora en generation för arbetsmarknaden är
samhällsekonomisk kostsamt, men att förlora människor till hopplöshet är demokratisk kostsamt”. Om man får in människor i arbete så att
de känner gemenskapen så kommer de också att vara bättre samhällsmedborgare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Holmberg, detta håller jag helt och hållet med om.
Min fråga handlade om ungdomsgarantin. Vad innebär det rent konkret? Vad tillför ungdomsgarantin rent konkret utöver de sysselsättningsfrämjande åtgärderna som vi har idag?
Vi i Ålands Framtid skissade mycket på detta med lärlingssystem och
möjligheter att få pryoplatser. Vi tror nämligen inte på att man bara betalar ut arbetslöshetsersättningar. Det framställs ju som någonting fult
om man säger att man betalar ut arbetslöshetsersättningar utan krav på
motprestationer. Då blir det krav och så ska det inte vara. Men att betala
ut arbetslöshetsersättningar utan att man erbjuder ungdomarna en meningsfull sysselsättning så det är inte bra. Det är viktigt att erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning och inte bara betalar ut stöd.
Vad innebär ungdomsgarantin utöver att det är ett modeord på vänsterkanten?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ungdomsgarantin innebär en garanti för en studieplats, en lärlingsplats eller ett arbete beroende på vad man hittar och
behöver. Det är helt enkelt ett sätt att få in ungdomarna i samhället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Jag vill tacka ltl Holmberg för ett viktigt inlägg. Ledamotens oro delas
också av andra i den här salen. Vi håller sakteligen på att få en förlorad
generation ungdomar när vi börjar få 10 procents arbetslöshet.
Jag delar ledamotens bedömning om att man i det läget är mindre
benägen att rösta och man har låg föreningsaktivitet av olika skäl. Ett
annat fenomen som jag har sett i samband med det här är ett ökat intresse för SMS-lån. Det är förvisso inte vår behörighet. SMS-lån erbjuder en snabb lösning på problemet och så tar man ett till lån för att täcka
upp, familjen borgar och sedan har man stora problem.
Jag delar också ltl Holmbergs uppfattning om att landskapsregeringen tar detta på allvar.
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Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte ta upp detta för jag tycker att det har varit
väldigt mycket siffror som har bollats fram och tillbaka. Väldigt många
glömmer bort att det helt enkelt är människor bakom dessa siffror.
De unga människorna som en gång har hamnat utanför systemet har
väldigt, väldigt svårt att ta sig in igen, speciellt om de vänder på dygnet
och umgås i cybervälden och internetmänniskor i stället för att umgås
med människor av kött och blod.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Det mesta börjar väl redan vara sagt i den här debatten. Mycket
har också sagts tidigare under de här momenten som vi nu behandlar idag.
Jag vill ändå från centerns sida nämna någonting ur tilläggsbudgeten.
Vi har tilläggskostnader för ÅHS. De får ofta kritik för att de inte kan hålla
budgeten och att kostnaderna skenar iväg, vilket man kanske kan tycka när
man får en sådan här tilläggsbudget. Men tittar man lite tillbaka i tiden, vilket
man alltid måste göra, så ser man att ÅHS kostnadsutveckling faktiskt har varit lägre än många andra avdelningars och områdens kostnadsutveckling.
Problemet med ÅHS är att procenten av en stor summa blir ganska många
miljoner. Tittar man 4-5 år tillbaka så har konsumtionsutgifterna stigit med
ungefär 4 procent per år och det är till och med betydligt lägre än många
andra avdelningar. Man kan väl säga att det trots allt har varit en hyfsad utveckling. Tidigare styrelser har gjort mycket och mycket har också gjorts under det senaste året för att försöka stävja kostnaderna. Det är nog inte alldeles lätt när man ska försöka stävja kostnaderna för sådana som behöver vård
för sina sjukdomar. När det finns möjligheter att bota ännu mera och lindra
ännu mera så ökar trycket på kostnaderna allt mer. Jag är övertygad om att
man med den här nivån, på drygt 80 miljoner, ska kunna hålla sig inom den
ramen, om det inte något oförutsett inträffar.
Centerns stöder en fortsatt bra sjukvård på Åland och vi stöder de här
pengarna. Vi kommer också i framtiden att stöda att sjukvården är ett högt
prioriterat område och det vi att ålänningarna också prioriterar.
Fru talman! Jag hade inte tänkt säga så hemskt mycket om ITiden. Jag har
varit ganska mycket involverad i projektet sedan tidigare under många år. Jag
kan bara stöda det som vtm Roger Jansson sade om det här projektet. Det var
bra talat. Det är precis de orden som jag skulle ha sagt, om jag skulle ha sagt
någonting i det här ärendet. Det är såsom det är. Det är lätt för många i lagting att tro att man är någon revisor och klagar och synar sådana som åstadkommer någonting, detta är alltid lättare än att åstadkomma någonting. Därför är jag mycket glad att vtm Jansson tog upp det här på ett sådant sätt som
det är.
Både här i talarstolen och i media har det ju figurerat flera miljoner angående hur oerhört mycket pengar ITiden har kostat och vad man måste betala
tillbaka. Men ser man till kostnaderna så för landskapets del så lade man in
ett kapitaltillskott till här projektet på 4,7 miljoner och ingenting annat. Allt
annat är egentligen bara luft. Det är ju räntor på det som EU-kommissionen
har räknat ut och som har varit skyhöga, mycket högre än marknadsräntorna.
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Man har också satt en prislapp på lånegarantin och det är inte heller någon
utgift för landskapet. De som vill vara ärliga i detta kan lätt få fram de siffrorna. I det här fallet är det 4 753 000 euro som landskapet har gett ut i euro
och cent och ingenting annat, inte en cent till. Sedan har förstås också de
andra aktionärerna gett ut pengar. Jag tror att Mariehamns stad har gett ut
runt 1 miljon och sedan finns det några småägare till. Totalt har det till det
här projektet getts ut, i reda pengar, ungefär 6 miljoner euro.
Man kan ganska långt ana, åtminstone jag som har varit med i projektet,
att av dessa 6 miljoner så kommer man knappast att få allt tillbaka. Men jag
skulle tro att man skulle kunna få runt 4 miljoner tillbaka. I praktiken blir det
en kreditförlust på ett par miljoner för aktieägarna och då har alla lånegivare
och alla andra fått sitt. Man kan säga att det var ett hyggligt slut så här långt.
Vi hoppas att det blir punkt på det här projektet i och med detta.
Sedan lite om arbetslösheten som har varit dagens huvudämne. Jag delar
allas oro. Vi vet att landskapsregeringen jobbar mycket med det här, vi hörde
att man prioriterar detta högt och det är ju jättebra.
Jag vill igen slå ett slag för att man gemensamt skulle försöka göra någonting åt det här. Landskapet, kommunerna näringslivet borde tillsammans försöka hitta en modell för ur man kan slussa in de nyutbildade ungdomarna
som har svårast att få jobb. Jag är övertygad om att kommunerna kan sätta
ett betydande antal nyutexaminerade ungdomar i jobb, åtminstone under så
pass lång tid så att de får någon erfarenhet. Kommunerna har ju allt ifrån
ekonomi, fastighetsskötsel, vård och osv. Kommunerna har nästan hela fältet
där de kan anställa. Jag tror att det måste man göra.
I Saltvik, där jag själv sitter med, har man anslagit pengar för att anställa
arbetslösa för att försöka få in dem i arbetslivet. Jag hoppas att alla kommuner gör likadant, då tror jag att man kommer ganska långt.
Även näringslivet måste ta ett ansvar i och med att näringslivet, den dag då
allting svänger, behöver ha folk som inte har flyttat härifrån. Då ropar näringslivet på mer arbetskraft och då gäller det att man verkligen ha tagit hand
om ungdomarna så bra som möjligt. Sedan är det den reella ekonomin för näringslivet som ofta styr deras dagsrekrytering. Det här är en viktig fråga. Man
kan konstatera att hela lagtinget tycker lika så nog borde man kunna klara
upp det här på ett bra sätt. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag beklagar att jag tillfälligt måste avvika. Jag kanske missade ett par tre anförande så det kan bli någon form av dubblering i vissa fall.
Jag tänkte ändå redogöra för mina första tankar när jag fick se förslaget till
tilläggsbudgeten.
Det första som slog mig när jag bläddrade igenom tilläggsbudgeten var när
jag kom till näringsavdelningen och får se ett projekt som beräknas pågå under tre år med en totalkostnad på 190 000, nu föreslår man 110 000 och sedan ska det tydligen komma 80 000 till längre fram. Det tycker jag är att gå
fel väg. Jag tror att projektet är en bra sak, det har säkert sin funktion att
fylla. Men ett projekt som sträcker sig över tre år hör hemma i en ordinarie
budget, så det hade kunnat vara med i den ordinarie budgeten för 2013 och
då hade jag inte sagt ett enda ord om det. Jag tycker att tillvägagångssättet är
lite märkligt. Nu hörde jag här ute i korridoren att det troligen är en hel del
verkställt redan. I det här fallet blir lagtinget bara en gummistämpel.
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När jag går vidare till nästa sida kommer jag till det som jag reagerade
ganska starkt på, så pass mycket att jag fick min grupp med mig och vi skrev
en budgetmotion.
Att föreslå en ny tjänst, rederichef i det här fallet, i en tilläggsbudget är väl
nog ett märkligt förfarande. Nya tjänster borde absolut i alla lägen finnas i de
ordinarie budgeterna. Om det förekommer något undantag någon gång så
borde det inte komma i en budget som ska städa upp föregående år. Det här
har säkert många pratat om redan och som jag inte hörde.
Jag gjorde ett litet överslag; med sex ålderstillägg i den här löneklassen så
blir det kostnader på minst 90 000 per år. Jag har förstått att det i debatten
har gått fram att och tillbaka, att det inte innebär någon kostnad. Men ja, har
man en person anställd så innebär det en kostnad, oberoende hur vi räknar.
Ett lönemoment är alltid en kostnad.
Under flera år har det har det varit omorganiseringar på agendan inom trafikavdelningen. Det är inte helt klart för mig hur långt man har kommit.
Det har också förekommit planer på att bolagisera sjötrafiken. Nu i senaste
budgeten nämner man bl.a. detta med konkurrensutsättningar av delar av
sjötrafiken. Detta borde sammantaget innebära att behovet av chefstjänster
rimligtvis borde minska. I första hand borde man i det här läget ha gått igenom de nuvarande cheftjänsterna. Det finns en sjötrafikchef, vad vore naturligare än att sjötrafikchefen hade ombildats till en rederichef? Åtminstone i
min värld skulle det ha varit ett sätt som i dessa spartider hade varit ett naturligt sätt att hantera det här. Det är väl som det är.
Jag hyser knappast något hopp om att det här ens kommer att behandlas
riktigt seriöst. Det blir väl antagligen kalla handen för den här motionen fast
den är absolut klockren. Man ska alla gånger sätta in en ny cheftjänst i den
ordinarie budgeten.
Med detta föreslår jag i klämmen att texten under moment 48.21.20 ska
utgå. Tack.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Jag kan hålla med ltl Torsten Sundblom lite att det här
utvecklingsprojektet som sker på skogsbruksbyrån om fjärranalys och
laserscanning kunde ha varit i den ordinarie budgeten. Problemet var att
den här möjligheten att hoppa på det här projektet, i samarbete med
landsbygdsverket och skogsutvecklingscentralen, kom in så pass sent.
Det behövdes ett ja eller nej efter det att all information i den ordinarie
budgeten hade kommit. Sålunda är det här ett projekt som är väldigt
progressivt, framåt och positivt, som ledamoten säger. Projektet kommer att pågå under tre år och det var enda sättet att göra på det här viset
just nu, med tanke på att det kommer att leda till väldigt stora kostnadsinbesparingar på sikt. Jag kan återkomma i ett anförande om vad det
här projektet innehåller.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, det var ungefär så där som jag väntade mig att förklaringen skulle bli. Ändamålet med ett sådant här projekt tror jag säkert är väldigt bra och det kommer att göra nytta, men jag ifrågasätter
tillvägagångssättet. Nog hade det varit bättre med en kort framställning
om ett tillägg till den ordinarie årsstaten år 2013.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det stämmer det som ltl Torsten Sundblom säger. Varför komma med en ny tjänst i en tilläggsbudget som egentligen är tänkt
för att städa upp eventuella oklarheter från tidigare år? Det var ett val
som landskapsregeringen gjorde. Ska vi gå den formella vägen och tala
om för lagtinget att det här vill vi göra, det här ämnar vi göra? Det är
inte frågan om en merkostnad, pengarna är redan godkända av Ålands
lagting i samband med den ordinarie budgeten. Eller ska vi inte låtsats
om det, utan vi fortsätter bara som tidigare? Trots att vi visste att den
här frågan kommer att irritera lite i vissa lägen så valde vi att göra det
som är formellt korrekt. Orsaken till det här är att tjänstemannalagstiftningen inte blev färdig inom den tänkta tiden.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Då hade det varit mera formellt att komma med en
tilläggsbudget till årsstaten för 2013. Det är helt klart att det hade varit
det korrekta sättet.
Så vitt jag förstår så är det här egentligen ett sätt att köra över lagtinget. Förhoppningsvis är regeringspartierna informerade. Jag tycker
att man kör över lagtinget när detta riktar sig mot en budget som egentligen är historia. Det är ju snart bara att skriva under bokslutet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Trafikavdelningen har ju genomgått och kommer fortsättningsvis att
genomgå flera nya organisationsförändringar med målsättning att anpassa avdelningens verksamhet mot den nu existerande verkligheten
som vi befinner oss i. Men det oaktat, om det är en enhet, ett eget rederi
eller ett aktiebolag så kräver alla organisationsformer samma sak. De
kräver en ledning, en ledning med nautisk kompetens och ett starkt ledarskap. Det är det ledarskapet som vi avser att tillsätta i form av en rederichef.
Sedan vill jag också komma med ett klargörande vad gäller lönenivån.
När det gäller lönen, inräknat sex ålderstillägg, semesterersättning och
alla sociala förmåner, så talar vi om en årssumma på 77 000 euro, inte
100 000 euro.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag sade att jag räknade med sex ålderstillägg. Tänk
om någon som har jobbat ihop alla sina ålderstillägg i färjeflottan söker
tjänsten som rederichef, då hittar man säkert en väldigt kompetent
kraft.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Först en kort reflexion av det förra replikskiftet. Angående
tillvägagångssättet sade ltl Sundblom att man kör över lagtinget. Hur var det
då med den förra regeringen när det gäller konsultarvodet på 200 000 euro i
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året eller vad det blev att kosta? Jag tror heller inte att det ärendet var så
mycket upp i lagtinget före. Jag vet inte, jag satt inte i lagtinget så jag kan ha
fel. Vem skäller på vem? Vem är roten till det onda?
Jag tror ändå att man behöver ha någon, det är väl bättre att göra det nu
om man ändå lyckas få lite pengar hemåt.
Fru talman! Det har debatterats mycket om Ålands Industrihus. Vtm Jansson nämnde många andra ställen som har det på det här sättet.
Det pratas nu på Åland om att det är influensatider, men det är inte vår
största folksjukdom utan det är avundsjukan, vilket kanske är ett större bekymmer. Gör man någonting så försöker folk hittar fel.
Ltl Anders Eriksson nämnde tidigare att man kunde garantera att det
skulle ha kommit privata initiativ om inte satsningen på Ålands Industrihus
skulle ha gjorts. Då är jag intresserad av varför de privata inte hörde av sig
före? Det var inte för egen vinnings skull som landskapsregeringen byggde
ITiden, utan det var ett behov. Det var en satsning framåt för att stöda näringslivet. Vi får inte glömma bort det, oberoende om man är på gränsen att
göra någonting fel så måste vi inse att vi är en liten ö och vad vi kan göra för
att behålla arbetsplatser?
Jag tyckte jag gjorde en snygg åsnebrygga här nu för jag kommer att tala
om arbetslösheten och sysselsättningen, fru talman, moment 47.30.52. I texten står att det finns 44 flera arbetslösa än föregående år. Det här funderar
jag på, arbetslösheten är jätteviktig. Vi har pratat mycket om ungdomsarbetslösheten. Det har pratats om 6,6 procent eller 7,0 procent. I december hade vi
en ungdomsarbetslöshet på 6,6 procent, men för hela 2012 var ungdomsarbetslösheten 7,0 procent. Det är därför som det har figurerat två olika siffror.
Vad ska vi göra för att få våra ungdomar i sysselsättning? Det är en otroligt
viktig fråga. Vicelantrådets skrev under på att det här är någonting som landskapsregeringen prioriterar.
Vad ska man då göra? Det krävs ju sysselsättningsfrämjande åtgärder, det
krävs också jobb. Men vad kan landskapet göra? Landskapet kan se på de
olika sysselsättningsfrämjande åtgärderna. Minister Johan Ehn nämnde i ett
replikskifte att utbildningsavdelningen och näringsavdelningen ska börja titta
på det, och det lyfter jag på hatten för. Jag tycker att det är bra att man gör
det här.
I budgetdebatten hade jag ett replikskifte med minister Karlström om mitt
projekt 100 nya jobb. Minister Karlström lovade då att återkomma, men jag
hörde aldrig någonting om det. Det blev mera diskussion om kossor.
Jag skulle gärna se en liten inventering. Ltl Asumaa pratade om 91 ungdomar. Vad krävs det av dem? Totalt nämns en siffra i budgeten på 442 personer. Jag tror inte det skulle vara så hemskt dyrt att verkligen göra en inventering. Det är lätt att säga att vi ska utbilda flera och att vi ska få in flera på
arbetsplatserna. Men hur många av dessa 442 personer är verkligen tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden och klarar av ett jobb och klarar av ett
heltidsjobb? Det här är saker som också måste redas ut. Är det så att man
ännu mera måste satsa på resurser som Pelaren och Fixtjänst för att få flera
ut och träffa folk? Fixtjänst är mera en sysselsättningsåtgärd medan Pelaren
är en social träffpunkt. Båda verksamheterna är otroligt viktiga. Jag tror att vi
har många i vår statistik som tyvärr mår ganska dåligt. Ska man då försöka få
dem att må bättre så är sysselsättningen en otroligt viktig åtgärd.
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Det pratades tidigare här om utbildning, att man jobbar för att få flera in i
utbildning. Det görs idag. Tittar vi budgeten för 2013 så jobbar man får att få
in flera i utbildning och få flera att fullfölja sin utbildning.
Jag håller med ltl Asumaa som nämnde vad man kan göra med vissa sorters yrkesutbildning, att man kan komplettera de nuvarande utbildningarna.
Man kanske kunde ha läroavtal. Det pratades här tidigare i ett replikskifte att
utbildningsavdelningen och näringsavdelningen ska se titta på lagen. Finns
det möjlighet att lättare få in personer i utbildning eller arbetslivet? Det
skulle kunna vara lättare att hjälpa unga att få en utbildning genom arbetsprov och olika sådana saker. Det finns saker som man kan göra.
Satsning på sysselsättning och minskad arbetslöshet ger inbesparingar i
olika moment. Vi har pratat om ÅHS och utgifterna, vi har pratat om AMS
och polisen och deras kostnader har nämnts. Tidigare när vi har pratat om
budgeten så har vi ofta varit inne på kommunernas kostnader. Allt detta, en
satsning inom det här området 47.30.52 och sysselsättningsfrämjande åtgärder, så ger mycket olika andra inbesparingar och det behöver vi titta på.
Vi har en tuff ekonomi, men vi kan inte bara bromsa, vi måste också se var
vi kan gasa för att stimulera. Det här är jätteviktigt.
När det gäller frågan om arbetslöshet så har vi pratat mycket om ungdomar men vi får inte glömma bort att där arbetslösheten stiger mest just nu
gäller dem som är över 55 år och för dem är det ännu svårare att få ett jobb.
När man söker anses man snart gå i pension. Det finns risk för det. Men vi
behöver även se på vad man kan satsa på personer som är över 55 år, för
detta är en grupp som kan ha svårt att få arbete. Tack, fru talman!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Winé frågade vilka alternativ det fanns när det gällde
privata entreprenörer. Det fanns ju fler alternativ. Det allra tydligaste
och mest konkreta alternativ var det kontorskomplex som man tänkte
bygga söder om Sparhallen. Då blev det en sedvanlig åländsk fånig debatt om att det var för långt från Mariehamn och det var för långt ute på
landet. Idag ser vi att all utveckling sker just i det område. Det är ju där
som utvecklingen i landskapet Åland sker. Den här debatten ledde till
att politikerna blev så förskräckta så att vi tyckte att vi måste börja göra
någonting. Det var verkligheten. Vi pratar om ett par kilometer fram och
tillbaka.
Ltl Göte Winé, replik

Det kan vara som ltl Anders Eriksson säger. Mitt minne är att det här alternativet, som ltl Anders Eriksson nämner, kom efter att beslutet om
Ålands Industrihus var taget. Före det nämndes det ingenting, men när
man hade börjat om projektet så gav man sig till känna. Då skulle man
ha kunnat utföra projektet och man ville ha ersättning av landskapsregeringen. Men varför gjorde man inte det före i så fall om man var så
långt på väg? Argumentet att det var långt från Mariehamn är ny uppgift
för mig. Jag har sett att det är flera här i salen som håller med mig om
att mitt minne kanske är lite bättre än ltl Anders Erikssons.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var mycket minne, först sade ltl Winé att han inte kom ihåg men sedan avslutade han att minnet var rysligt bra. Nu är det ju populärt att
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skriva om historien. Vi ser ju att man också försöker skriva om självstyrelsehistoria och varför vi har självstyrelselag så det är någonting som är
populärt.
Jag vill bara i all välmening ge ltl Winé ett råd. Ta kontakt med de
entreprenörerna och se deras planer så får du se vad som erbjöds och
hur debatten gick.
Ltl Göte Winé, replik

Först vill jag påminna ltl Eriksson att jag nämnde att det var flera andra
här i lokalen som kanske hade bättre minne.
Jag tror inte att jag som politiker ska börja kontakta enskilda personer för att se vad de har för projekt. Då är det bättre att de kommer till
oss och presentera vad de har, så att man inte kontaktar någon under ett
beredningsskede och börjar föra sådana diskussioner och föra enskilda
personers vilja framåt. Finns det ett stort intresse av lokaler och det
finns flera som vill bygga då tror att de skulle ha hört av sig till landskapsregeringen. För om det är någon som ser privata initiativ just nu så
är det den här landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill bara komma med ett tillrättaläggande. Det gäller att
konsulttjänster inte tidigare var förankrade i lagtinget. Då handlade det
ju om en köptjänst. Nu handlar det om en ordinarie tjänst och enligt
lagstiftningen så måste den föras till lagtinget, därför den här något oortodoxa vändningen.
Liberalerna stöder landskapsregeringens tankegångar när det gäller
en rederichef. Men vi tycker att man ska ombilda nuvarande tjänster, en
in, en ut.
Ltl Göte Winé, replik

Det som jag vände mig emot var att man nu körde över lagtinget när regeringen kommer hit och presentera planerna. Jag ville jämföra det med
att man istället har en köptjänst och betalar rejäla summor och genom
att det är en köptjänst så behövde man inte ta det till lagtinget. Då tycker jag att det här är att just schysstare sätt.
Jag tycker det är bra att liberalerna också ser att tjänsten behövs. Jag
förstår att man också gärna ser en ombildning. Jag tror att trafikavdelningarna skulle ha gjort detta om man hade sett att det finns möjlighet
till det och att det inte blir för mycket jobb. Jag kanske inte har all bakgrundsfakta som behövs för att kunna se att det är bättre att ombilda
tjänster.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsförvaltningen köper oändligt mycket tjänster så det
skulle vara helt omöjligt att redovisa alla de köptjänsterna för lagtinget.
Man kan också tänka på vad det här sänder för signaler. Man instiftar en
ny cheftjänst inom landskapsförvaltningen. Vilka signaler sänder det till
läkarsekreterarna på ÅHS, till däcksarna inom skärgårdsflottan och till
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allmänheten? Vilka signaler det sänder till den åländska allmänheten är
också viktigt i sammanhanget.
Ltl Göte Winé, replik

Det sänder signaler att det finns ett behov av att se över skärgårdstrafiken mera än idag. Skärgårdstrafiken kostar otroligt mycket och vi ser
vad satsningen på rederichefen har inneburit. Men vi ser också vilka
kostnader som rederichefen innebär idag.
Liberalerna håller på och jämför olika grupper i sin oppositionspolitik, att det är synd om den gruppen och man satsar på den gruppen.
Men trots allt försöker vi få en billigare och effektivare skärgårdstrafik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, det har varit en intressant diskussion
kring sysselsättningsläge och sysselsättningspolitiska åtgärder. Jag tycker att
debatten på ett ganska tydligt sätt visar komplexiteten i att diskutera sysselsättningspolitik. Man kan göra så många ingångar i det här ämnet och diskutera det utgående ifrån så många olika perspektiv.
Ska vi diskuterade sysselsättningen i det långa loppet så gäller det att se till
att det finns riktiga jobb, riktiga jobb som människor med utbildning och
kompetens har möjlighet att stiga på. Det kräver tillväxt och inflyttning till
Åland och det finns en massa olika aspekter att lyfta in där. Den diskussionen
kanske vi inte har varit mest inriktade på i dagsläget.
Vi har mera varit inne på den kortsiktiga diskussionen. Vi har ett läge där
arbetslösheten stiger, framförallt arbetslösheten hos ungdomar. Jag kommer
att föra in några perspektiv på ungdomsarbetslösheten och lite berätta om
den politik som sittande landskapsregeringen för.
Tendensen med ökande ungdomsarbetslöshet har setts under de senaste
åren. Tittar vi på kurvan så har den varit uppåtgående under de senaste åren.
Under slutet på detta år så ökade kurvan mera än tidigare. Vi har under en
tid, både under detta lagtings mandatperiod och under mandatperioden före,
fört en ganska lång diskussion om att insatser måste göras för att minska risken för utanförskapet som har beskrivits här av flera när det gäller ungdomsarbetslösheten.
Sittande landskapsregering har tagit detta på allvar. Antalet utbildningsplatser som vi erbjuder ungdomar i dagsläget är 1,3 x antalet som går ut ur
grundskolan. Det betyder att vi har 30 procent fler platser än antalet som går
ut grundskolan. Det ska borga för att erbjuda en ganska stor bredd. Vi ska
kunna erbjuda valmöjligheter till ungdomarna. Framförallt ska det finnas en
möjlighet att faktiskt göra nyval om det är så att man i sin utbildning kommer
på att man behöver backa tillbaka och göra någonting annat än det som man
från början gick in för. Det ska också ge möjlighet att erbjuda studiemöjligheter för den som inser att utbildning är den väg man måste gå för att kunna
göra sig möjlig på arbetsmarknaden. Det tror jag att är en av de viktigaste
förutsättningarna för att vi ska kunna föra en bra sysselsättningspolitik, dvs.
se till att vi säkrar upp på antalet platser.
Naturligtvis krävs det också andra åtgärder. De här platserna måste motsvara framtidens behov. Den utbildningspolitik som vi för idag och de ung1004

domar som utbildar idag, utbildar vi egentligen inte för dagens samhälle,
utan vi utbildar dem för morgondagens samhälle. Vi har haft problem med
att ha en långsiktighet i utbildningspolitiken, att försöka förutspå vad behoven är om 5,10 eller 15 år. Det är nu som vi lägger grunden i mångt och mycket när det gäller den biten. Man har försökt på olika sätt, man har försökt
göra kartläggningar över hur arbetsmarknadsparterna ser på det här. ÅSUB
har gjort väldigt goda undersökningar. Det har också visat sig att det här har
varit väldigt svårt att förutspå. Vi gör nu ytterligare ett försök att vässa de här
instrumenten så att vi ska ligga före. Vi har en arbetsgrupp, tillsammans med
ÅSUB, arbetsmarknadsparter, AMS och några till, som ska försöka plocka
fram ett instrument för att på ett tydligare sätt kunna förutspå arbetsmarknaden och kunna forma framförallt yrkesutbildningen men också andra utbildningspolitiska åtgärder på ett sådant sätt så att de kan svara mot framtiden.
Sedan har vi också den här gruppen som nu riskerar att falla utanför. När
vi debatterade budgeten, den röda boken, så tycker jag att jag ganska tydligt
då beskrev vilka åtgärder som nu på gång och som de facto har funnits under
en längre tid.
Efter att ha hört den här diskussionen idag så tror att det är skäl att påminna om vilka de åtgärderna är. Ibland under diskussionen här så har jag
nästan känt att man pekar på landskapsregeringen och frågar; vad gör ni
egentligen? Jag ska försöka sprida någon slags bild över det.
När det gäller dem som har en ökad risk för utanförskap så satsar via näringsavdelningen på Katapult, via utbildningsavdelningen på ungdomslotsar,
yrkesstart, folkhögskolan och läroavtal. Detta är allt sådant som kan ge stöd
för den som är på väg att hamna i ett läge som kan vara ganska ofördelaktig
för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.
Tittar vi vidare på vilka åtgärdsmöjligheter som AMS har så finns sysselsättningsstöd för arbetsgivare som är intresserade av att ta emot en viss typ
av arbetskraft. Det finns praktikplatser, sommarlovsentreprenörer, högskolepraktikplatser och det finns andra individuella insatser. Totalt lägger landskapsregeringen nästa år ungefär 1 miljon på det som kallas sysselsättningsfrämjande åtgärder och det är bara det som AMS har att fördela. Utöver detta
så lägger utbildnings- och kulturavdelningen cirka 100 000 euro på sysselsättningsfrämjande utbildning. Vi har 500 000 euro på integrationssatsningar, integrationsutbildningar, allt från yrkesutbildning inom närvårdare till restaurangbranschen och liknande saker. Det finns en massa åtgärder som faktiskt vidtas nu för att förbereda ungdomarna, som ska snart ska ta steget ut
på arbetsmarknaden, för att ge dem en kompetens som ska göra de anställningsbara.
Det har pratats en hel del om ungdomsgarantin, vilket är en stor fråga i
Finland för tillfället. Jag skulle vilja påstå att vi till mångt och mycket redan
har levt upp till ungdomsgaranti på Åland. Det handlar nu mera om formaliserandet, att vi sammanställer de åtgärder som vi gör, så att högerhanden alltid vet vad vänsterhanden gör och att insatserna sätts in på rätt nivå. Det bör
finnas en samordning däremellan. Det är ett arbete som är inlett från utbildningsavdelningens- och kulturavdelningens sida. En arbetsgrupp ska utses
här inom de kommande dagarna som ska jobba med att se till att Katapult,
ungdomslotsarna, folkhögskola, yrkesstarten med mera ska bli mera samordnade så att resurserna kommer dem som behöver till godo, så att det ramlar
1005

rätt från första början. Det tror jag att är en grundförutsättning för att det här
ska bli bra.
Det har också nämnts att utbildningssektorn måste fundera på kortare utbildningar. Det tycker jag att vi har varit rätt hyfsade på hittills. Man försöker
att vara lyhörd från Ålands gymnasium och från andra utbildningsarrangörer
för att göra kortare utbildningar. Men det finns kvar att göra, diskussionen
om läroavtal är absolut någonting som man måste titta närmare på. Är läroavtal möjligheten för att bli mer attraktiv bland de yngre? För nu har läraravtalen många gånger riktat sig till de lite äldre studerande, t.ex. för den som
vill omskola sig eller den som vill skaffa sig utbildning under senare år och
inte haft utbildning från början.
Man måste också vara försiktig med den här typen av åtgärder. Man får
inte heller ge, framförallt till de ungdomar som kommer ur grundskolan, en
utbildning som inte ger dem en möjlighet till fortsättning. Det får inte bli en
blindtarm som man går in i, för att sedan backa ur för att kunna ta sig vidare.
Det gäller att ha tungan rätt i munnen när man vidtar de här åtgärderna.
Jag för min del är helt och hållet beredd att tillsammans med arbetslivet
diskutera om vilka åtgärder det är som ska göras. Men utöver detta vad vi vill
göra så har vi också att förhålla oss till vad som händer runt omkring oss i
världen. Harmoniseringen på utbildningsområdet när det gäller EU-examen
och liknande styr oss också väldigt långt. Utan att ge ungdomarna en grund
till examen som är allmängiltig utanför Åland så gör vi dem nästan en otjänst.
Hur ska de då kunna ta sig vidare om de i ett senare skede vill göra andra val?
Här gäller det faktiskt att fundera noggrant, tillsammans med dem som nu
ska ta emot och anställa människor, på vilket sätt vi kan få dem så anställningsbara som möjligt.
När det gäller ytterligare åtgärdsmöjligheter så har näringsavdelningen
tillsammans med utbildningsavdelningen ett projekt på gång där vi ska titta
på de regelverk som nu styr AMS och andras möjligheter att göra insatser
gentemot dem som befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk negativ situation, dvs. saknar arbete eller riskerar att förlora arbetet. Vi ska se över regelverket. Minister Karlström och jag har vid genomgången av vårt lagstiftningsprogram tydligt markerat att det här är detta som vi prioriterar högst på
våra områden för att komma vidare. Vi hoppas att under det här året kunna
presentera nya modeller för att jobba med det här. Det är inte bara vi som ska
komma med de här förslagen. Vi behöver vara lyhörda för vad arbetsmarknadsparterna säger att behovet är.
Sammantaget, även om jag plockat ut av de olika sakerna, så tycker jag att
den nu sittande landskapsregeringen har ett ganska bra utgångsläge. Nu gäller det att bara bygga vidare på det och förfina de här sakerna så klarar vi nog
av att möta dem som redan är på väg in i någonting som är tokigt. Men här
vill jag lyfta upp det som jag började med att säga; att det är ingen idé att enbart diskutera åtgärder för sådana som redan har farit illa om vi inte har nya
arbetsplatser att fördela. Här krävs åtgärder för tillväxt och nya arbetsplatser
på Åland. Där ligger nyckeln och där kanske vi borde föra en lång, mycket
mera ingående, diskussion både här och på andra ställen i samhället. Tack,
herr talman.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tycker att det har varit en väldigt konstruktiv och
fruktbar debatt. Som kronan på verket får vi här höra en minister som
också har ett stort smörgåsbord med åtgärder att plocka ifrån för att
förbättra sysselsättningssituationen och avhjälpa ungdomsarbetslösheten.
Jag vill poängtera mitt understöd för just läroavtal. Det är en sysselsättningsform som passar det småskaliga, den diversifierande tjänstedelen av näringslivet. Det passar för den här tiden när vi har mycket generationsväxlingar och företag som är svårsålda och som kan tas över av
lärlingar som går i läroavtal. Jag hoppas att man verkligen sätter fokus
på läraravtalen. Läroavtalen berättigar till viss mån till vidareutbildning
och det är mycket viktigt så att man inte försätter några chanser. Men
alla behöver inte heller har läshuvud, man kan ha stor nytta av en sådan
här praktisk utbildning.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag är i mångt och mycket enig med ltl Sundman. I det
stora hela sitter regelverket på plats. Det kan finnas behov av vissa justeringar. Resurser har vi till viss del också. Framförallt i lite mera ekonomiskt trånga situationer så är det svårare för företagare att ta emot lärlingar för det tar också tid och kraft av dem. Även där kanske vi måste
föra ett resonemang om på vilket vi från utbildningsväsendet kan finnas
med och stötta upp så att det blir lättare att ta emot lärlingar och eventuellt också göra vissa justeringar.
Jag ser att framtidens yrkesutbildningar kommer också i mycket
större utsträckning än tidigare kommer att innehålla val. Redan när
man går in i utbildningen kan man välja om man enbart vill göra sig yrkesförberedd eller om man vill göra sig både yrkesförberedd och förberedd för att studera vidare. Sedan måste vi också kunna erbjuda möjligheten att komma tillbaka till utbildningen i ett senare skede i livet.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vi har en kostnad, som vi känner till, för de elever som går
i gymnasiet. Om man får en fullgod utbildning som kan jämföras med
gymnasieutbildningen så kan man satsa i princip lika mycket pengar på
en lärling som man satsar på en elev i gymnasieskolan.
När det gäller för företagarna att hinna med lärlingarna så i tider när
det blir lite mindre arbete då kanske företagarna hinner med en lärling
och ser det delvis som ett sätt att driva företaget vidare. Man kanske är i
ett sådant skede att man ska avyttra företaget och gå i pension. Många
faktorer kan samverka och tala för lärlingsutbildning just i lite svårare
tider med hög arbetslöshet och dålig konjunktur. Då måste man från
samhällets sida våga satsa på lärlingsavtal och jämföra med vad det kostar med en utbildningsplats vid gymnasiet. Där tycker jag att ramen kan
sättas och ersättningen som utgår till arbetsgivaren är idag långt under
det.
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Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag och ltl Sundman har i väldigt lång utsträckning samma
åsikter i den här frågan. Det gäller bara att hitta det praktiska genomförandet av det här.
Utöver att föra över enbart de ekonomiska resurserna mellan de här
olika utbildningsformerna så kan det också handla om att man i större
utsträckning har handledning från skolor och är med och stöttar upp företagaren som väljer att ha en lärling.
Jag konstaterar att vi budgeten har skrivningar som just ska ta akt på
de här bitarna. Vi ska försöka komma med förslag på åtgärder, om det
visar sig att det behövs förändringar i nu gällande regelverk.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande så finns det mycket
i budgeten för 2013 just för ungdomar och sysselsättning och framförallt
inom utbildningen. Jag vill faktiskt ge en eloge till minister Ehn. Man
har byggt vidare på den förra regeringens arbete som även ministern
nämnde. Jag tycker att det är viktigt att äras dem som äras bör. För redan där togs det initiativ. Nu tycker jag att det går ännu mera framåt.
Projekten har kanske sett sin form och man går vidare. Det tycker jag att
är jättebra. Jag tycker att minister Ehn har varit riktigt bra på att se vad
vi kan ha för behov längre fram och det är jätteviktigt.
Vi pratade också om läroavtalsutbildning och hur man kan förenkla.
Vi behöver se vad vi kan göra för att gå vidare och utveckla mer.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är väl så med i princip alla politikområden, men framförallt det sysselsättningspolitiska området, att det bör finnas en långsiktig planering. Då måste man bygga på det man har, försöka göra det
bättre, justera det och framförallt följa med vad som händer runt omkring en. Den svåra biten är alltid att förutse det som kommer att hända
i framtiden, men det är också det som måste vara fokus för att föra en
aktiv och framåtsyftande utbildningspolitik. Att faktiskt försöka ligga
längre fram än vad näsan är lång har både lagtinget och landskapsregeringen jobbat med under de senaste åren. Det gör också att vi ligger förhållandevis bra till om vi tittar på omkringliggande områden. Detta ska
vi också använda nu när vi går vidare och försöker lösa de mörkare moln
som vi nu ser på himlen.
Ltl Göte Winé, replik

Vidare i sitt anförande nämnde minister Ehn dem som ska studera vidare, att man inte gör en kort utbildning så att man inte har möjlighet
att studera vidare. Jag tänker också på dem som inte är intresserad av
att läsa. Det enda som de vill är att ha ett praktiskt arbete så fort som
möjligt. Man vill jobba. Här behöver vi titta på hur vi kan göra med det
systemet.
Jag hörde i anförande av minister Ehn att man också ser på hur man
kan få Katapult, folkhögskolan och yrkesstarten närmare varandra. Jag
tror att det är jätteviktigt att man kan se hur man ska utveckla för de
eleverna så att de verkligen får en utbildning sedan.
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Vi har haft få sökande till den nya vaktmästarlinjen/gårdskarl. Det är
viktigt att det finns någonting för den gruppen och att de sedan kan söka
någonstans.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, herr talman! Jag är helt klart öppen för kortare utbildningar och
jag försöker också följa med vad som händer runt omkring. Jag har konstaterat att det finns ett antal fallgropar på vägen. Det ena gäller den
fortsatta utbildningen. Det andra är vad som händer i EU, harmonisering på utbildningsområdet. Men den kanske viktigaste saken i det här
sammanhanget är också vilka krav det finns på kunskaper ute i det
åländska arbetslivet. Vi har också annan lagstiftning som kommer in här
och som ställer krav på en viss nivå på examen och den är inte alltid lika
lätt att förändra utbildningsvägen. Då måste vi söka oss andra vägar och
titta på vilka kompetenskrav det finns. Är det annan lagstiftning som
sätter käppar i hjulet? Det kan handla om att vi har en arbetslagstiftning
som är onödigt rigid på vissa områden. Det kan gälla områden som inte
ens ligger inom vår behörighet. Det är ett oerhört komplext område,
men vi lämnar det inte för den skull.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag tänkte ta upp två frågor; ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadspolitiken när det gäller det här utvecklingsprojektet i skogen.
Jag är glad för att vi på Åland har en utbildningsminister i form av Johan
Ehn som har engagemang, kunnande och en vilja att driva de frågorna. Han
inser också vikten av samarbete med näringslivet och hur viktigt det är. Arbetslinjen är ju den enda riktiga linjen. Vi måste skapa riktiga arbeten som
skapar riktiga arbetsplatser. Vi kan underlätta en del konstgjort, men på sikt
är det riktiga arbetsplatser som är den enda lösningen.
I de här debatterna om arbetslöshet börjar man ofta diskutera problematiken, man säger 10 procent fast det är 7 procent och man lyfter upp den negativa bilden lite mer än nödvändigt.
Det finns en hel del positiva framgångsindikatorer också. Tittar vi på Åland
idag så har vi stora pensionsavgångar. Det är många arbetsplatser som behöver förnya sin personal. Där finns en möjlig väg in för nya personer, framförallt kanske i kombination med läroavtal och att man skulle få någon slags generationsväxlingstanke.
Vi har flera stycken otroligt positiva projekt på gång. Finansministern berättade om rederierna som satsar på färjor. Jag vill lyfta upp Maxinge som jag
tror att kommer att skapa väldigt många nya arbetsplatser på Åland, framförallt för att öppenhållningstiderna blir betydligt mycket längre på Åland. Vi
går mot en tid där Åland följer med resten av världen, det är öppet sju dagar i
veckan och det är öppet tidigare på morgnarna och senare på kvällarna. Det
kommer att generera behov av flera arbetstagare på sikt, vilket är väldigt positivt.
Jag ser också för tillverkningsindustrin som bygger ut mycket just nu, både
Scantube och Goodtech, även om jag inte ska nämna så många namn i den
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här talarstolen. Men det finns väldigt mycket positiva signaler och det kommer att behövas fler arbetsplatser framöver.
Livsmedelssektorn har en stor framtid framför sig. Även om vi ofta pratar
om tusen kor så vet vi att tusen kor kommer att kräva ganska många personer
som sköter om dem, så det kommer på sikt också att skapa arbetsplatser.
Vi får inte bara måla upp den mörka bilden, vi måste också måla upp den
ljusa bilden och det finns ändå en otroligt framtidstro i det åländska samhället, framförallt om vi tittar på Spanien, Grekland och södra Europa. Det är
viktigt att det inte blir en pessimistisk debatt, utan vi måste försöka lyfta upp
det positiva och vara optimistiska.
Ltl Winé och jag debatterade i budgetdebatten. Jag sade att samhället visst
har ett ansvar, men jag anser också att näringslivet har ett ansvar och jag anser också att familjen, släkten och vänner har ett ansvar att hjälpa till att få
ungdomar in i arbetslivet. Framförallt har ungdomarna själva också ett väldigt stort ansvar.
Ltl Valve sade att det är en förlorad generation, men så hopplöst är det inte
ännu. Men vi får inte dalta för mycket, som jag uttryckte mig i budgetdebatten vilket fick ltl Winé att se rött i den debatten. Ungdomarna har själva också
ett ansvar för att skapa sin egen framtid.
Vi gör också mycket annat förutom det som minister Ehn berättade om.
Med sysselsättningsfrämjande åtgärder har vi en hel del intressanta projekt
på gång tillsammans med näringslivet. Vi har sommarlovsentreprenörer och
Ålands näringsliv driver ett projekt med unga företagare. Vi försöker ändra
attityden hos ungdomar så att de inte bara utbildar sig för att skaffa sig ett
jobb, utan att de utbildar sig för att skaffa ett företag.
En sak som vi inte har pratat så mycket om idag är matchningen mellan
näringslivets behov av arbetskraft och utbudet i utbildningen. Ungdomar utbildar sig många gånger till det man vill istället för det som behövs. Under tider när vi har låg arbetslöshet, som vi fortfarande har idag, så är det förstås
trevligt om man kan utbilda sig till det man vill bli. Men man kanske måste
börja titta lite mera på var det finns arbete framöver. Även om man kanske
inte riktigt vill jobba med det just nu så är det i alla fall en väg in i rätt riktning. Vi måste inse att det på Åland finns ett stort behov av backoffice personal, personer som kanske inte sitter direkt i säljfönstret och säljer, även om
det är det som många väljer att utbilda sig inom media, marknadsföring och
kommunikation som är väldigt populärt och omtyckt. Men var ligger behovet? Behovet kanske mera ligger inom redovisning. Matchningen är någonting som man kanske behöver titta lite mera på framöver.
Sedan är jag också helt övertygad om att lärlings- och praktikplatser är
någonting som vi bör använda betydligt mycket mer än vad vi gör. Jag tror att
vi behöver titta på någon sorts systematiserat handledarstöd eller bidrag till
företag som tar hand om ungdomar eller lotsar in dem i arbetslivet och lär
dem stiga upp på morgonen och utföra ett arbete. Det är inte bara så att man
kommer på jobb och så är man på jobb. Man ska skapa någonting, förverkliga
och göra någonting också. Här kan man hitta system där företagaren kunde få
någon sorts kompensation, i tider som dessa, för att ta hand om personer
som eventuellt annars inte kommer in på arbetsmarknaden. Det kan var en
kombination, tar man in flera ungdomar kan man få handledarstöd från
samhället.
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Jag ska på ett jobbtoppmöte i maj i år. Sverige är ordförande i Nordiska
Ministerrådet och de har satt fokus på ungdomsarbetslösheten. I Norden har
vi också mycket att lära av varandra. Det som man har gjort bra i våra grannländer ska vi givetvis titta på. Om det som man har erfarenheter av att inte
har gått så bra så ska vi inte kopiera. Jag är bjuden att få delta i det mötet i
maj. Jag återkommer sedan gärna med lite rapporter därifrån.
Sedan byter jag ämne; fjärranalysen, laserscanningen och skogen. Ltl Torsten Sundblom ifrågasatte om det var riktigt klokt att detta kommer in i en
städarbudget januari 2013. Det är både och. Jag kan hålla med om att det
hade varit bättre om det hade varit med i den ordinarie budgeten. Men möjligheterna att hoppa på det här tåget kom så pass sent 2012 så hela budgetprocessen hade varit igång redan. Det fanns en möjlighet för oss, med ett
snabbt beslut, att sätta igång lite arbete på avdelningen och vi såg att detta
var något som vi måste vara med på. Det kommer att innebära kostnadsinbesparingar på sikt. Det kommer att skapa ett verktyg för skogsindustrin på
Åland. Vi kommer att stiga in i en ny modern värld. Om man är ärlig så inser
man att de planeringssystem som vi har idag är väldigt föråldrade. Det kommer att skapas en skogsdatabas man kan använda utöver skogsplaneringen.
Det här är ett samarbetsprojekt där vi får hoppa på tåget nu när Lantmäteriet
kommer att laserscanna Åland och Landsbygdsverket kommer att flygfotografera Åland och Skogsforskningsinstitutet planerar att göra provytemätningar för riksskogstaxeringen under 2013. Just med tanke på att vi kunde ta
beslutet ganska snabbt i slutet på året så var det här ett helt självklart givet
val för mig, i form av myndighetsfunktion, att ta in skogsindustrin på Åland
in i det nya seklet.
Detta kommer att bli bra på sikt. Jag är helt övertygad om att det kommer
att skapa väldigt mycket positivt i den åländska skogsindustrin. Det är på det
här sättet som jag tycker att samhället ska engagera sig i näringen på Åland.
Det här är ett bättre sätt att använda våra gemensamma resurser än att på
gammalt vis gå ut i skogen och mäta stockar för hand när man kan göra det
med flyg och laser. Detta är något som jag ser fram emot att få vara en del i.
Herr talman! Nu ska jag avsluta. Ursäkta att det blev lite långt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Först vill jag tacka minister Karlström för att anförandet var mycket informativt.
Sedan ett litet tillrättaläggande. Minister Karlström sade att ltl Winé
ser rött i samband med budgetdebatten. Jag förstod att det syftade mot
det negativa. Jag ser inte att det röda är negativt, snarare positivt.
Däremot nämnde minister Karlström om vem som bär ansvaret. Är
det samhället, näringslivet eller familjens ansvar? Eller är det till och
med ungdomens eget ansvar? Ja, på allt. Det gäller att få ihop kunskaperna. Vem har styrkan att fixa det här? Det jag begärde när jag pratade
om 100 nya jobb var en liten inventering. Hur ser det ut bland dessa 90
arbetslösa ungdomar? Hur många av dem är tillgängliga för den öppna
arbetsmarknaden? Vilka resurser och åtgärder krävs för att få dem i
sysselsättning? Om vi kommer fram till att det är 25 stycken som är tillgängliga för riktiga jobb då kanske näringslivet kommer emot, men de
vill kanske veta antalet först.

1011

Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! De här är kanske inte politiskt korrekt att säga men i Finlands grundlag så står det att var och en har rätt till ett arbete och det är
ju bra. Personligen kan jag väl ibland tycka att man också har en skyldighet att skaffa sig ett arbete. Vi kanske redan från början har satt lite
för mycket fokus på att det är samhället eller någon annan som ska
skapa jobb åt medborgarna. Det är inte så att jag vill ändra Finlands
grundlag, men det säger lite om hur systemet är uppbyggt. Jag anser att
individen själv har ett väldigt stort ansvar över sitt eget liv. Det är inte
någon annan än en själv som kan förbättra sin livssituation. Sedan ska
givetvis både samhället, näringslivet och familjen vara där och stötta
upp. Ibland kanske samhället måste göra lite mera om inte familjerna
fungerar och näringslivet inte just då har behovet. Jag tycker att vi stöttar från samhällets sida. Vi erbjuder studieplatser och vi erbjuder sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Nog tror jag att minister Karlström gärna skulle vilja
ändra en hel del i Finlands grundlag, om han skulle få möjlighet.
Just de som har det lite tufft i samhället och mår dåligt och kanske
behöver lite extra pushning och inte klarar det själv, det är där som jag
vill att samhället ska komma in.
Minister Karlström pratade i sitt anförande om att ltl Winé såg rött.
Det gjorde jag när man pratade om att vi hjälper näringslivet ganska
mycket. Vi pratar om tusen nya kor och vi pratar om tusen nya bäddplatser, vilket är bra. Men, då tycker jag inte det är så mycket begärt att
begära hundra nya jobb. Vad kan vi stimulera och vad är vår roll i det
här?
Jag håller helt med, det är sist och slutligen ungdomens eget initiativ.
Men vi kan skapa förutsättningarna för att de ska hitta ett bättre alternativ.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Återigen, det är näringslivet som skapar riktiga jobb. Det
är de riktiga jobben som jag gärna ser att ungdomarna sedan ska söka.
Vi kan göra en viss del, men om det ska hålla på sikt så måste man förädla produkter, man måste arbeta, man måste stiga upp på morgonen
och man måste jobba sent på kvällen. Det är också framtiden för Åland.
Vi måste jobba lite smartare, vi måste jobba lite längre och vi måste
jobba lite hårdare. Jag är övertygad om att det här kommer nog att bli
bra. Vi har alla förutsättningar. Det gäller bara att vi drar åt samma håll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Om jag ska ge minister Karlström någon kritik så
skulle det vara det sätt som han har tagit upp anslag för den här skogslaserscanningen. Men jag tycker att det positiva i beslutet överväger det
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negativa. Jag är beredd att ge minister Karlström ett stort beröm för att
han har tagit det här initiativet för det finns ett stort behov. Om vi på
Åland i framtiden ska hänga med i utvecklingen i skogsbruket och få information om hur mycket skogar vi har Åland och tillväxt med mera så
måste vi också hänga med i utvecklingen när det gäller tekniken. Ett
stort beröm!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman! Det här är en mycket nyttig och viktig debatt. Men
ändå, för att det inte ska framstå som någon slags välvilja att vi värnar
om arbetskraften, så vill jag citera fullständigt den bestämmelsen i
grundlagen som ministern redan tangerade; 18 § Näringsfrihet och rätt
till arbete: ” Var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller en näring som han eller hon har valt
fritt. Det allmänna ska sörja för skyddet av arbetskraften. Det allmänna ska främja sysselsättning och verka för att alla tillförsäkras
rätt till arbete. Bestämmelser om rätten till sysselsättningsfrämjande
utbildning utfärdas genom lag”. Här är vi överens. Jag lägger mest
märke till att vi diskuterar denna ytterst viktiga fråga utan att den minister, var under ärendet i lagtinget borde lyda, det vill säga att socialministern inte är på plats. Enligt arbetsordningen handläggs ju ärenden
angående sysselsättning av social- och miljöutskottet.
Men också jag vill ge en eloge till de aktiva ministrarna. Det här är
oerhört viktiga frågor nu och inför framtiden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Första steget till en budget i balans är budgetdisciplin. Jag vill inleda
med att tacka vicetalman och viceordförande i ÅHS styrelse för den koncisa
redogörelsen beträffande hälso- och sjukvården. Nu kan jag inte fråga vicetalman om det är en historisk överskridning för ÅHS. Det är 4 miljoner euro
och 24 miljoner gamla mark som vi pratar om i alla fall.
Jag känner mig lite dåligt förberedd. Min avsikt idag när det gäller ÅHS var
faktiskt att lyssna. Vi behandlar förvisso en städarbudget men det finns ändå
en hel del frågetecken som behöver rätas ut. Informationen är mycket knapphändig och så ser det ut i en städarbudget. Men jag hade förväntat mig av ansvarig minister eller ÅHS styrelseordförande en redogörelse, en analys eller
en idé om en väg framåt när det gäller ÅHS
Som vicelantrådet sade här inledningsvis så är hälso- och sjukvårdsorganisationer extremt svåra att styra. Jag tror att den nya sjukvårdsdirektören på
ÅHS nog har ett av Ålands tuffaste jobb. Verksamheten är komplex och det
handlar bokstavligen om liv och död. Men det vi ser nu är faktiskt ett negativt
trendbrott.
Det har diskuterats att man gjorde fel budgetering när det gäller inkomsterna från Gullåsen, men de är i det stora hela försumbara. Vi pratar om 0,6
miljoner. En större felberäkning finns på konsumtionsutgifterna, där var det
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underbudgeterat. Man gjorde extraordinära åtgärder, man har sparat under
flera år i ÅHS. Där delar jag också vicetalmannens uppfattning om att det inte
finns någon som kan friskriva sig från det heller.
Min erfarenhet, som tidigare ansvarig minister, är att samarbete med ÅHS
styrelse är avgörande. Ur min synvinkel var det tidigare ett väldigt bra samarbete. Det var en del hårda bandage, det förekom kritik och då hade oppositionen reservationer för de inbesparingar som gjordes.
När det gäller ÅHS så finns det vägar framåt. Man behöver fortsätta att
titta på strukturella förändringar. Tidigare landskapsregeringar och lagting
har under fler år koncentrerat verksamheten till sjukhusområdet i norra stan.
Psykiatrin är färdig, näst på tur står Gullåsen, men man får inte glömma bort
annexet för intensiven och dialysen, som jag också skrev en budgetmotion
om. Det skulle ge möjligheter att samutnyttja personal vid akuten. Det skulle
frigöra utrymmen vid operation så att ÅHS kunde utveckla sin dagkirurgi.
Dagkirurgi innebär att man opererar polikliniskt över en dag, alltså man behöver inte vårddygn. Det skulle inte bara vara ekonomiskt smart, det skulle
också vara bättre ur patientens synvinkel. Det minskar infektionsriskerna och
patienterna behöver inte ligga inne på kirurgiska avdelningen. Här kan man
faktiskt dra paralleller till skärgårdstrafiken. Man kan göra investeringar för
att minska budgetslitaget. Det här är en sådan sak som jag skulle vilja att man
tittar på inom ÅHS. Vad skulle man få för driftseffektivering om man tittar på
annexet, intensiven, dialysen och akuten? Min uppfattning är att det finns
stora inbesparingar att göra där. Vi behöver ta fram siffror för tillika är det en
stor investering.
Vård utanför Åland måste man fortsätta att ha under lupp. Man måste
fortsätta att analysera patientströmmar och som remitterande part kan ÅHS
långt styra vart enskilda patienter och definierade patientgrupper ska remitteras. Man måste se på vilka tjänster man önskar köpa och för hur lång tid. Vi
pratar om en post i ÅHS budget som är 8-9 miljoner euro. Vi har ett upphandlingsläge här. Det är inte enkelt, men vi har i alla fall ett läge.
Man har under några år försökt styra patientströmmarna mera till riket.
Där finns högkvalitativ vård och den är något billigare. Vi har också haft en
tradition att köra ålänningarna till Uppsala. De är väldigt nöjda med vården
där, men det finns motsvarande vårdkvalitet på andra nära ställen som kan
vara billigare.
Samarbetet mellan kommunerna och sjukvården måste fortsätta. Nya
ÅHS-lagen ger möjligheter till ett rationellt samarbete mellan både hemvård
och sjukvård. Detta är väldigt förmånligt, bra och humanistiskt ur patientens
synvinkel, men det är också jätte kostnadseffektivt. Man undviker onödiga
turer och att gamla människor bli skjutsade i skytteltrafik till sjukhuset.
Man behöver titta på samordning av verksamheter och samarbete med den
privata sektorn. Vi kan samutnyttja med det privata, kanske lokaler, teknik,
utrustning och även internt samarbete över enhets- och klinikgränser.
När det gäller det övergripande folkhälsoarbetet så behöver vi ha fokus på
det förebyggande arbetet och det är också otroligt svårt att mäta ekonomiskt.
Vi är delvis lite inne på det när vi pratar om ungdomar som tidigt riskerar att
marginaliseras. Vi måste förebygga psykisk ohälsa, livsstilssjukdomar, arbetsoch förslitningsskador och rehabilitera offensivt för att minska sjukskrivningar. Det här är sådant som är oerhört svårt att mäta i pengar, men det
sparar oändligt mycket i det långa loppet.
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När det gäller den fysiska driften av ÅHS har vicetalmannen och jag
samma åsikt. I analyserna som har gjorts nu på ÅHS konstateras att man har
ökade värmekostnader och det är lite förvånande när det gäller psykiatrins
nybyggda hus. Det finns betydande inbesparingspotentialer i elektricitet,
värme och vatten. När man byggde det nya köket så kunde man spara väldigt
mycket på driften.
Slutligen, talman, så skulle jag velat ha en liten redogörelse men jag får väl
vänta till senare. Vad hände med landskapsregeringens handlingsprogram
och de utfästelser som finns där? Det finns goda visioner men det sätter också
ytterligare press på ÅHS. Kan man leva upp till de förväntningarna som finns
i handlingsprogrammet? Det gäller tandvården och det gäller hälsovårdarberedskapen i skärgården.
Man ska få en ny direktör inom ÅHS. Ser man på det gångna året så har
det varit ganska mycket fokus på stridigheter. ÅHS är en kontroversiell organisation, det finns mycket åsikter och det är en stor arbetsgivare. Det har
också förekommit en del olyckliga uttalanden, som jag upplever att inte ökar
den goda jordmånen för samarbete och effektiviseringar. Man har pekat ut
vissa yrkesgrupper; läkare och läkarsekreterare. Jag hoppas att man ska sluta
upp med det och koncentrera sig på det arbete som behöver göras. Jag vill
önska styrelsen och landskapsregeringen lycka till. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendena nr 4 och 5 till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 14.01.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för denna och nästa vecka. Såsom
tidigare aviserades kommer plenum att hållas som vanligt på onsdag den veckan. På
fredag hålls inget plenum utan nästa plenum blir måndagen den 21 januari klockan
14.00. Det hålls frågestund den 21 januari klockan 13.00 och därefter blir det plenum
och enda behandling av budgeten. Efter det blir det uppehåll i pleniarbetet fram till den
4 mars.
Bordläggning
1

Godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 7/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.01.2013. Godkänt.

2

Godkännande av avtalet med Schweiz för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 8/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.01.2013. Godkänt.

3

Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.01.2013. Godkänt.
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Första behandling
4

Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat konventionen om det immateriella kulturarvet och föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall.
Det känns extra bra att presentera lag- och kulturutskottets betänkande så
här dagen efter tjugondag knut som är en del av vårt specifika och unika kulturarv. Min egen analys är att detta faktiskt håller på att mattas av, dagens
ungar är inte så välvilliga att ge sig ut på jakt efter socker och snabba kolhydrater som man var tidigare under min ungdomstid.
Tillbaka till konventionen. Syftet med konventionen är att främja tryggandet av det immateriella kulturarvet, säkerställa att berörda lokalsamhällens,
gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv respekteras, höja
medvetandet på lokal, nationell och internationell nivå om det immateriella
kulturarvets betydelse och även främja den ömsesidiga förståelsen samt erbjuda internationellt samarbete och bistånd.
Att främja det immateriella kulturarvet bidrar till kulturell mångfald och
kreativitet samt också identitetsmässig och kulturell kontinuitet.
Konventionen förutsätter att parterna vidtar åtgärder såsom bevarande,
identifiering och dokumentering av och förteckningar över det immateriella
kulturarvet samt även forskning, skydd och bistånd, allt i syfte att främja vårt
gemensamma kulturarv. Genom konventionen, som trädde i kraft 2006, har
det upprättats en fond inom UNESCO för att främja det immateriella kulturarvet.
Landskapsregeringen har avgett ett yttrande till lagtinget om förordningen.
Landskapsregeringen framhåller att en implementering av konventionen har
budgetverkningar och kommer att innebära omfattande inventeringar inom
olika områden och uppgörande av förteckningar över skyddsvärda objekt på
Åland. Landskapsregeringen uttalar en förhoppning om ett ömsesidigt samarbete i frågor som gäller metodik och systematisering med tanke på de begränsade resurserna. Vidare framhåller landskapsregeringen att det är viktigt
att den inom ramen för sin behörighet ges möjlighet till direkt kommunikation med UNESCO.
I riket är målet att verkställa under 2013 konventionspropositionen sambehandlades med riksbudgeten för 2013.
Utskottet konstaterar att kulturarvet i form av bland annat språk och traditioner utgör självstyrelsens kärna. Ur självstyrelsesynvinkel tillhör därför
den konvention till vilken presidenten nu föreslår att lagtinget ska ge sitt
samtycke, en av de allra viktigaste. Konventionen ger möjligheter till och
uppmuntrar oss till att ta tillvara vårt kulturarv, självstyrelsens innersta väsen.
I regeringens proposition sägs att Finland inte har ingått några bilaterala
fördrag på detta område. Lag- och kulturutskottet vill med anledning av detta
påminna om Ålandsöverenskommelsens första artikel om bevarandet av im-
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materiella värden såsom Ålandsöarnas språk, dess kultur och dess lokala
svenska traditioner.
Lagtingets bifall till ikraftträdandet av förordningen medför en förpliktelse
för landskapsregeringen att vidta åtgärder både för bevarande, identifiering
och dokumentering av det immateriella kulturarvet.
Utskottet konstaterar att landskapsregeringen därför, efter det att lagtinget
har gett sitt bifall, bör göra upp en strategi för åtgärdernas genomförande.
Det naturliga tillvägagångssättet innebära att en inventering först genomförs,
därefter en dokumentering samt att slutligen planer slås fast i fråga om åtgärder för bevarande. Inventeringen ska enligt konventionen resultera i en
lista över det kulturarv som är värt att bevaras och listan ska översändas till
UNESCO.
Uppgiften att bevara kulturarvet är inte ny för landskapets museibyrå som
redan idag har bevarandet på sin agenda. Detsamma gäller delvis även vissa
andra enheter inom utbildnings- och kulturavdelningen, såsom kulturbyrån
och landskapsarkivet.
Konventionen medför dock till vissa delar ytterligare förpliktelser och på
grund av de begränsade resurserna för genomförandet bedömer utskottet att
det är behövligt med ett samarbete. På området för besvarande av kulturarvet
finns aktörer också utanför Åland såsom institutet för de inhemska språken
samt svenska litteratursällskapets folkkulturarkiv som även inkluderar Åland
i sina verksamhetsområden. Kulturarvet är landskapets eget ansvarsområde
och genomförandet ska därför huvudsakligen ske i landskapets regi. Museibyrån kan enligt utskottets uppfattning närmast åta sig en samordningsroll.
Bland tänkbara aktörer på Åland kan nämnas högskolan på Åland som kan
uppmuntra till forskning på området. Samarbete kan också etableras med
åländska studerande utanför landskapet. Det kan röra sig om slutarbeten, avhandlingar, praktik och riktade uppdrag till högskole- och universitetsstuderanden.
Den tredje sektorn kan dessutom utgöra en stor potential på området och
medel kan vid behov reserveras via penningautomatmedel. Som ett gott exempel på arbetet inom den tredje sektorn vill utskottet nämna Martharörelsen som bl.a. syftar till att bevara traditionellt kvinnligt hantverk. Tack
vare denna föreningsverksamhet finns det enligt utskottets bedömning bättre
förutsättningar för att kulturtraditionen i form av kvinnligt hantverk bevaras
än i fråga om motsvarande traditionellt manligt hantverk. Som exempel kan
nämnas att kunskap håller på att försvinna när det gäller hur man murar och
hur man lägger pärttak. Museibyrån har specialkunskaper inom detta område
men det är sällan som det förs vidare.
Utskottet konstaterar att även skolorna har en roll i frågan om bevarandet
av kulturarvet. Läroplanerna ger ett klart utrymme för en sådan verksamhet i
undervisningen och det medför ett klart ansvar. I sammanhanget vill utskottet även peka på att det föreligger en förbättringspotential i fråga om museipedagogiken. Där ligger vi ganska långt efter.
I fråga om bevarandet konstaterar utskottet att det när det gäller digital
dokumentering är synnerligen viktigt att landskapsregeringen försäkrar sig
om att dokumenteringen är varaktig även på mycket lång sikt.
Slutligen, talman, enligt självstyrelselagens 58 § ska landskapsregeringen
underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella
förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörig1019

het. Utskottet konstaterar att denna konvention är ytterligare ett exempel på
att självstyrelselagens bestämmelse till denna del i praktiken inte följs och det
är anmärkningsvärt.
Utskottet anser att det är viktigt att Åland synliggörs genom ett eget kapitel
i den rapport till konventionens kommitté som Finland ska avge. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen även undersöka möjligheten för
Åland att på sikt, i likhet med Färöarna, få ett associerat medlemskap i UNESCO. Ett medlemskap i UNESCO är naturligtvis en resursfråga. Men det
skulle vara viktigt att Åland kan få ett eget kapitel när Finland avger sin rapport och det har utskottet också tidigare påpekat t.ex. när det gäller barnkonventionen, så i kongruens med det.
Enligt utskottets åsikt är det angeläget att självstyrelselagens bestämmelser om Åland och internationella fördrag följs för att säkerställa att landskapsregeringen ges praktiska möjligheter att påverka nya förpliktelser som
hör till lagtingets behörighet. Utskottet finner det angeläget att de centrala
statsorganen har kännedom om de grundläggande förpliktelser Finland iklätt
sig ifråga om Ålandsöarnas språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner genom Ålandsöverenskommelsen från 1921.
Utskottet uppmanar landskapsregeringen att upplysa ansvariga ministerier
om Ålands rätt till delaktighet i förhandlingar om fördrag och andra internationella förpliktelser enligt bestämmelserna i självstyrelselagens 58 § samt
uppmärksamgör ministerierna på de förpliktelser Finland förbundit sig till
genom Ålandsöverenskommelsen från 1921 och därmed på konventionen tilllämpliga områden.
Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till förordningens ikraftträdande. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Utskottet lämnar ett intressant betänkande. Det finns
mycket mer som stimulerar fantasin. Däremot har jag lite svårt att hålla
med om att det manliga hantverket inte skulle vara tillräckligt dokumenterat eller att det finns risker för att det inte blir det. Vi har ju museum för enbart det som man kunde kalla manligt hantverk. Vi har jaktoch fiskemuseum, sjöfartsmuseum och vi har hela sjökvarteret. Hermans på Kumlinge finns och det finns många andra små museer som
verkligen i största utsträckning är någon slags dokument över manligt
arbete och hantverk. Jag har faktiskt lite svårt med det där stycket, i övrigt är det ett utmärkt betänkande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi funderade en del över den där frågan. Det framkom också i
hörande att t.ex. Martharörelsen har varit väldigt duktiga på att dokumentera. Man konstaterade att var och varannan person inte kan mura
eller lägga pärttak. Det blir specialkunskaper. Martharörelsen har medfört att man bevarar mycket av de gamla traditionerna inom det traditionella kvinnliga hantverket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men det tror jag mera är uttryck för en annan sak, att kvinnor under
historiens gång i stort sett har gjort samma sak hela tiden, medan mäns
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hantverk har varierat beroende på teknisk utveckling och andra förutsättningar.
Jag skulle inte skriva under det här. Tvärtom, kvinnligt hantverk är
betydligt mindre offentligt än det manliga hantverket som finns väl dokumenterat. Dessa museer har ju till uppgift att också dokumentera. Det
finns också massor av kvinnligt hantverk som inte utövas längre. Jag
undrar hur många som kan mangla idag? Jag kan lära ut det om någon
vill. Det finns säkert många andra hantverk som kvinnor har utfört som
inte längre utövas för att det inte behövs. Men det är inte samma sak
som att det inte skulle vara dokumenterat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan inte riktigt gå i polemik där för jag omfattar delvis det
som ltl Sundback säger, men vad man sedan ställer ut på museer är en
annan sak. Nog har jag också det traditionella kvinnliga hantverket genomgått en stor förändring. Inte är det så många som syr eller stickar
sina egna sockor idag. När det gäller det kvinnliga traditionella hantverket så rör det också väldigt mycket mat och kost och där har man dokumenterat recept.
Utskottets mening var inte att utesluta någon. Vi ville lyfta upp Martharörelsen som ett lysande exempel som har gjort mycket för Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Jag tycker i likhet med tidigare replikant att det är ett intressant betänkande.
Jag fäste mig vid en annan sak. Vi konstaterar då igen att när man
från finsk sida ska ta ställning till den här typen av konventionen så
glömmer man av någon egendomlig anledning bort Åland och den behörighet vi har. Jag ser att man tar upp det i betänkandet på ett förtjänstfullt sätt. Man säger att det är synnerligen angeläget att självstyrelselagens bestämmelser om Åland följs. Men det som jag är lite fundersam
över är att detta är en direkt uppmaning till landskapsregeringen om
hur man ska agera, men jag tycker att det egentligen är en kläm som
man har bakat in i den löpande texten. Risken när man har den här typen av uppmaningar i löpande text är att den försvinner. Varför gjorde
man inte en kläm när man en gång har ett bra ställningstagande?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Lag- och kulturutskottet diskuterade flera möjligheter och det
här var en sak som vi kompromissade oss fram till. Så enkelt var det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår inte detta med att kompromissa. Om man läser texten så är
det ju en direkt uppmaning till landskapregeringen. Den här texten
borde ha varit en kläm, enligt min erfarenhet. Vad kompromissade man
om? Var inte alla eniga om att den åländska regeringen bör följa med
det här på ett mer aktivt sätt?
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I lag- och kulturutskottet hade vi målsättningen fullständigt
klar. Vi hade lite olika åsikter om strategierna. Man får välja sina strider.
Vi tyckte kanske att det här inte var en väldigt viktigt strid. Vi har väldigt
tydligt och klart skrivit vad lag- och kulturutskottet anser om hur man
behandlar konventioner och hur man inte tar med Åland, vilket vi ville
ha fram och det har vi fått fram.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag vill börja med tacka utskottet och utskottsordförande för ett
intressant och synnerligen välanalyserat betänkande över det här förslaget.
Jag kan konstatera att utskottet i mångt och mycket tänker på samma sätt
som även regeringen gör när det gäller att gå vidare. Konventionen ska nu antas av lagtinget för att sedan börja förverkligas.
Landskapsregeringens första steg är att börja arbetet med att utveckla en
strategi, precis som utskottet skriver. Det är framförallt inventering och dokumentering som är de grundläggande bitarna att göra. Det är ett arbete som
vi redan har börjat planera. När man har det arbetet klart så kan man övergå i
planer, dels sådana planer som rapporteras direkt till UNESCO och sådana
som också blir utförandeplaner för att vi på ett effektivt sätt ska kunna ta tillvara det viktiga kulturarvet.
Det känns viktigt för mig att konstatera att det här sedan bör läggas tillsammans med det övriga arbetet för kulturarvet. Man ska inte skilja åt det
som är immateriellt och det som finns i form av föremål och liknande. Det
här ska vi sy ihop till en helhet genom samarbete dels inom vår egen förvaltning men också tillsammans med tredje sektorn och andra aktörer på det här
området.
Resursfrågan är något som vi berörde i vårt utlåtande och lag- och kulturutskottet berör också resursfrågan. För att det ska vara möjligt att göra det
här på ett bra sätt så krävs ett samarbete mellan de olika intressenterna på
området. Det gäller innanför Åland med allt från våra egna förvaltningar till
tredje sektorn. Det finns aktörer utanför Åland som vi kan behöva samarbeta
med, både på regeringsnivå men också ideella aktörer.
I slutändan är det här ett ansvar som framförallt faller på landskapsregeringen, att se till att det för åländsk del dokumenteras och görs planer för
framtiden när det gäller arbetet att säkra upp.
Lag- och kulturutskottet lyfter också upp utbildningen som en viktig del i
det här sammanhanget. Precis såsom det beskrivs från utskottets sida så
finns museipedagogiken. Tittar vi i läroplanerna och de styrdokument som
finns för skolorna så beskrivs det här på ett väldigt tydligt sätt, man ska ta
tillvara det åländska kulturarvet. När det sedan gäller praktiken och genomförandet så finns det en del brister, som utskottet också skriver, men det
handlar framförallt också om hur mycket resurser vi har till förfogande. Det
här något som landskapsregeringen får titta vidare på när det gäller uppdateringen av styrdokumenten framåt. Men även när vi nu går in i ett arbete med
ny museilagstiftning så kan man också där se på i vilken utsträckning det här
kan finnas med även där.
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Vi måste också i högre utsträckning försöka se vilka möjligheter skolorna
kan ges för att på egen hand kunna ta del i de kulturskatter som vi har i våra
museer.
Fru talman! Den digitala dokumenteringen nämns också här. Om man ser i
ett längre perspektiv så kommer det att vara viktigt för bevarandet av det
immateriella kulturarvet. Vi lämnar egentligen inte några andra spår än i cybervärlden eller på någon hårddisk när det gäller mycket av det som vi gör
idag. Det här är en fråga som har lyfts upp ganska tydligt när landskapsregeringen nu har börjat jobba med en digital agenda. En av de stora svårigheterna när det gäller digital lagring är att världen runt omkring oss, precis som vi
här hemma, famlar lite när det gäller vilken standard som ska gälla framöver.
I det sammanhanget följer vi noggrant med vad som händer på det här området. Vi försöker att hela tiden se till att gripa de tendenser och trender som
finns på vilket sätt digital lagring ska ske. De vägar vi hittills har valt är sådana som är helt möjliga för att kunna säkra detta framåt. När det gäller den
slutliga lagringen av elektroniskt material så återstår det en hel del tankar och
funderingar. Både på nordisk och på europeisk nivå finns det tankar på att
försöka skapa gemensamma standarder för digital lagring.
Fru talman! När det gäller de internationella förpliktelserna och den här
typen av konventioner som Finland ingår så trycker utskottet på en ganska
öm men viktig punkt när det gäller arbetet med de konventionerna. Helsingfors tenderar att med jämna mellanrum glömma bort att Åland har lagstiftningsbehörighet på de här områdena. De skrivningar som finns i det här betänkandet tar landskapsregeringen med sig som ett av de exempel där
Helsingfors inte har klarat av att sköta sina förpliktelser gentemot Åland och
självstyrelsen. Landskapsregeringen kommer att lyfta det i de sammanhang
när vi ska diskutera med statsmakten om hur man sköter de här sakerna på
ett bra sätt. Formuleringarna är väldigt klara och tydliga vilket ger regeringen
råg i ryggen att också peka på att här finns något som det råder en total enighet om på Åland att så här får det inte gå till. Konstigt vore det ju annars eftersom vi har en lagstiftning som säger just på det sättet.
Fru talman! Till sist hade vi frågan om medlemskap i UNESCO och möjligheten att följa upp rapporteringen på ett direkt sätt. Vi vet att t.ex. Färöarna
har ett associerat medlemskap i UNESCO. Det här är något som landskapsregering finner intressant. Själva medlemskapet är inte speciellt kostsamt för
Färöarna. Det kostar 15 000 danska kronor. Det torde vara mera av en formalitet att förhandla sig fram till ett medlemskap. Men ska man gå in i ett medlemskap så bör man också se till att man hittar vägar för att klara av att sköta
det, dvs. att vi har resurser också på hemmaplan att sköta det. Vi kommer
noggrant att överväga för- och nackdelar med det här och senare också besluta oss för i vilket skede vi sätter oss ner och diskuterar tillsammans med
UNESCO om en möjlighet att bli en associerad medlem. Vi måste hela tiden
ha i bakgrunden att kulturarvet är kärnan i självstyrelsen. Det var det som i
grunden gjorde att vi fick självstyrelse en gång i tiden. Det kan också finnas
ett behov av att ha möjlighet till direkt kontakt mot UNESCO.
Jag ger inte, i det här skedet, ett klart och tydligt svar. Jag har samma syn
som utskottet i det här sammanhanget, att man bör överväga för- och nackdelar innan man tar steget vidare.
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Vi ska från landskapsregeringens sida försöka ta steget vidare och förverkliga det här och se det som hjälp och stöd i det arbete som vi har att bevara
det gemensamma kulturarvet. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med minister Ehn ganska långt i vad han säger. Jag håller
speciellt med om att det här är kärnan i självstyrelsen.
Jag noterade att minister Ehn sade att den här skrivningen ger råg i
ryggen till regeringen och precis på det viset ser jag det också. Det är säkert gammalmodigt men jag tycker att en kläm från utskottet är en tydligare beställning än om man har det inne i texten. Så det var därför som
jag ställde den här frågan. Men det där är kosmetika, det är huvudsaken
att man ifrån regeringens sida faktiskt använder sig av rågen som man
får i ryggen.
Självstyrelselagens 58 § pratar om särskilda skäl för att delta i förhandlingarna. Har man från regeringens sida övervägt att säga att det
här är så pass viktigt att vi vill ta del i de här förhandlingarna? Medlemskap i UNESCO är följande steg enligt mitt synsätt.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! När det gäller kläm eller inte kläm så ser jag precis på samma
sätt som ltl Anders Eriksson. Finns viljan så spelar det ingen roll om vi
sätter det i en kläm eller om det finns i skrivningen. Jag ser det som
kosmetika, precis som ltl Eriksson.
När det gäller 58 § och skälen att få ingå i förhandlingarna så skulle
jag gärna ha sett att vi befann oss i ett tidigare skede, för förhandlingarna skedde långt före den här landskapsregeringen satt vid position att
kunna få vara med i de förhandlingarna. Den här förhandlingen skedde
för sex år sedan, om jag inte minns helt fel.
Jag delar åsikten om att det i här fallet borde de särskilda skälen som
finns i 58 § gälla, just utgående från det som jag var inne på att kulturhistoria och språk är väldigt viktigt för den åländska självstyrelsen. Det
är grundfundament i självstyrelsen, då borde det vara grund för särskilda skäl i 58 § och grund för att kunna ha varit med i de förhandlingarna. Detta tar vi med oss till Helsingfors nu när vi för de här diskussionerna som är mycket större än bara den här diskussionen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt att det här är en vidare problematik än vad den har konventionen tar upp. Om jag förstår det rätt så kommer Ålands landskapsregering att åberopa 58 § i självstyrelselagen och faktiskt riktigt lägga
manken till för att se till att man kommer med i de här diskussionerna.
Sedan har jag en liten annan åsikt än minister Ehn när det gäller om
det är kosmetika eller inte när det är en kläm. Om det finns en kläm så
åtminstone i min värld är det en ganska tydlig beställning ifrån lagtinget
att det här önskar vi att regeringen ska utföra, medan man kan skriva
lite vad som helst i den allmänna texten och det blir mera allmänt tyckande. Jag tycker de facto inte att det är kosmetika. När det gäller det här
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specifika fallet är det huvudsaken att utskottet och regeringen är överens, vilket man förefaller att vara. Men kosmetika är det inte.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson nämnde själv begreppet kosmetika. Därför
valde jag att fortsätta att använda det begreppet. I sin första replik till
mig så använde han just ordet kosmetika. Jag delade den åsikten i den
första repliken, dvs. är det på det sättet att vi har en gemensam åsikt då
spelar det ingen roll om det här handlar om en kläm eller någonting annat. Det viktiga är att vi får frågan att rulla vidare.
När det gäller 58 § i självstyrelselagen så kommer vi att åberopa den
när det gäller helheten. Förhandlingarna är avklarade när det gäller den
här konventionen. Det finns inte mera förhandlingar att göra. Det kommer nya förhandlingar. Grunden är att vi i regeringen och lagtinget är
överens om att vi ska poängtera för regeringen i Helsingfors att man inte
kan behandla självstyrelsen på det sättet att man inte involverar oss när
det gäller konventionen som man har den här betydelsen för Åland. Men
i det framtida arbetet som gäller själva konventionen så är det loppet, i
det här skedet, kört.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Konventioners judiska status är ju nu och då föremål
för diskussion. I propositionen säger regeringen i Helsingfors att Finland inte tidigare ingått några bilaterala föredrag på detta område. Uppe
på sidan 2, stycke två i utskottets betänkande, har utskottet en delvis
annorlunda mening som i varje fall antyder att utskottet anser att
Ålandsöverenskommelse från 1921 nog kan vara en sådan folklig överenskommelse som uppfyller kraven på denna immaterialitet. Delar ministern utskottets åsikt på denna punkt?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker att det ligger någonting i utskottets sätt att resonera. Däremot är jag inte tillräckligt lagklok för att rakt av kunna göra
bedömningen huruvida man kan säga att så är fallet. Jag tycker att utskottets sätt att resonera andas en logik som jag har lätt att följa. Med
tanke på att vi också i ett senare skede hänvisar till 58 § som handlar om
särskilda skäl för att kunna delta och vi hänvisar tillbaka till självstyrelsens grunder så tycker jag att det finns en ganska klar röd tråd i det resonemang som utskottet för. Jag måste ärligt säga att jag varken har
hunnit eller haft möjlighet att föra den här typen av diskussioner med
förvaltningen och än mindre med kollegorna i landskapsregeringen.
Men jag har ingen anledning att i det här skedet avvisa den tolkning som
framskymtar i utskottets betänkande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! För att det inte ska uppstå någon oklarhet om min
egen åsikt så delar jag definitivt utskottets åsikt och gillar mycket väl
ministerns bedömning på den här punkten. Jag hoppas att den här frågan kan debatteras lite på djupet också i ljuset av den tid var i vi nu står.
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Vi har andra konventioner som har antagits med förordning. Det här är
också en förordning i riket och hela den problematiken får vi antagligen
också hantera, kanske i förbindelse med denna fråga.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Om det blir i förbindelse med den här frågan eller inte vill
jag låta vara osagt. Det här är, som jag nämnde i mitt anförande, något
som vi kan använda som exempel i de diskussioner som regeringen nu
kommer att föra vidare gentemot Helsingfors. Jag tror också att lagtinget vid olika tillfällen kommer att ha möjlighet att använda sig av det
här i sina kontakter gentemot statsmakten, som argumentation och visa
på problematiken. Jag är väl medveten om att man också i lagtinget fört
diskussion kring andra konventioner, att det finns konventioner som
inte överhuvudtaget har varit via den här salen tidigare och som ändå
har betraktats som gällande här. Jag tycker det här är väldigt intressant.
Jag delar ltl Janssons åsikt att betänkandet och den här frågan kan användas som ytterligare en språngbräda för att kunna föra framgångsrika
diskussioner med Helsingfors i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Bästa kollegor, efter utskottsordförandens - som vanligt utmärkta redogörelse för utskottsbetänkandets innehåll finns det ingen orsak
att ytterligare beröra den aktuella konventionens materiella innehåll annat än
på två avgörande punkter. De inledande replikskiftena har väl visat på några
av de lärdomar vi bör ta med oss från den här processen och diskussionen. De
två avgörande punkterna handlar om avsaknaden av ett omnämnande av
Ålandsöverenskommelsen från 1921 i Katainen-regeringens proposition till
riksdagen och lag- och kulturutskottets uppmaning till landskapsregeringen
att undersöka möjligheten att i likhet med Färöarna sikta på ett associerat
medlemskap i FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, dvs.
UNESCO.
Fru talman! Tillåt mig dock börja med ett litet, om än dock enligt min mening, intressant sidospår. När jag igår satte mig ner för att fundera på innehållet i detta anförande, dök det nämligen plötsligt upp i minnet en ca 15 år
gammal upplevelse: Beskedet från skattestyrelsen och sedermera från HFD
om att Julius Sundbloms minnesstiftelse inte kunde anses som en del av det
finländska kulturarvet och därmed inte kunde komma i åtnjutande av den
skatteförmån som under den tidpunkten reglerade motsvarande stiftelsers
och deras gåvogivares skattevillkor.
Jag kommer ihåg att vårt juridiska ombud Kai Uotila var mäkta upprörd –
precis som stiftelsens ansvariga - över denna tolkning men i o m HFDutslaget var dörren stängd. Trots att ju stiftelsen i högsta grad ägnar sig åt ett
kulturinriktat arbete.
Oaktat denna typ av närmast politiska markeringar från finska myndighetsinstanser i Finland så ska vi från åländsk sida givetvis fortsätta att markera det speciella med Ålandsöverenskommelsen där just sedvänjor och kultur ingår som en av de centrala beståndsdelarna.
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Personligen anser jag att det ansvariga ministeriet, undervisnings- och kulturministeriet påbörjat hanteringen av konventionen genom att bryta mot
dess anda och mening genom att utelämna Ålandsöverenskommelsen i propositionstexten. I propositionen betonas t.o.m. i inledningen att förståelsen
för kulturarvet är särskilt viktigt med tanke på en fungerande samlevnad mellan minoriteter och majoritetsbefolkning.
Hur är det då möjligt att ett ministerium på detta sätt agerar i strid med de
förpliktelser som Finland är på väg att ikläda sig? Om vi väljer att bortse från
risken att Åland i detta hänseende medvetet valts bort av olika skäl kvarstår
det uppenbara svaret: undervisnings- och kulturministeriet har inte klarat av
att följa självstyrelselagens regler för hur autonoma Åland ska involveras i arbetet med internationella fördrag.
Det exceptionella med konventionen om tryggandet av det immateriella
kulturarvet är nämligen att a) landskapsregeringen informerades aldrig om
processen med konventionens tillkomst – alltså ett förfarande i strid med
självstyrelselagens § 58, b) landskapsregeringen bjöds aldrig in till det särskilda hörande som undervisnings- och kulturministeriet anordnade i februari 2011, c) ministeriets skriftliga remissförfarande gjordes vid en tidpunkt då
regeringspropositionen redan hade skickats till riksdagen.
Utgående från detta samlade agerande är det kanske inte så konstigt att
undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän inte klarade av att få till en
proposition som ger en mer heltäckande bild av Finlands samlade kulturarv.
Med anledning av detta har lag- och kulturutskottet valt att uppmana landskapsregeringen att upplysa ansvariga ministerier om Ålands rätt till delaktighet i förhandlingar om bl.a. internationella fördrag och på samma gång
uppmärksamgöra ministerierna om att Finland förbundit sig till Ålandsöverenskommelsen och därmed bär på ett kulturarv inom ramen för den nu aktuella konventionen.
Personligen finner jag det direkt märkligt att det ska vara så svårt att få aktörerna inom den finska statsmakten att agera på ett sätt som svarar upp mot
självstyrelselagens bestämmelser när det gäller den internationella nivån. Det
finns ju inte bara särskilda kontaktpersoner inom alla ministerier, dessutom
finns det särskilda handböcker där Ålands särställning lyfts fram och med
tydliga anvisningar om hur Åland involveras i processens olika delar när det
gäller en konventions tillkomst.
I den av justitieministeriet utarbetade handboken från 2009, om jag minns
rätt, så sägs; ”syftet är att säkerställa att självstyrelsesystemet för Åland
som konstitutionellt system tillämpas klanderfritt och enligt principen om
god förvaltning”.
Efter att ha läst handböckernas åländska delar kan jag bara konstatera att
ministeriets ambitioner om god förvaltningen och en klanderfri hantering
uppfylls mer än väl bara innehållet ges spridning och följs. Svårare är det
inte.
Fru talman! Avslutningsvis några ord om UNESCO och de åländska ambitionerna att uppnå ett associerat medlemskap för Åland. Enligt min mening
finns det anledning för landskapsregeringen att särskilt utreda frågan om
huruvida Åland bör söka en form av medlemskap i en internationell organisation vars grundläggande konventioner vi till viss del inte har gett vårt bifall
till, där har vi särskilt beståndsdelarna i det åländska nationalitetsskyddet.
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Som kollegan Gunnar Jansson nämnde så kommer detta med konventioner och annat att bli högaktuellt i.o.m att självstyrelsepolitiska nämnden som
bäst tittar på frågan om tidigare konventioner och deras tillämplighet på
Åland år 2013. Tack, fru talman.
Wille Valve, replik

Tack, ltl Harry Jansson, för ett intressant anförande. Parallellen till Julius Sundblom minnesstiftelse var särskilt intressant och relevant också
med tanke på att Julius Sundblom, enligt den historik jag har framför
mig, irriterades högeligen över förryskningsprocessen och det systematiska utraderandet av det immateriella kulturarvet som pågick då. Julius
Sundblom höll ett berömt tal, när han tvingades ner från talarstolen,
som avslutades med orden: ”solen har gått ned men hon skall åter stiga
upp och vi skola åter se dagen som trots allt skall gry, blott vi ej låta
oss förtröttas i den goda kampen och det skola vi aldrig”.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Det skulle vara förmätet av mig att konkurrera med Julius
Sundbloms goda ord, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Vi i utskottet har ingående tagit oss an det immateriella kulturarvet. När vi jobbar med konventioner så ska vi enbart ge bifall eller avslag.
När det gäller den här konventionen så har vi gått in lite mera grundligt än
vad vi brukar göra.
Utskottet har varit verkligt ambitiöst. Det här är en viktig konvention för
oss och vår historia. Desto mera vi satte oss in konventionen desto mer intresserade av det immateriella kulturarvet blev jag.
Jag tänkte på att mycket av våra traditioner är både hantverk och mat. Jag
blev samtidigt lite rädd när det gäller vem som ska göra allt detta. Vår ekonomi är redan idag ansträngd och museibyrån har genomgått en personalminskning. Det kan vara tufft för museibyrån att hinna göra allt detta som de
nu ska göra i och med detta bifall av denna konvention. Nu ska vi inte se detta
som enbart förpliktelser utan mera som möjligheter. Det är en trygghet att vi
får trygga vår tradition. Många traditioner försvinner allt mera. Utskottsordförande Sjögren nämnde t.ex. tjugondag Knut som har minskat. Barn behöver
inte godis, de får ändå godis och snabba sockerkickar.
En fråga som funderar på är hur länge har vi våra åländska midsommarstänger? Jag har hört ryktats att det är svårt att få yngre att ställa upp och
hjälpa till att binda midsommarkronor. Vem ska föra traditionerna att lägga
pärttak, skära vass och annat vidare?
Som det står i vårt betänkande så kommer det att bli svårt med genomförandet. Samarbetet med olika föreningar behöver utvecklas, då tänker jag
t.ex. på Martharörelsen samt den ideella stödföreningen för Ålands jakt- och
fiskemuseum. Jag vill också passa på att berömma Martharörelsen som nu
gör ett otroligt bra jobb med att dokumentera gamla husmorstips som nu kan
leva vidare i dagens småbarnsfamiljer genom boken ”Smartha tips och
åländska traditioner”. Detta är en bok som används flitigt av både mig och
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min fru. Även andra böcker av Marthorna ges ut i syfte att bevara gamla traditioner.
I vårt utskottsarbete blev jag nyfiken på en sak. Hur ska vi få med vårt kulturarv i läroplanen? Men det kom fram från våra höranden att det finns utrymme för detta i läroplanen. Sedan är det upp till skolorna hur mycket engagemang, resurser och tid de lägger på vårt åländska kulturarv. Det kom fram
att det finns förbättringspotential när det gäller museipedagogiken, vilket jag
personligen tycker att det borde vara värt att satsa på.
Fru talman! Enligt 58 § i självstyrelselagen ska landskapsregeringen underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella förpliktelser i frågan om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. Här kan vi konstatera att så har inte varit fallet. Här bör man åter påminna om Ålandsöverenskommelsen när det gäller rätten till delaktighet i de
frågor som berör Ålands behörighet.
Jag har hört av kansliminister Gun-Mari Lindholm att det har blivit en
förbättring på senare tid. Men det är ändå en fråga som man kan ta upp med
regeringen i Helsingfors. Man ska inte gömma bort utan snarare lyfta upp att
Finland har ett kulturarv genom Åland och det lilla skärgårdssamhället.
Avslutningsvis, fru talman, om vi ska bevara vårt kulturarv så är det viktigt
att vi också har etnologer, vilka har minskats i antal de senaste åren. Det är
viktigt att vi bör se över hur vi bevarar vårt kulturarv på bästa möjliga sätt.
Det är viktigt att vi säger vad vi vill satsa på. Här kanske vi också behöver se
över våra politiska motsättningar när det gäller den museala verksamheten,
vilket minister Ehn nämnde i sitt anförande.
Vad ska vi själv ha och vilka tjänster köper vi utifrån? Vi måste ha resurser
i framtiden för att kunna bevara en hög kvalitet på det immateriella kulturarvet. Vi har ett kulturarv som vi ska vara stolt över och se till att vi kan bevara.
Vi ska inte låta vårt kulturarv bli hotat, utan vi ska bevara vårt kulturarv
mera. Tack.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Som jag nämnde i remissanförandet har godkännandet av konventionen om tryggande av det materiella kulturarvet vissa budgetverkningar. Efter utskottsbehandlingen är vi dock förvissade om att dessa verkningar
kommer att kunna hanteras inom ramen för tillgängliga anslag, särskilt vid
en jämförelse med vad Finland betalar för att ta tillvara sitt immateriella kulturarv – dialekter, sedvänjor, danser och ”kunskap om universum”.
Lag- och kulturutskottets ambition att göra Åland till associerad medlem i
UNESCO förtjänar en extra kommentar. Det immateriella kulturarvet, dvs.
språk och traditioner, hör till självstyrelsens kärnområden och dessutom till
landskapets behörighet. Kostnaden för ett associerat medlemskap ligger i
storleksordningen 15 000 danska kronor, dvs. 2 000 euro. Avgiftsmässigt ligger det inom ramen för det möjliga. Däremot ska vi minnas att vi då också
bör vara aktiva i det här samarbetet, ha tjänstemän och drivande politiker
som tar initiativ. Vi bör med ett öppet sinne ställa oss frågan; vad har vi att
vinna på detta samarbete?
Lag- och kulturutskottet vill höja ett litet varningens finger för att Åland
inkluderas i allt färre konventioner. Det handlar om hur självstyrelselagens
58 § 2 mom. tillämpas i praktiken – dvs. att ”landskapsregeringen ska underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella
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förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet.” Utskottet noterar att detta inte verkar funka. Det är ingen kritik mot
landskapsregeringen utan mot de ”nya” mekanismer på justitieministeriet
och utrikesministeriet som borde fungera och leda till en kontakt till Åland så
fort som förhandling om nytt fördrag med koppling till självstyrelsen inleds.
Lag- och kulturutskottet tar också tillfället i akt och påminner om bestämmelserna i Ålandsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige som innehåller bestämmelser för bevarande av det immateriella kulturarvet. Dessa bestämmelser har en bred juridisk expertis och ansetts vara förpliktigande för
Finland och Sverige, inte minst i beaktande av att den finländska statsledningen uttalat detta i många år.
Moderata lagtingsgruppen stöder att lagtinget ger sitt bifall till denna konvention.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Jag ber om ursäkt för dröjsmålet, jag var lite oförberedd. Ltl
Valve brukar tala lite längre.
Vi måste veta var vi har varit för att veta vart man ska gå, annars går man
bara i cirklar. När det gäller historia och kulturarv så är det just detta som det
handlar om, att bevara det som har varit för att kunna gå vidare in i framtiden.
Vad i världen innefattar begreppet det immateriella kulturarvet? Det var
min första fråga när jag fick de här dokumenten i handen. Det är ett ganska
luddigt begrepp och ingenting man använder sig av i vardagen. Precis som
flera av mina kollegor i utskottet så blev jag förvånad, när jag satt mig in i det
här ärendet, vilken enorm mängd och vilken kulturskatt det här handlar om
och vilken viktig konvention det faktiskt är. Det var viktigare än vad vi kanske
insåg när vi började med det här ärendet.
”Högt ska det klinga vårt svenska språk, tala med manande stämma” brukar vi sjunga runt midsommarstången på midsommarafton. Midsommarstången är väl nog så materiell, både sången och ritualerna kring midsommarstången hör väl till några av våra käraste kulturarv.
Allt från att stöta fisk, sopa ut julen, is kunskap, vårfågeljakt och Föglös berömda VM i Pitch ingår i den immateriella kulturskatten.
En del av de här traditionerna håller på att försvinna, vilket vi redan har
konstaterat. Det finns olika orsaker till det. Tidsandan är sådan att man inte
ägnar sig åt det här gamla hantverket längre. Vissa saker förbjuds, såsom vårfågeljakten.
De traditioner och företeelser som håller på att försvinna på ett eller annat
sätt behöver ju dokumenteras. En del av problematiken är dels att begränsa
vad vi vill dokumentera bevara för det finns en oerhörd mängd, och dels hur
vi ska dokumentera det här.
Visst ska vi utnyttja den tredje sektorn här, men vi kommer inte ifrån att
det behövs någon form av resurs eftersom museibyrån kommer att ha huvudansvaret för den här frågan. Hur mycket som vi vill bevara måste avspeglas
på den resurs som vi sätter på det här.
När det gäller de företeelser som vi vill bevara så där tror jag att vi kommer
att ha stor nytta och hjälp av tredje sektorn. Ungdomsföreningar och Marthaföreningen nämndes här tidigare, även byalag, alla de här sammanslutningarna besitter en otrolig kunskap som vi måste ta vara på och värna.
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Kontentan av detta är att det här kommer att få verkningar i budgeten. Hur
stor verkning det får i budgeten är upp till oss. Ju större resurser vi sätter på
det här, desto mera kan vi bevara och dokumentera. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Kulturpolitiken hör till självstyrelsen kärna, det har vi hört
många gånger i den här debatten och det är vi väl alla således överens om.
Det har varit intressant att få ta del av en utskottsbehandling kring ett
ärende som rör kulturpolitik och det immateriella kulturarvet.
Syfte med den här konventionen sammanfattas i fyra punkter i konventionens första artikel. a) Dels att trygga det materiella kulturarvet. Det här
sysselsätter vi oss redan med på Åland men det kan givetvis utvecklas. Några
nya formkrav kommer med konventionen bl.a. upprättande av register. b) Att
säkerställa att berörda lokalsamhällens, gruppers och enskilda personers
immateriella kulturarv respekteras. Det här upplever jag att vi gör på Åland.
Jag ser åtminstone inte någon särskild grupp vars kulturarv inte skulle respekteras. c) Att höja medvetandet på lokal, nationell och internationell nivå
om det immateriella kulturarvets betydelse och säkerställa uppskattningen
av det. Det här innebär förstås gränslösa utmaningar. Att uppskatta det immateriella kulturarvet kan man säkert göra hur mycket som helst. Det här är
kanske snarare än uppmuntrande artikel än ett krav. d) att främja internationellt samarbete och bistånd. Här kan man nog tänka sig en rejäl utveckling
från vår sida. Jag ska återkomma till det senare.
Hur vill konventionen att vi i praktiken ska göra för att bevara och höja
medvetandet av vårt immateriella kulturarv? Mycket har nämnts, bl.a. registret och att man hittar de kritiska immateriella kulturarv som faktiskt behöver
räddas akut, det är viktigt.
Jag tänker lyfta upp några specifika punkter som inte har diskuterats så
mycket och som jag tycker att är intressanta och som delvis anknyter till utskottets betänkande.
Artikel 13, punkt c: ”Främja vetenskapliga, tekniska och konstnärliga
undersökningar och forskningsmetoder i syfte att åstadkomma ett effektivt
tryggande av det immateriella kulturarvet.” Här har vi högskolan på Åland
som en ypperlig instans för att ta på sig en del av det ansvaret. Utskottet skriver också i sitt betänkande att högskolan på Åland kan ges en roll när det gäller att uppfylla konventionens önskemål och krav.
I Artikel 14, punkt i; så skriver man; ”att man bör bevara kulturarvet genom program för utbildning, medvetandegörande och information riktad
till allmänheten, särskilt till ungdomar”. Den här punkten är ju en passning
rakt i händerna på vårt utbildningsväsende. Enligt de diskussioner som vi har
haft utskottet så har vi den uppfattningen att läroplanerna idag både uppmuntrar och kräver att kulturarvet ska bakas in i undervisningen, vilket i sig
är positivt men här kan man givetvis också utveckla det. Det finns inget annat
tak för det än ett ekonomiskt.
Vad gäller museipedagogiken så har vi fått erfara, som vi också skriver i utskottets betänkande, att här finns det utvecklingspotential. Att lära sig om
kulturarv är ju förstås viktigt men det är kanske ännu viktigare att lära sig
genom kulturarv. Vad menar jag då med detta? Ja, givetvis alla de föreningar,
företag, hushåll och skolor där man för vidare kunskap om traditioner och
olika hantverkstekniker som tidigare diskuterats. Martharörelsen är ett yp-
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perligt exempel som utskottet lyfte fram. Vi konstaterade att Marthaföreningen är duktiga på att bevara kvinnligt hantverk. Det traditionellt manliga
hantverket kanske har lite större utmaningar.
Jag lovade att återkomma till internationellt samarbete. Jag skulle vilja
peka på ett exempel. I Sverige har man någonting som heter Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Jag tyckte att det var intressant när jag hittade
det i mina efterforskningar. De driver bland annat ett projekt som heter ”Kulturarv i rörelse” som är finansierat bl.a. ERUF. De jobbar med några spännande saker. Jag ska berätta lite om vad de gör. Jag har ingen större kunskap
om deras arbete men på basen av det som jag har läst så fanns det några intressanta aspekter. Själva konceptet är intressant att titta på. Eventuellt finns
det möjligheter att samarbeta med organisationen.
Kulturarv i rörelsen bygger bl.a. på att man stöder företag att använda sig
av kulturarv för att uppnå ekonomisk vinst. Det här är något som inte har
diskuterats så mycket i debatten. Hur kan vi få våra företag att bevara kulturarvet? Det är ju ett ypperligt sätt, det kostar ingenting för oss när vi ska fördela skattepengar, snarare ger det mera skattepengar om vi lyckas skapa tillväxt med hjälp av kulturarv. Det finns företag som har blivit hjälpta, de använder sig av ”story telling” och lyfter fram företagets historia. Det här kan
man t.ex. se på ÅCA:s mjölktetror idag där de beskriver företagets historia
och använder detta i marknadsföringssyfte. Det här ganska smart och ganska
utbrett också. Det finns säkert en potential i det här.
Design och mode är förstås ett annat område där gamla mönster och textilier kan användas för att skapa nya produkter och marknadsföra sig. Mat
och dryck är ypperliga exempel, vi kan ta Stallhagens vraköl där man använder sig av vår sjöfartshistoria och det kulturarv som det innebär för att marknadsföra en produkt. Champagnen är också ett sådant exempel där kulturarv
kan användas i syfte att marknadsföra. Ur en krass ekonomisk synvinkel kan
kulturarv också användas och det är någonting som vi behöver uppmuntra i
högsta grad när vi funderar över hur vi kan uppfylla konventionens syftemål.
Sist och slutligen tänkte jag kort diskutera det som utskottet skriver i sitt
sista stycke i betänkandet, det som eventuellt kunde ha varit föremål för en
kläm: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att upplysa ansvariga ministerier om Ålands rätt till delaktighet i förhandlingar om fördrag och
andra internationella förpliktelser enligt bestämmelserna i självstyrelselagens § 58.” Här får vi återigen konstatera att vi har ett självstyrelsesystem
som inte respekteras och således inte fungerar i praktiken.
Man kan fråga sig hur många gånger lagtinget ska behöva göra den här typen av skrivningar före vi får det att fungera tillfredsställande. Det kanske har
förbättras på senare tid, men vi är uppenbarligen fortfarande inte i hamn. Det
är ju inte första gången man tar upp frågan om hur Ålands roll ser ut vid internationella förhandlingar. Ibland väljer man att konsultera oss, oftast gör
man det, men ibland väljer man det inte. Landskapsregeringen har också
möjlighet, enligt 58 §, att själva aktivt begära information om förhandlingar.
Sist i 58 § finns det en mening som säger att Åland, när det föreligger särskilda skäl, ska ges möjlighet att delta i förhandlingar. Det är någonting som
säkert kunde utnyttjas oftare.
Ytterligare ett intressant fenomen som har använts några gånger vid internationella förhandlingar om fördrag som gäller Åland i allra högsta grad är
den så kallade opt in-opt out klausulen. Det innebär att Åland har möjlighet
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att ge sitt bifall eller avslag till ett internationellt fördrag i sin helhet. Vanligtvis ger vi bara bifall till den del av ett fördrag eller en konvention som faller
inom vår behörighet. Till exempel vid anslutningsfördraget till EU fanns opt
in-opt out klausulen med. Vi gavs möjlighet att gå med helt hållet eller att stå
utanför helt och hållet. Frågan som vi i Ålands Framtid naturligtvis ställer oss
är om inte det här egentligen borde vara praxis genomgående vid alla typer av
föredrag som aktualiseras.
Vi tror att det här kan vara vinn-vinn situation. Konventionen om det immateriella kulturarvet råkar nu den till allra största del beröra enbart åländsk
behörighet. Men det finns ju många konventioner med blandat innehåll med
både riksbehörighet och åländsk behörighet. Det är klart att det här är ett bekymmer för vår del om vi väljer att inte ge vårt bifall till en konvention, då
gäller den bara till hälften eller till de delar det rör vår behörighet. Det är inte
ett redigt och strukturerat sätt. Om en medborgare vill åberopa en konvention ur juridisk aspekt så måste han först fundera om det här är en punkt som
lyder under åländsk behörighet eller under riksbehörighet. Det är ju ett kaotiskt system. Vi skulle i allra högsta grad vinna på att alltid ha en sådan klausul.
Finland undviker ju dessutom risken att skämma ut sig på den internationella arenan. Om man idag uppfattar att Åland är beredd att ge sitt bifall till
ett fördrag och man sedan av någon anledning i alla fall väljer att inte godkänna fördraget så då har ju Finland förbundit sig gentemot andra nationer,
som har skrivit på fördraget, att det här ska tillämpas inom hela Finlands
gränser. Men i praktiken så hamnar Åland utanför och det här vore utan tvekan pinsamt för Finland.
Vi tycker att regeringen borde aktualisera den här frågan när man nu
kommer att diskutera Ålands roll vid internationella förhandlingar. För fram
att vi vill ha en sådan praxis där opt in-opt out används konsekvent. Lyckas
man inte få den här regeringen att gå med på en sådan tillämpning så är det
absolut en fråga för diskussion när det framtida självstyrelsesystemet ska tas
fram. Vi tycker att det här är ett område där självstyrelsen absolut kunde förbättras. Det har blivit dags och det visar också hanteringen från Helsingfors
av det här ärendet. Tack.

Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är väldigt intressanta synpunkter som ltl Axel Jonsson
kommer med, hur man kan utnyttja möjligheterna att se kulturarvet
som en källa till både affärsidéer och att lära sig för framtiden. Från
åländsk sida har vi nog varit rätt duktiga på det här. Det finns säkert
mera att göra. I turismstrategin lyfter man fram de här bitarna. Vi kan
se att man har tagit fasta på det i och med att man har varit med och arrangerat Tall Ship Race, det är väldigt viktigt. Man ordnar Vikingamarknaden, Kastelholmsdagarna och den här listan kan göras väldigt
lång. Vi tar nog vara på kulturarvet, men vi från samhällets sida kanske
kunde vara ännu bättre på att visa var exemplen finns och det tar jag
med mig. Att se vad det finns för samarbeten ytterligare utanför Åland
var en intressant tankegång där vi kunde stötta upp utbildningen.
När det sedan gäller behörighetsområden och hur man ska hantera
internationella fördrag så är jag säker på att lagtinget får fortsatta möj-
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ligheter att diskutera det efter betänkande från självstyrelsepolitiska
nämnden som kommer här i ett annat ärende så småningom.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart finns kulturarv också inom åländska företag, föreningar och
evenemang. Frågan är om man inte från samhällets sida kunde vara en
träffpunkt på ett annat sätt? Företagen kunde lära sig av varandra och
det görs inte i praktiken idag, enligt min kännedom. Det är ett litet inspel och tips till regeringen.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det allra viktigaste är att vi ser till att vi pekar på de möjligheter som vi kan se från samhällets sida men också att man ställer sig
positiv till de initiativ som finns ute hos den åländska allmänheten och
hos företagare. Där finns säkert anledning till en viss självkritik. Det
finns säkert områden där vi kunde ha varit bättre på att komma till mötes och hitta möjligheter att använda oss av kulturarvet. Jag ser framför
mig att vi har ett antal kungsgårdar som har fått stå ganska tomma, och
det finns också andra typer av byggnader som i och för sig inte är immateriella i det här sammanhanget. Men jag tycker att det är svårt att skilja
rakt av på det immateriella och det materiella kulturarvet för de vägs
hela tiden samman till en enhet. Det finns saker som vi kan göra bättre,
men jag tror att drivkraften hela tiden, som i så mycket annat, ska
komma från människorna, entreprenörerna och företagarna själva, då
finns det en möjlighet att kunna lyfta det här vidare på ett väldigt positivt sätt ifrån samhällets sida också.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi tycks ha en ganska liknande syn i det här fallet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Värderade fru talman! Det politiska arbetet är fantastiskt, jag hellre det kallar
för samhällsarbete, man lär sig ständigt nytt, man lär sig ständigt mera och
man utvecklas. Den här diskussionen idag har varit väldigt värdefull att
lyssna på och det arbete som har gjorts i lag- och kulturutskottet har varit av
stort värde för många av oss.
Basen för självstyrelsen är det svenska språket och kulturarvet har man alltid vetat om. Kulturarvet innehåller tydligen flera delar som FN har valt att
separera och det kan man sedan ha synpunkter på om det är rätt och rimligt
att separera det materiella kulturarvet från det immateriella och det finns en
gråzon där emellan som är betydande. Nu är det på det här sättet, men det
här har säkert vidgat vår uppfattning kring vad vårt kulturarv är och vad kulturarv är i ett nationellt perspektiv och vad det är i ett mera internationellt
perspektiv också. Men för oss, sett ur självstyrelsens synpunkt, så är det lokala och regionala perspektivet det avgörande.
Jag ska försöka knyta ihop en särskild påse och börja med att citera syftet
med konventionen. ”Syftet med konventionen är att främja tryggandet av
det immateriella kulturarvet, säkerställa att berörda lokalsamhällens,
gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv respekteras. Kon1034

ventionen förutsätter att parterna vidtar åtgärder såsom bevarande av det
immateriella kulturarvet samt skydd i syfte att främja kulturarvet”. Jag exkluderar en del ord bara för att visa att det också så väldigt tydligt innehåller
den här FN-konventionen; bevarandet av det befintliga, bevarande av kunskapen, det här är inte bara en museal verksamhet utan det här är en daglig
verksamhet som vi har i många sammanhang.
Genom konventionen, som trädde i kraft 2006, har det upprättats en fond
inom UNESCO för att främja det immateriella kulturarvet. Det internationella samhället är alltså berett att också betala för bevarandet av kunskapen
och att utövandet ska fungera i praktiken.
Under debatten här kom jag att tänka på att ett av våra stora immateriella
kulturarv är sjöfågeljakten, men till stora delar också materiella när det gäller
tillverkande av vettar. Det är ett av de stora immateriella kulturarv vi har, inte
generellt sjöfågeljakten utan specifikt vårfågeljakten med alla dess ingredienser för kulturens bevarande.
Då har vi inom Europeiska Unionen ett fågeldirektiv som tolkas på det sättet att det här inte längre är möjligt. Hur gör man då när ett fågeldirektiv
inom Europeiska Unionen klart strider mot en FN-stadga om bevarande av
det immateriella kulturarvet? Vilken är starkare? Vilken roll ska FNkonventionen ha när myndigheterna inom den Europeiska Unionen tolkar
sitt fågeldirektiv? Det vore bra om man inom lag- och kulturutskottet skulle
berätta huruvida man har ägnat detta en tanke. Sjöfågeljakten är bara en sektor men den har varit särskilt aktuell för oss så därför är den lättare att ta
upp. Det finns många andra befintliga kulturarv som måhända i marginalerna strider mot en del EU-direktiv. Hur gör man då? Har landskapsregeringen
beredskap att svara på frågan? Har vår särskilt grundlags- och internationellrättskunnige medlem ltl Gunnar Jansson varit med om den här typen av
diskussioner tidigare? Det är kanske värt att lyfta i sammanhanget, för de här
bestämmelserna är oberoende motstridiga. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa vtm Jansson, det är ett intressant tankeexperiment. Ifall utskottet
skulle ha gått in på sjöfågeljakten så är problemet att EU-domstolen har
varit noga med att betona att unionen är en separat rättsordning, fristående ifrån allting annat. I paketet att vara EU-medlem ingår en lojalitetsplikt, man ska undanröja allt som står i strid med EU-rätten. Jag
tror inte att Finland och regeringen och riksdagen skulle ha gått in i den
här konventionen om de skulle ansett att vi kunde ha nyttjat den på något vis vad gäller våra traditionella värv.
Däremot för att vicetalman inte ska bli nedslående i sitt tankeexperiment så vill jag betona att i EU:s nya funktionsfördrag 4.2 artikeln så
hittar vi den här respekten för regionala och lokala både sedvänjor och
annat, indirekt i alla fall, och där har vi faktiskt ett brofäste som vi kan
bygga vidare på utgående från det resonemang som vicetalman just anförde.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag uppfattade inte direkt klara synpunkter från kollegan
Harry Jansson om hur en sådan här situation, när de strider mot
varandra, ska behandlas annat än lojalitetsförklaringen som vi har avgi-
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vit i vårt medlemskap i Europeiska Unionen. Jag kan tänka mig att det
idag i EU:s väldigt tydliga försvarspakt, som är nästan lika starkt formulerad som NATO:s försvarspakt, att den försvarspakten från tid till annan kan komma i strid med FN:s fredsbevarande konventioner som är
ganska långtgående. De här båda går in i varandra, de går parallellt med
varandra och ibland så krockar de med varandra. Då är frågan hur EU
tar ställning i en sådan situation.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag hoppas att talman ursäktar att vi tar ett litet språng ut i
folkrättens ”cyberspace”. Vi har de gamla traktaten som hela Ålands
speciella särställning vilar på, det är därför som vi slår vakt om dem och
i unionsfördragen finns sedan tidigare att man också ska respektera tidigare ingångna avtal. Här har vi en typisk förpliktelse, som vi från
Ålands sida är mycket noga med att markera att det här en förpliktelse
av gammal art som Finland har i klätt sig och är skyldig att efterleva.
Men som vi har kunnat konstatera så har vi alla ett gemensamt ansvar
för att se till att de speciella fördrag, och annat som bygger under Ålands
särställning, lyfts fram. Det är därför som utskottet har lyft fram
Ålandsöverenskommelsen här. Det är lite olika former av förpliktelser
som Finland har av gammalt slag och av nytt slag. I det här fallet så är
det den nya konventionen som man kan anse att inte på något vis kunde
skapa problem för Finland i förhållande till EU, tyvärr i det här fallet
kanske.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi har i regeringen snuddat vid tankarna kring kopplingen
mellan sjöfågeljakten och tankegångarna som vtm Jansson nu för fram.
Däremot har vi inte lyckas föra ett resonemang likt det resonemang som
fördes i ett tidigare replikskifte här. I ett läge där sjöfågeljakten går vidare så är detta en av de frågor som man nog måste belysa ytterligare
innan man rakt av kan säga att det inte skulle vara ett spår att belysa och
använda sig av för att lösa det här problemet som vi står inför.
På frågan om landskapsregeringen har gjort en analys så har vi inte
annat än nuddat vid det än så länge.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack för det. Fru talman, jag hade oturen att under sex år i landskapsstyrelsen ansvara för kampen för att behålla den här delen av vårt immateriella och delvis materiella kulturarvet i landskapet. Delar av den
argumentation vi förde på 90-talet så innehöll nog det här, men definitivt ingen hänvisning till några FN-konventioner. Den kunskapen hade
vi inte då och det var synd att vi inte hade den kunskapen, för det hade
säkert gett en intressant vinkling på de vägar som ärendet sedan tog sig,
särskilt under 2000-talet. Trots att det inte gjordes då så finns det skäl
att anhängiggöra frågan nu, eller åtminstone ha ett juridiskt underlag så
att man vet om man kan använda det i något sammanhang.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som nämns här tidigare så härstammar den här konventionen i grunden från 2006 när den trädde ikraft. Finland ratificerade
den förs nu så det är i det här läget som den kommer till ett eventuellt
utnyttjande. Landskapsregeringen ska ha det här med bakom örat. Det
har framkommit i replikväxlingarna här att det kan finnas problem att
använda den till sin fördel. När det gäller försvarets kring sjöfågeljakten
så har den senaste tiden visat att vi kan behöva använda oss av alla de
möjligheter som erbjuds oss. Då behöver den juridiska analysen som
vtm Jansson efterfrågar också göras och det tar regeringen med sig
också i den fortsatta diskussionen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för det. Tidsfaktorn som ltl Harry Jansson var inne på
och nu också ministern är riktig. Det som vi här känner till är att den här
konventionen trädde ikraft 2006. Huruvida den har föregåtts av några
likartade konventioner framgår inte av det här materialet om inte nästa
talare har kunskap om det. Det innebär att fågeldirektivet i så fall möjligen skulle ha tillkommit tidigare och därmed hade man inte haft möjligheten att föra den här argumentationen. Men nu när världen har gått in
för en UNESCO-konvention, efter 2006, så förändras situationen i varje
fall i någon mån. Det ska bli intressant att se om det kan utnyttjas.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Utskottets betänkande inspirerar till några synpunkter lika
som denna debatt. Jag ska ge några allmänna synpunkter om traktatsrätten
och möjligen återkomma till frågorna i vtm Roger Janssons betydelsefulla inlägg. Så här fungerar folkrätten.
Jag skulle vilja börja med att säga att det nästan hade varit en sensation
om regeringens proposition till riksdagen hade omnämnt att Finland har ingått bilaterala fördrag på området för att trygga det immateriella kulturarvet.
Därför att då kommer vi in på hela frågan om Ålandsöverenskommelsens status. Jag ska nämna några ord om det. Jag har varit med om många omgångar
i den frågan, säkert har andra också varit det.
Jag brukar ta avstamp i den diskussionen som förekom 1973. Då publicerade professorn i Åbo akademi, Tore Modeen, en bok om bevarande av
Ålandsöarnas nationella karaktär där det förs ett mycket ingående resonemang om Ålandsöverenskommelsens status från 1921, den juridiska och politiska folkrättsliga statusen
Möjligen har några här haft Tore Modéen som lärare. Jag vill nästan minnas, men här kan jag minnas fel, att den förra lagtingsdirektören i något
skede var assistent till professor Tore Modeen. Professor Tore Modeen kom
till en slutsats som nästan omedelbart väckte en livlig debatt i vetenskapskretsar, i juristkretsar och också i det finskspråkiga Finland där den andra falangen anfördes av den yngre lovande professorn Ilkka Saraviita. Han blev
sedermera mycket djupt insatt i Ålands frågor och betraktades också under
min tid i riksdagens grundlagsutskotts som en klar Ålandsvän. Det var många
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gånger till nytta till och med i den här typen av tolkningsärenden vad gäller
självstyrelsen och dess karaktär.
Tore Modeen ansåg att även om Nationernas Förbund som garant för
Ålandsfrågans avgörande hade upplösts och ersatts så var Ålandsöverenskommelsen gällande och bindande för Finland. Ungefär den terminologin
kan man använda; gällande och bindande.
Utskottet använde vist nog termen; förpliktelser och förpliktar. Det är
klokt att göra på det sättet. För här lurar just pudelns kärna. Saraviita anförde
den åsikten på 70-talet att eftersom Ålandsöverenskommelsen, den bilaterala, inte hade behandlats som ett fördrag med förhandling, signering, ratificering och utbytande av ratifikationsdokumenten, utan enbart hade ingåtts
med stöd av en noteväxling mellan ländernas regering, så skulle Ålandsöverenskommelsen inte längre binda Finland. Han diskuterar inte så mycket om
hur Sverige står i det sammanhanget, i och detta i all synnerhet efter det att
Nationernas Förbund hade upplösts och FN reagerade som FN gjorde. Här
inverkade troligen också den händelse som skedde på 40-talet när den dåvarande självstyrelselagen kom till och den demars som Finland fick motta av
Sovjetunionen.
Det var alltså en situation som också var rådande när jag kom in i riksdagen 1983, så här fördes ett långtgående resonemang om vad som var vad.
När den nuvarande självstyrelselagen stiftades så kommer många ihåg att
där fördes en ingående diskussion om huruvida den lagen skulle vara en
grundlag eller inte. Nu tänker jag inte gå in på den frågan för den är väldigt
laddad. Professor Suksi har skrivit kloka tankar om den frågan i boken
Ålands konstitution.
I förbindelse med att den nuvarande självstyrelselagen antogs av riksdagen
så beställde också riksdagen av regeringen en proposition som skulle inkorporera självstyrelsen i Finlands konstitution. Det kunde då uppfattas i vissa
sammanhang som ett vågat företag. Dåvarande landskapsstyrelsen och landstinget samtyckte till åtgärden, så jag drev den här tesen i riksdagen, det gick
vidare och det gick väldigt snabbt. Till och med i slutet av året 1993 när dagens självstyrelselag hade trätt ikraft så avlät Finlands regering en proposition till riksdagen med förslag om att stadganden om landskapet Åland ska tas
in i regeringsformen för Finland och i riksdagsordningen. I det resonemang
som där fördes, och som naturligtvis var känt i landstinget, så konstaterade
regeringen och här är alltså pudelns kärna, jag ska sedan säga hur det förstärktes. På sidan 2 i den propositionen så resonerar regeringen om behovet
av de här åtgärderna och säger: ”Åland självstyrelse har också en folkrättslig
grund. Nationernas förbund har uppträtt som garant under åren 19211946. Då förbundet behandlade Ålandsfrågan år 1921 fattades efter notväxling mellan regeringarna i Finland och Sverige beslut om att erkänna Finlands suveränitet över Åland. Som krav uppställdes då att garantier för
ålänningarnas nationalitetsskydd infördes i självstyrelselagen samt att en
överenskommelse uppnås om ögruppens neutralisering och demilitarisering. De garantier som förutsattes utformades mellan representanter för
Finland och Sverige och nationernas förbundsråd godkände enhälligt det
avtal som parterna i ärendet ingått (den så kallade Ålandsöverenskommelsen). Då Nationernas Förbund upplöstes år 1946 upphörde dess övervakning av Ålands självstyrelse. Finland bör dock anses åtminstone ensidigt ha
förbundit sig till att folkrättsligt behandla Åland på det sätt som avses i
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Ålandsöverenskommelsen och denna förpliktelse kan alltjämt anses binda
Finland.” Så här skrev regeringen under riksdagsbehandlingen. Så här gick
resonemanget under riksdagsbehandlingen och det blev riksdagens beslut.
Man kan diskutera huruvida Ålandsöverenskommelsen är juridiskt bindande.
Men den diskussionen är ointressant, det avgörande är att Ålandsöverenskommelsen är politiskt förpliktande. Man använde visserligen finskspråkiga
termer, men på svenska lyder de precis på det här sättet. Det är en skillnad
mellan bindande och förpliktande som tydligt framträder i resonemanget.
Den här doktrinen gäller. Den har förstärkts genom sedvanerätten som vicetalmannen åberopade här alldeles tydligt.
Jag skulle vilja påstå att också när man betraktar Sveriges regerings- och
riksdagsbehandlingar i de här frågorna så kan det inte råda något tvivel på
den här punkten. Tvärtom, vi har till och med i nutid upplevt överenskommelsens betydelse, inte minst när det gäller diskussioner om utbildning och
andra kulturaktiviteter som vi på Åland utövar med hjälp och bistånd av Sverige.
Så här kan man säga att cirkeln sluts och så här ska det vara. Därför är det
enligt min mening korrekt det som utskottet anför. Man kan kanske till och
med säga att även om man i riket inte anser att konventionens genomförande
kräver lagstiftning, förutom vad gäller tilldelning av budgetmedel, så har åtminstone jag, och jag vet också andra på Åland, många gånger diskuterat
huruvida vi borde ha en landskapslagstiftning om materialiseringen av
Ålandsöverenskommelsen. Det är en fullt tänkbar tanke, det kan inte vara
något egendomligt med det, allra minst i ljuset av den lagtingsordning vi har.
De som har lagtingsordningen i bordslådan kan titta i 1 §, där vi lagtingsordningen skriver att Åland är en autonomi där ordningen baserar sig folkrättslig
grund. Det har vi inte tidigare lagfäst, nu har vi gjort det. De här förhållandena tillsammans förstärks nu av utskottet. Omvänt kan man kanske säga att
de här förhållandena utgör förstärkning till det som utskottet har kommit till.
Den andra lilla iakttagelse är; vad betyder det att ett utskott, som i det här
fallet på sidan 3, uppmanar regeringen att handla i en viss riktning? Nå, det
är just en uppmaning. Jag vill bara säga vad jag anser om skillnaden mellan
uppmaning och hemställan. Om det skulle stå att utskottet förutsätter att regeringen handlar på ett visst sätt, då är det en hemställan som förutsätter en
egen kläm i lagtingsbeslutet. Nu har inte den här utmaningen förstärkts med
en kläm så nu har regeringen lite större svängrum. Men en hemställan som
baserar sig på något som i texten heter ”förutsätter” är en förtroendefråga, då
startar klockan och om inte regeringen handlar på önskvärt sätt så ska den ha
sparken. Det är liksom idén med den här typen av skillnader mellan uppmaning och förutsättning, mellan löpande text så här och en kläm bland de beslut som vi så småningom ska fatta här i kammaren. Det här är statsförfattningsrättsligt finlir. Varje lyhörd regering läser naturligtvis in graderna av
uppmaningar, förutsättningar och hemställningar och handlar därefter.
Jag tycker att minister Ehn redan idag har gett uttryck för regeringens beredvillighet i det här sammanhanget. Man kan diskutera för eller mot. Vi klarar oss nog med en uppmaning här också. Inte vet jag om regeringen skulle
ha handlat mycket annorlunda om det hade stått ”förutsätter”, det vet man
inte, det är en politisk bedömning.
Fru talman! Sedan det immateriella kulturarvet något som kollegan Harry
Jansson lite i förbifarten benämnde som sedvänjor. Ja, det är svår fråga. Det
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enkla svaret, när det gäller vicetalmannens resonemang om vad man gör i en
normkollision som kan uppstå mellan en EU-rättslig reglering och en FNkonvention som i det här fallet, är att man tar sig ur knipan. Det finns två
sätt; antingen förhindrar man att konflikten uppkommer, som man har gjort i
Sverige eller så tar man sig ur knipan genom tolkningsåtgärd. Jag tror så här
spontant att en sådan knipa skulle UNESCO ta sig ur genom att påstå att vårfågeljakten inte är en del av det immateriella kulturarvet, utan mera en sedvänja, mera en tradition och mera ett sätt att bete sig. Det är ett knoppologiskt resonemang. Vad är det då när man dansar kring midsommarstången?
Är dansen en tradition medan stången är ett arv? Det här blir mycket knepigt.
Det allvarligare i sammanhanget, som vicetalmannens frågeställning med
rätta aktualiserar, är ju varför Sverige fick ett undantag i anslutningen till EU
vad gäller samernas rätt att fortsätta att bedriva sina traditionella näringar
och det gäller också för Finlands del. Ja, därför att man sade att det här är en
del av traditionen, möjligen sade man också att det är en del av kulturarvet.
Det här är tradition, den är geografiskt begränsade och den kan försvaras på
de och de grunderna.
Jag kan inte säga, och det kan ingen idag längre säga, huruvida Åland hade
kunnat få ett permanent undantag från fågeldirektivet, så att till exempel vårfågeljakten på Åland hade kunnat fortsätta. Det kan vi ju inte veta för den
frågan testades inte. Men resonemanget bör fortsätta också i ljuset av just två
saker. För det första; styrkan i traditioner och deras betydelse för bevarande
av folkens identitet. För det andra; folkrätten i sig har ju mer och mer börjat
intressera sig för kulturtraditioner och sedvänjor, vilket den här konventionen är ett yttersta uttryck för.
Så därför, fru talman, så ska vi fortsätta, och till och med enligt min mening med stöd av den här typen av folkrättsliga instrument, att hävda att vårfågeljakten för oss har så starka kulturbärande traditioner att det är värt att
kämpa för dess återuppstående. Men det är ett försvar för den traditionen
som mera förstärks av den här konventionen än försvagas. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman det var väldigt intressant anförande som ltl Jansson
hade. Om jag skulle överföra det här resonemanget gällande vårfågeljakten till de lokala fiskemetoderna som vi har här i skärgården, t.ex. drivgarnsfiske och sådana saker som vi också har tappat, hur resonerar ledamoten i det fallet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är omöjligt att säga hur andra resonerar. Jag kan
bara säga vad jag anser. Bevarandet av traditioner är vanligen och oftast
något som man vill ha som fenomen. Hur det utövas, hur man t.ex. fiskar och jagar fåglar är någonting som normalt förbehålls parterna i internationella sammanhang. Själva fenomenen skyddas men detaljerna
där i brukar man undvika att åtminstone i onödan reglera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för intressant resonemang. Ltl Jansson nämnde
att dansen är en lokal sedvänja och kanske inte ett kulturarv. Jag motsätter mig lite det eftersom den lokala sedvänjan ju kan vara en del av det
immateriella kulturarvet, såsom jag ser det. Det kan vara ett immateriellt kulturarv.
Argentina har tangon med på UNESCOS världsarvslista över immateriella kulturarv. Jag tror att vårfågeljakten eventuellt också kunde finnas
med där så småningom. Det kunde vara en framkomlig väg. Hur man
går tillväga är en annan sak. Men man får inte ett erkännande när det
gäller det immateriella kulturarvet på UNESCOS lista över immateriella
kulturarv, men däremot får statusen en internationell officiell status
precis som ett världsarv. Hur ser ltl Jansson på det här?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag delar den synen. Mitt resonemang här byggde
kanske mera på ett försök till svar på frågan om hur man gör i en normkollision mellan två internationella instrument och hur man tar sig ur
den konflikten. Det exemplet som jag spontant bara tänkte på var att
man kan ha en bokstavstolkning eller försök till beskrivning på skillnader mellan ett kulturellt fenomen och aktiviteterna omkring det fenomenet. Men det här är mycket hypotetiska resonemang så jag har inte
några belägg. Det här är mera en praktisk juridisk känsla för hur jag tror
att man skulle reagera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag vill börja med att tacka kollegan Gunnar Jansson för
den alldeles utomordentliga och värdefulla upplysningen och även
historieinformationen både till oss här i lagtinget, landskapsregeringen
och till massmedia om synen på självstyrelsen i den konstitutionella utvecklingen och bedömningen i landet. Det är alltid väldigt värdefullt att
kunna få den här informationen och ytterligare lära sig mera.
Sedan har jag den uppfattningen att gamla sedvänjor rimligen alltid
måste vara liktydiga med det immateriella kulturarvet. För vad vore annars det immateriella kulturarvet än om inte just gammal kunskap?
När det sedan gäller normkollisionen så tackar jag för de synpunkterna. Vi får nu uppmana landskapsregeringen att reda ut det här, inte
minst när det gäller vårfågeljakten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det där är svårt, om vi tänker på första artikeln i Ålandskonventionen; ”för bevarande av befolkningens språk, kultur och lokala traditioner”. Här har redan de vise, långt före oss, gjort denna distinktion att det uppenbarligen kan finnas skillnader mellan kulturer
och traditioner, sannolikast så att kulturaktiviteter är traditioner eller så
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småningom blir det. Jag kan tänka mig ett sådant resonemang. Men det
här är ju semantik.
Det som jag fäste mig speciellt vid var när kollegan Harry Jansson,
med rätta, hänvisade till funktionsfördraget där man använder en tredje
term; dvs. sedvänjor. Det är också något som jag har sett i översättningar i Ålandsöverenskommelsen, att traditioner i vissa fall jämställs med
sedvänjor. Jag tror att det är samma sak.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Tack, ltl Gunnar Jansson, för ett i vanlig ordning intressant anförande.
Vad gäller normkollisioner så det lilla jag hann googla fram på den här
korta tiden visar att EU inte är part i UNESCO:s konventioner och anser
sig inte kunna vara det i egenskap av sin status som internationell organisation. Därmed så finns det en slags väg som går ut på att man ska
tolka det så att det blir i harmoni. Så långt kom jag med det.
Vad gäller vårjakten som immateriellt kulturarv så försöker jag sätta
på mig EU-glasögonen och fundera på hur EU skulle resonera om man
förde fram det som huvudargumentet. EU skulle antagligen svara; ja, ni
har väl bevarat en förteckning på jakt- och fiskemuseet över hur vårfågeljakten går till, och det är väl i sådana fall ett bevarande av det immateriella kulturarvet. Men, det går ju längre än så, det står i artikel 1b att
det är att säkerställa berörda lokalsamhällen, gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv också, vilket kan sägas vara bredare.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Just det, dvs. man gör inte de saker som konventionen
förutsätter bara för dess egen skull utan det ska ha en ration, ett förnuftigt syfte. Det måste konventionen och också normal kulturlagstiftning
vara, att det de traditioner, sedvänjor och kulturaktiviteter ska kunna
fortsätta inom ramen för den kultur varav de är en del.
Wille Valve, replik

Precis, med tanke på de erfarenheter som vi i landskapet har av att argumentera för vårfågeljakten så skulle jag som personlig bedömning
inte ha det här som enda argument i alla fall, snarare som komponent i
ett resonemang för vårfågeljakten, att det är i förenlighet med FN:s konvention om immateriella kulturarv. Men vi vet alla i den här salen vad
som hände första gången Åland skulle försvara sin vårfågeljakt med de
argumenten som då faktiskt handlade om immateriella kulturarv.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag förstår att utskottet ingalunda har kunnat gå in på den här typen av
aspekter för det här leder ganska långt. Men jag sade ju faktiskt, och det
är min åsikt, att tillträde till den här konventionen stärker argumenteringen och det folkrättsliga utrymme för lagting och landskapsregeringen för att advocera till förmån för bevarande i det här fallet av en kultur-
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aktivitet som går ut på att man får och kan jaga sjöfåglar på våren inom
Ålands territorium, utan att det i sig kan anses vara en överträdelse av
fågeldirektivet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Ltl Gunnar Jansson förde ett resonemang om den uppmaningen
som finns inbakad i beslutet från utskottet kontra en fullständigt formulerad
kläm och den juridiska och politiska skillnaden mellan förfaringssättet. Oavsett hur det är eller hur klämmen skulle ha varit formulerad kan jag försäkra
lagtinget om att det här är en fråga som vi alltid tar upp i de diskussioner som
vi har med företrädarna för den finska regeringen och riksdagen.
Jag tror inte att vi är den enda regeringen som har fört diskussioner utan
diskussioner har också regeringar före oss fört. Vi har en gemensam strävan,
dels för landskapsregeringen och också från lagtinget att det här ska fungera.
Vi gör vårt jobb. Vi utgår ifrån att man på andra sidan av bordet också gör
sitt jobb. Vi kan inte göra deras arbete. Tyvärr fallerar det och tyvärr så hör
man inte alltid Åland. När man far på utskotts- eller arbetsgruppsmöten så
går det ibland på finska. Det är också en sak för oss att alltid hävda vår rätt,
alltid kräva tolk och alltid kräva att man inte bara får en kort sammanfattning
utan att man också får helheten presenterad vid olika möten. Det är mycket
en inställningsfråga från dem som vi ska träffa. Ibland känner jag att åtminstone väldigt få känner det ansvaret man borde för att få det här samarbetet att fungera.
Jag tror att alla regeringar har varit besjälade av att man ska nå framgång,
men tyvärr är det någon annan som också ska göra ett jobb och vi kan inte
göra det jobbet. Vi förväntar oss att vår motpart också ska göra ett jobb.
Ibland är det ett väldigt stort problem. Det finns många frågor där man känner frustration för att man inte kommer vidare. Men det är inte på vare sig
lagting eller landskapsregering som det oftast hänger på, utan det är på den
andra parten.
Det här är en strävan som vi har gemensamt och som vi vid alla tillfällen
alltid ska åberopa. Det är klart att man i sådana här sammanhang kunde föreslå att lagtinget skulle avstå från att implementera olika former av beslut,
konventioner, direktiv och annat. Men det är egentligen den enskilda individen som berörs ytterst och som kommer att få en sämre service, så det är inte
heller ett bra alternativ alla gånger. Men det kunde naturligtvis vara en politisk påtryckningsåtgärd. Man måste alltid fundera på vem det sist och slutligen träffar och vilken effekt det har för den enskilda.
Jag kan lova i likhet med andra regeringar att den här regeringen jobbar,
oavsett åtgärdsuppmaningar eller klämmar, i den här riktningen. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller hanteringen av Åland i samband med tillkomsten av internationella fördrag och andra förpliktelser, har kansliminister Lindholm några erfarenheter och kunskaper om hur dessa
handböcker som jag nämnde hanteras? Det gäller utrikesministeriets
handbok om statsfördrag rent allmänt och speciellt justitieministeriets
handbok som handlar enbart om Åland i samband med lagstiftning och
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internationella fördrag. Har ministern kännedom om hur de hanteras
inom statsmakten? Har kontaktpersonerna fått dem? Ser kontaktpersonerna till att kunskap sprids om att anvisningar finns för hur man ska
hantera Åland?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har inte egen personlig erfarenhet av det. Däremot hör jag
från mina egna tjänstemän att det nog är väldigt avhängt av våra egna
tjänstemäns kunskaper när man åker, när man kontaktar och när man
ska arbeta i grupper. Det är avhängt av den kunskapen som våra egna
tjänstemän har att åberopa de dokument som finns tillhanda och som
ska visa vägen hur man ska gå fram i de här olika sammanhangen. Det
glöms oftast bort hos motparten.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror att den verklighet som ministern beskriver stämmer mycket väl
överens med de erfarenheter vi alla har av processen när det gäller internationella fördrag. Men det är synd, i synnerhet justitieministeriets
handbok är ju faktiskt en ypperlig anvisningsbok. Det är ju synd om
man inte ministeriet kan ta till sig vad som står där när allting finns till
pappers. Frågan är om landskapsregeringen speciellt bör tillskriva ministerierna att det finns en handbok?
Lag- och kulturutskottets uppmaning, som jag hoppas att lagtinget
blir enat om, är att man nu också bör uppmärksamgöra ministerierna
om det speciella med den nu aktuella konventionen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är klart att vi ska göra det, man ska uppmana varje gång man har
tillfälle och peka på de brister som man i förvaltningen har upptäckt att
inte fungerar. Det är absolut vår skyldighet att informera om det.
Efterlevnaden beror också på den som vi samarbetar med och det kan
vi tyvärr inte göra så hemskt mycket åt. Det är kalla fakta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I mitt resonemang ingick inte någon kritik, i fall ministern uppfattade det på det sättet, det ska inte alls uppfattas som kritik. Jag resonerade rent statsförfattningsrättsligt om skillnaden mellan
att förutsätta ett handlande i en viss riktning eller att uppmana till att
göra någonting. Det har en ganska stor parlamentarisk skillnad, det var
den skillnaden som jag beskrev. Jag sade ju samtidigt att jag inte hyser
någon oro för att regeringen inte handlar i önskad riktning, oberoende
om man använder verbet si eller så.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Nej, jag känner mig både stärkt och styrkt av att ett enat
lagting också åberopar det här så att man också har det med sig i bagaget när man talar i de här frågorna. Det inte bara är ett enskilt parti eller
en landskapsregering bestående av en majoritet utan hela den åländska
befolkningen anser att man ska göra på det här sättet. Tack.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Hela den här konventionen bygger ju på att förstärka
Ålands självstyrelse. Då ser jag det som en väldigt naturlig sak att vi alla
sluter upp bakom det. För vem skulle göra det om inte vi?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.01.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av deltagande i SLC:s styrelsemöte och lagtingsledamoten Katrin Sjögren anhåller om
ledighet på grund av representation. Beviljas.
Meddelande
En frågestund enligt bestämmelserna i 35 § AO hålls vid ett särskilt plenum måndagen
den 21 januari klockan 13.00. Landskapsregeringen har meddelat att lantrådet Camilla
Gunell, vicelantrådet Roger Nordlund samt ministrarna Carina Aaltonen, Fredrik Karlström och Johan Ehn kommer att delta i frågestunden, det vill säga alla utom ministrarna Veronica Thörnroos och Gun-Mari Lindholm.
En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före, dvs. senast under fredagen den 18 januari.
Bordläggning
1

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2012-2013)
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 46/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 21.01.2013. Godkänt.
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Andra behandling
2

Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)
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

Godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 7/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling
4

Godkännande av avtalet med Schweiz för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 8/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Nu hör inte de regelbundet återkommande framställningarna
kring undvikande av dubbelbeskattning till de mest debatterade eller uppmärksammade här i vårt parlament. Det är inte så konstigt då de i de allra
flesta fall hänför sig mot Finland som har behörighet på statsbeskattningen
och därmed sitter i förarsätet. Fast riktigt så enkelt är det inte. När det handlar om jakten på alltför sinnrika skattekonstruktioner finns också alltid möjligheten att även en och annan kommun kan skatta sig lycklig, om uttrycket
tillåts. Åland ska bland annat därför godkänna dessa nya avtal. Det gjorde vi
nyligen i första behandling när det gäller Cypern. Men nu ska det handla om
Schweiz för om inte annat så lite allmänbildning.
I korthet går kampen mot skatteflyktingar tillbaka ända till 1963 då OECD
tog fram sina första så kallade modellavtal. Sedan dess har kampen med varierande men oftast skaplig framgång gått vidare. Det ursprungliga modellavtalet har modifierats, senast år 2010. I samband med finanskrisen 2008 blev
frågan om pengar och beskattning plötsligt glödhet på nytt. År 2009 intensifierade OECD jakten på skatteparadis och flyttade upp ett antal stater på en
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inte fullt så smickrande grå lista och om det inte räckte vidare till en svart. Ett
av de länder som placerades på den grå listan var Schweiz, ett mytomspunnet
land när det gäller banksekretess och folks rätt till skyddade bankkonton.
Lite fakta. Genom ett skatteavtal elimineras internationell dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet och beskattningsrätten på inkomst och
förmögenhet fördelas mellan de länder som ingått skatteavtal. Primärt ingår
Finland avtal endast med sådana länder som använder sig av ett inkomst- och
förmögenhetsskattesystem som motsvarar Finlands skattesystem. För tillfället har Finland gällande avtal med över 70 stater. På basis av de handräckningsavtal som ingåtts kan bland annat informationsutbyte ske och skattefordringar indrivas av de stater som ingått handräckningsavtal.
Den nu aktuella propositionen handlar om att ändra skrivningar i ett tidigare avtal med Schweiz från 1993, som även det godkänts av Ålands lagting.
Ålands och Schweiz’ samarbete för att undvika dubbelbeskattning går de
facto tillbaka ända till 1957 då det första avtalet ingicks. Den gången handlade
det om dubbelbeskattning av kvarlåtenskap.
Det senaste avtalet från 1993 handlade om att undvika dubbelbeskattning
på såväl inkomst som förmögenhet vilket sedan ändrades 2006 och 2010 och
nu föreslår man ytterligen en liten förändring.
Som lite extra salt i anrättningen kan jag också upplysa lagtinget om att
Schweiz i officiella sammanhang går under namnet Det Schweiziska edsförbundet vilket därmed i formell mening är Finlands och Ålands motpart, något
som man kan läsa i det bifogade protokollet. Edsförbundet har för övrigt en
imponerande historia och går tillbaka till 1291 då de så kallade urkantonerna
bildades ett försvarsförbund som senare ledde fram till den schweiziska
statsbildningen.
Fru talman! Idag hör Schweiz fortfarande till världens mest slutna banksystem men tiderna är på väg att i snabb takt förändras. USA och dess skattemyndigheter har i en serie synnerligen tuffa åtgärder tvingat fram upplysningar kring landets medborgare och deras tillgodohavanden i Schweiz. Det
är inte så konstigt i finansiellt utmanande tider. Man uppskattar, ingen vet
säkert, att de schweiziska bankerna sitter på tillgångar motsvarande fyra tusen miljarder euro varav hälften beräknas komma från utlandet och hälften
av det vara odeklarerade tillgångar, alltså ettusen miljarder euro. Det är i
runda slängar, om jag räknat rätt, vad som krävs att driva hela Åland i tretusen år. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå nödvändigheten av att ständigt hålla uppsikt över systemen här i världen. Skatteparadis hör inte hemma
i en modern värld.
Den nu föreslagna förändringen mildrar de rättsliga förutsättningarna för
utbyte av upplysningar. Förändringen har såvitt utskottet kunnat konstatera
inte några betydande ekonomiska verkningar för Finland och därmed inte
heller för Åland.
Mot bakgrund av detta föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget
ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet
och protokollet faller inom landskapets behörighet. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
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Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till
lagarnas ikraftträdande i landskapet beträffande godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till
lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.
Social- och miljöutskottet har då producera till betänkande. Vi har haft intressanta diskussioner i utskottet i den här frågan.
I och med att konventionen om storolyckor godkänns vill Finland och nu
Åland förbinda sig till samarbete för förebyggande av storolyckor. I propositionen föreslås att riksdagen och nu lagtinget godkänner den konvention om
förebyggande av storolyckor inom industrin som bland annat också antagits
av ILO.
Med hjälp av konventionen strävar man efter att förebygga storolyckor
med farliga ämnen och begränsa följderna av sådana olyckor. I konventionen
föreskrev om de allmänna principerna för förebyggande av storolyckor, om
arbetsgivares, myndigheters och arbetstagares skyldigheter och rättigheter
samt om de exporterande ländernas ansvar.
Social- och miljöutskottet har erfarit att gällande lagstiftning i landskapet
överensstämmer med innehållet i den ifrågavarande konventionen. Landskapslagstiftningen har redan tidigare anpassats till det s.k. Seveso IIdirektivet som är rådets direktiv för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och som berör samma frågor som den nu aktuella konventionen.
Fru talman! Det framgår att förebyggande av storolyckor innefattar åtgärder som syftar till att skydda allmänheten och miljön från skador som en storolycka med farliga ämnen kan medföra. En storolycka definieras i landskapets blankettlag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva
varor. En storolycka är en olycka då betydande utsläpp, brand, explosion eller
en annan händelse som orsakas av sådana okontrollerade händelseförlopp i
samband med driften vid en produktionsanläggning vilken tillverkar, hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller explosiva varor som kan medföra
allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller
egendom inne i eller utanför anläggningen samt där en eller flera farliga kemikalier eller explosiva varor ingår.
Det ska finnas rutiner för den interna övervakningen och kontrollen samt
kontroller som utförs av externa auktoriserade kontrollörer. Utbildning ska
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dessutom ges om hantering, övervakning och tillsyn samt om åtgärder för att
begränsa skadorna vid en olycka.
Utskottet har också fått information om hur många anläggningar som berörs av det här lagförslaget. Enligt uppgift så är det ett fåtal anläggningar som
berörs. Det är främst flytgasanläggningar och kemikalieanläggningar.
Det konstateras också att landskapregeringen för övervakning av anläggningar anlitar auktoriserade kontrollföretag. Enligt utskottet finns det fördelar med att landskapet har egen behörighet på detta område. Utskottet anser
ändå att landskapsregeringen bör överväga att överföra vissa delar till riket
genom en överenskommelseförordning, t.ex. när det gäller tillståndsprövningen och inspektionerna, detta har framförallt att göra med den spetskompetens som krävs för att utföra de här uppdragen.
Med hänsyn till att det finns så få anläggningar på Åland så är det sannolikt svårt och kostnadskrävande att för de här uppgifterna bygga upp motsvarande erfarenhet och spetskompetens som i riket.
Fru talman! Utskottet framhåller att den nu aktuella lagstiftningen inte
omfattar transport av farliga kemikalier och bränslen på fartyg och vi förde
den diskussionen att det bland annat berör våra hamnar. För användningen
och transport av farliga ämnen som sker utanför produktionsanläggningars
områden och på tillfällig förvaring som hör samman med transporten t.ex.
inom hamnområden ska annan lagstiftning tillämpas.
Utskottet också konstaterar att det inte har framkommit någonting som
tyder på att direktivet medfört några negativa påföljder för företag eller enskilda i landskapet. Syftet med lagstiftningen är att globalt ge en beredskap
att motverka miljökatastrofer och därmed ge en renare och tryggare miljö.
Slutligen, fru talman, med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att
lagtinget ger sitt bifall till att de båda lagarna träder ikraft i landskapet.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Det kanske är överflödigt att komma med något anförande
efter att utskottets ordförande har gjort en bra presentation.
Jag har lite kommentarer. När jag har fördjupat mig i det nya direktivet
och lagstiftningen så ser jag att det är väldigt bra för Europa, även för hela
världen, att man inför något sådant här, med tanke på att det kommer nya
preparat hela tiden som i väldigt små mängder kan ställa till med farliga
olyckor. Framförallt tenderar industrierna att slå sig samman och bara bli
större och större.
Det har framkommit ganska klart och tydligt att man i ett tidigt skede ska
identifiera i vilka anläggningar det kan förekomma storolyckor och vilka åtgärder som ska vidtas. Om olyckan skulle vara framme, vilket system finns
det som ska ta hand om olyckan? Vilka personer ska komma in?
Det är också tillfredsställande att i vår del av Europa så är det mesta implementerat tack vare Seveso II-avtalet som har nämnts. Det inträffade en
storolycka i Italien 1976, då stora mängder dioxin spreds ut. 2 000 människor
fick behandlas för ganska allvarliga dioxinförgiftningar och 25 kvadratkilometer blev obeboeligt. Detta gav vid handen att först kom ett direktiv som
inte var till fyllest och sedan kom direktiv nummer två som fungerade relativt
bra.
Konventionen om Seveso II-direktivet motsvarar i stort sett varandra. Det
som skiljer sig är att i konventionen kräver man en nationell politik inom det
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här området. Man är en avtalspart och man ska skydda arbetsgivaren, miljön
och befolkningen i samband med de storolyckor som kan inträffa.
Det finns också två kravnivåer i dessa Seveso-anläggningar. Det ena kravet
är relativt lågt och det gäller den typen av anläggningar som vi har här. Vi kan
konstatera att chipsfabriken, med sin gasanläggning, ligger strax under detta
för att man ska bli Seveso I-anläggning. Det är ganska stora skillnader när det
gäller det preventiva beroende på man är en etta eller tvåa.
Medlemsstaterna ska lämna över uppgifter till berörda myndigheter om
det är en Seveso I-anläggning. Det gäller inte för den mindre Sevesoanläggningen.
Sedan tittade man på hur många verksamheter det finns här och var gränsen går. Jag tänkte sätta upp den här ekvationen på skärmen och titta på hur
man ska räkna ut det här. För det är kvalificerade ekvationer det rör sig om:
Q1>DN=Q2+Q2 osv, osv. Sedan kommer; där QX betecknas det förekommande kvantiteten farliga ämnen X eller ämnen av samma kategori osv, osv.
Det är den här typen av uträkning som ska göras. Sedan ska också omständigheterna runt omkring beaktas, så det är ingenting som man gör i en handvändning.
Vi har också haft lite funderingar kring det här, men vi anser att det är väldigt viktigt att vi får det på bordet och godkänt så snabbt som möjligt. Vi är
redan lite försenade med det här och det är lite brådskande med den här typen av godkännande. Vi ska inte bromsa det här, alla stater i Europa och
kanske i hela världen borde godta en sådan här konvention.
Om man skulle ha haft tid så kunde man kanske ha fördjupat sig lite mera i
det här. Frågan är vem som ska göra vad. För nu är det en tjänsteman på
landskapsregeringen som sköter en del av övervakningen när det gäller räddningsfrågor och det är en väldigt liten del av hennes verksamhet.
Ser man på det i riket så har den myndigheten som har hand om detta 350
tjänstemän. Då ingår också farliga transporter osv.
Kombinationen av olika ämnen, om det är med fosfor och olika nitrater
som finns i närheten så är det vissa regler som gäller, annars gäller andra regelverk. Man kanske borde titta över om det är till gagn för den åländska befolkningen att vi har hela det här godkännandet och inspektionerna eller om
det är något som man borde ha en överenskommelseförordning på.
Vi vet också att det finns fördelar med att ha behörigheten här. När det gäller fyrverkeripjäser kan vi besluta om hur vi vill ha det på Åland. Vill vi att
fyrverkeripjäser som inte godkänns någon annanstans ska godkännas här, så
kan vi göra det, men vi kan också helt förbjuda dem om vi tycker att det borde
vara på det viset. Det finns också andra fördelar. Vi talar absolut inte för att
man ska lämna ifrån sig någon behörighet här. Vi säger inte heller att det ska
vara på ett visst sätt, men det kan vara skäl att man tittar på det här. Om det
bara är en tjänsteman som ska ha hand om övervakningen, så kanske det
möjligt att ÅMHM ska hand om den här biten också. ÅMHM är van att göra
övervakningar och granskningar. Hur går man vidare med detta?
Vi har inte heller fördjupat oss i hur det fungerar i praktiken. Vi vet att lagstiftningen fungerar bra och den är helt okej. Men görs inspektioner och har
man beredskapen ute på fältet? Det kanske man inte har kontroll på.
Det var i alla fall en intressant lag att titta på. Tack.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
Det hålls en frågestund 21.01.2013 klockan 13.00. Nästa plenum hålls 21.01.2013 klockan 14.oo. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
(F 1/2012-2013)
Till dagens frågestund har följande ledamöter anmält att de önskar ställa en fråga enligt
35 § i arbetsordningen: Ltl Katrin Sjögren, ltl Wille Valve, ltl Anders Eriksson, ltl Tony
Asumaa, ltl Brage Eklund, ltl Torsten Sundblom, ltl Axel Jonsson, ltl Gunnar Jansson,
vtm Viveka Eriksson och ltl Mats Perämaa.
Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra
sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Ltl Katrin Sjögren

Jag vill ställa min fråga till utbildningsminister Johan Ehn.
Talman! Det är många heta politiska frågor på agendan. En av frågorna
som har varit i ropet är Radio Suomis vara eller icke vara på Åland. Så sent
som för ett år sedan kompletterade vi landskapslagen om radio och televisionsverksamhet. Vi utvidgade bl.a. 3 § som nu stipulerar att ”vi ska främja en
vidsträckt yttrandefrihet, programutbudet ska vara mångsidigt och tillgodose olika intressen”, alltså ganska klara skrivningar när det gäller landskapsregeringens ansvar.
Vi diskuterade också behovet av att landskapsregeringen skulle ha principer och policys. Kan landskapsregeringen nu garantera att Radio Suomi fortsättningsvis kommer att höras i hela landskapet?
Minister Johan Ehn

Fru talman! När det gäller Ålands Radio så har vi ett politiskt delat ansvar.
När det gäller bolaget Ålands Radio så är de infrastrukturminister Veronica
Thörnroos som ansvarar för styrelsen, medan jag som kulturminister har ett
ansvar för hur mediapolitiken på Åland ska se ut. Vi har från landskapsrege-
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ringen sagt i programmet att vi under detta år kommer att göra en översyn av
det mediapolitiska program som togs upp under förra perioden och beslutades om av den regeringen. Det kommer under våren att tillsättas en arbetsgrupp kring det mediapolitiska programmet.
När det gäller specifikt Radio Suomi så vare sig kan eller ska landskapsregeringen garantera någon viss kanal. Vi kan inte gå in och säga vad Ålands
Radio ska återutsända. Det är bolaget som har den möjligheten i dagsläget. Vi
ska från landskapsregeringens sida se till att det finns förutsättningar för att
bedriva en verksamhet som är så bred som möjligt.
Som svar på frågan, enligt de uppgifter jag har baserat på diskussioner
med ansvarig minister och som jag i övrigt har inhämtat, så är Ålands Radios
målsättning att Radio Suomi också i fortsättningen, med olika typer av lösningar, ska kunna höras över Åland.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det är landskapsregeringen som beviljar tillstånd och frekvenser.
Enligt intresserade och grävande medborgare så pågår förhandlingar mellan
kommunikationsverket, statsrådet och landskapsregeringen. Det är tekniskt
möjligt att Åland kan få en tilläggsfrekvens som är heltäckande för hela
Åland.
Pågår det diskussioner i landskapsregeringen att hyra ut och sälja andra
frekvenser, t.ex. Radio Vega?
Minister Johan Ehn

Fru talman! När det gäller tillståndsbiten måste jag tyvärr meddela ltl Sjögren att det överhuvudtaget inte ligger på mitt bord. Jag har inte varit med
om diskussioner i landskapsregeringen kring detta.
När det gäller tillstånd kring frekvenser så är det ingenting som jag, inom
ramen för utbildnings- och kulturavdelningen, behandlar. Jag kan tyvärr inte
svara på frågan desto mera än det jag sade här inledningsvis; att Ålands Radios utgångspunkt är att det utbud som man har idag ska man också tillhandahålla ålänningarna i framtiden. Däremot vet jag ingenting om förhandlingar eller om dess eventuella innehåll.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Fast hela radiofrågan är både teknisk och handlar om infrastruktur,
frekvenser och tillstånd så är det i allra högsta grad mediapolitik också, som
är utbildningsministerns ansvarsområde. Det handlar om programutbud och
att tillgodose olika intressen, som det stipuleras i lagen. Det finns många frågeställningar beträffande mediapolitiken; Radio Suomi är en, finansieringen
av public service är en annan och mediarådets vara eller icke vara är en
tredje. Informationen är mycket knapphändig. Om man kunde få lite mera
information till medborgarna och lagtinget så kunde man undvika en hel del
förvirring och oro.
Planerar landskapsregeringen att förbättra informationen beträffande mediepolitiken till lagtinget och till intresserade medborgare?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Som jag nämnde i mitt inledande svar så är tidsplanering för det
mediapolitiska programmet, som också har delgivits lagtinget senaste nu i
budgeten, sådan att vi under detta år ska kunna presentera en revidering av
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det program som togs ungefär för två år sedan. Den tidtabellen kommer vi att
hålla. Det kommer att utses en arbetsgrupp under tidig vår. Sedan återkommer vi till lagtinget för att presentera de mediapolitiska riktlinjer som den här
landskapsregeringen avser att föra framöver.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Wille Valven, varsågod.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Jag önskar höra ministern med ansvar för social- och miljöavdelningen, Carina Aaltonen.
Fru talman! EU kom med ett meddelade 13.9.2012 som handlade om ”blå
tillväxt”, som i punkt 5.2 slår fast ”att hållbar fiskodling måste beakta potentiell inverkan på vilda fiskbestånd och vattenkvalitet”.
På vilket sätt ämnar landskapsregeringen göra för att få ett mer hållbart
vattenbruk?
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här var en intressant fråga. Jag har inte själv tagit del
av den här rapporten om ”blå tillväxt”. Men den går ut på att få ett mer hållbart vattenbruk på Åland. Det överensstämmer helt och hållet med landskapsregeringens målsättningar, att allt vattenbruk ska vara kretsloppsanpassat och utsläppsneutralt till hundra 100 år 2030. Men redan fram till 2015
ska utsläppen av fosfor gå ner med 20 procent.
Det arbete som pågår i regeringen just nu är ett EU-projekt som heter
”Aquabest” som bland annat har till uppgift att se över lagstiftning, bästa foder osv. Det kommer att hållas åtminstone tre möten i vår i syfte att få ett
hållbart vattenbruk och hållbara fiskodlingar. Man tittar dels på regelverk
men man tittar också på foder och olika kompensatoriska åtgärder för att inte
tillföra foder från fisk som har kommit från andra delar av Atlanten eller
andra oceaner och som man för in i Östersjön. Man tittar på hur man ska
kunna hitta ett system för att ta tillvara t.ex. strömming och vassbuk. Det här
seminariet i Stockholm ordnas också tillsammans med forskare. Vi ska inte
heller beskatta Östersjöbestånden av de här arterna för hårt, så att också det
blir ett miljöproblem på sikt.
Sedan finns det också andra saker som landskapsregeringen gör. Vi har
tillsatt en förenklingsgrupp med representanter från ÅMHM, landskapsregeringen och producentförbundet. Gruppen tittar på förbättringsöverskott och
hur det kan användas som ett sätt att kompensera fiskodlare som gör miljöåtgärder.
Ltl Wille Valve

Angående det sistnämnda, kommer landskapsregeringen med något nytt regelverk på förordnings- eller lagnivå?
Minister Carina Aaltonen

Det pågår diskussion just nu i alla fall. Den åländska delen i arbetsprogrammet aquabest har i uppgift att titta på regelverket.
Lantrådet har tagit initiativ till en tankesmedja som kommer att hållas tillsammans med Husö biologiska station och forskare från Åbo akademi under
våren. Tillsammans med politiker och forskare ska vi kunna se på olika samhällsfrågor. Den första tankesmedjan kommer att hållas här under våren i
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april där bl a vattenkvalitetsnormer och förbättringsöverskott kommer att
diskuteras. Jag tror att det är viktigt att också ha forskaraspekten med när
man gör viktiga långsiktiga beslut för förbättringar i Östersjöns vatten.
Ltl Wille Valve

Ltl Valve tackar för svaret.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Jag önskar ställa en fråga till minister Ehn.
Fru talman! Ålands gymnasium han nu har arbetat tre terminer. Vi från
Ålands Framtids sida har många gånger undrat hur det är möjligt att kostnaderna har ökat med cirka 3 miljoner, med tanke på att en av sju skolor lades
ner. Vi är väl medvetna om att läroavtalsutbildningen, enligt bokslutet 2009,
står för en kostnad på 260 000 euro som fördes dit. Vi tycker att cirka 3 miljoner ändå är relevant.
Den första frågan är; vad beror den här stora ökningen på? Går det att få
en ordentlig redogörelse över kostnadsstrukturen? Har vi fått en bättre utbildning för dessa pengar?
Det här är egentligen mera än förvaltningsreform än en skolreform. Den
startade ursprungligen för att man skulle samordna fastigheter, man skulle
samordna ekonomifunktioner och på det sättet få en billigare utbildning.
Även med tanke på detta så är kostnadsökningen lite förvånande.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Vad gäller siffrorna och jämförelserna bakåt i tiden så har jag för
mig att det tidigare har gjorts en redovisning till lagtinget. Jag har inte själv
varit med och gett den redovisningen och jag har inte heller de siffrorna rakt
av i huvudet. Jag har försökt koncentrera mig och regeringens arbete på att
nu blicka framåt och se till att vi kan använda oss av de fördelar som den nya
skolan och den nya myndigheten ger oss, dvs. att samordna våra resurser på
ett bra sätt. Budgetförslaget, som just klubbades här i lagtinget, visar på att
Ålands gymnasium och dess kostnader nu har bromsats upp. Skillnaden mellan de pengar som anslogs 2012 och de pengar som anslås nu 2013 är i storleksordningen 2 000 euro. Ålands gymnasium har fått i uppdrag att nu klara
upp en ekonomi som bygger på att man ska fortsätta ge en god service och ett
gott utbud, men i praktiken med mindre pengar än vad man hade tidigare.
Det som hänt under detta år är att lönekostnaderna och även andra kostnader har stigit, men däremot håller vi då kvar totalsumman. Det är möjligt att
den här diskussionen som tidigare har pågått, om det har blivit dyrare eller
inte, att den diskussionen kan finnas kvar. Men jag hävdar att det arbete som
nu är påbörjat inom Ålands gymnasium kommer att leda till att vi hittar
vägar framåt för en effektivare användning av de resurser som vi lägger till
skolans förfogande.
Ltl Anders Eriksson

Just det var ju en av ursprungstankarna med den här reformen. När minister
Ehn säger att han har uppfattningen att en sådan här sammanställning har
levererats så har åtminstone inte jag sett någon sådan sammanställning. Jag
har varit väldigt intresserad av kostnadsutvecklingen för Ålands gymnasium
1058

och jag tror att minister Ehn vet att jag har efterlyst kostnadsutvecklingen
gång på gång. Jag har också bett finansutskottet att titta på det. Det är som
det är, löneökningarna nämndes som en orsak.
När struktur -07 var på tapeten så var jag personligen och Ålands Framtid
oroliga för hur Ålands lyceum skulle passa in i den här organisationen och att
man inte skulle ”förstöra” någonting där.
Idag är jag mera orolig för den yrkesinriktade gymnasieutbildning. Jag är
mera bekymrad över schemaläggning, omläggning av den sociala linjen och
svårigheter att kombinera sjöfartsutbildningen med t.ex. HUT. Har ministern
också fokus på den yrkesinriktade gymnasieutbildningen som är minst lika
viktig?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Vad gäller ekonomin så uppfattade jag att frågan har ställts i finansutskottet. I de betänkanden som jag har läst så har man också konstaterat att man har fått frågan belyst, så man har inte ställt ytterligare frågor.
Man ska också komma ihåg i det här sammanhanget att samtidigt som
man gjorde förändringen till Ålands gymnasium så fick man också en stor reform när det gäller kollektivavtalet. Det här kollektivavtalet, med en så kallad
total arbetstid, har också gjort att kostnadsökningarna har blivit större än vad
man kanske från början hade räknat med. Men det har inte enbart att göra
med reformen, kollektivavtalet skulle ha drivits igenom oberoende.
När det gäller fokus i arbetet inom utbildningen, så fokus har och kommer
i framtiden att ligga på att se till att få såväl yrkesutbildningen som den allmänbildande utbildning att bli så bra som möjligt. Det är självklart så att fokus har legat just på yrkesutbildningarna eftersom det är där som de stora
förändringarna har gjorts med den nya reformen.
Ltl Anders Eriksson

Helt kort om den ekonomiska biten. Om det är som minister Ehn säger att
det har levererats en sådan här sammanställning så då borde det inte vara
svårt att ta fram den. Man kanske till om med kunde få sammanställningen
på mailen. Jag har efterlyst sammanställningen gång på gång, jag har riktat
mig till finansutskottet och det har kommit lite svävande svar att det är svårt
att göra jämförelser med hur det var tidigare.
Titta man på lagen om Ålands gymnasium så sägs i 9 § bl.a. så här när det
gäller grundläggande yrkesutbildning: ”Den grundläggande yrkesutbildningen ska dessutom förbereda de studerande för yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra på gymnasieutbildning baserade studier”. Vi ser att det
är cirka 780 elever som går yrkesgymnasiet och det är bara 100 elever som tar
del i högskoleblocket lyceet. I min värld får jag lite den uppfattningen att det
är 680 elever som är offside för vidare studier och det gör mig väldigt bekymrad. Var det fel på den punkten minister Ehn?
Minister Johan Ehn

Fru talman! När det gäller vidare studier så ligger de också på olika nivåer.
Man kan studera vidare vid högskolan på Åland och där torde det inte vara
problem att komma vidare med den utbildning som erbjuds hos våra skolor
idag.
Det systemet som lades fram med HUT-studier har tre år prövoperiod. När
den treårsperioden är slut, efter två år, kommer man att ha gjort utvärdering-
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ar. Jag tror redan nu att det finns ett behov av att göra förändringar, framförallt utgående ifrån de erfarenheter man har men också utgående från det som
händer runt omkring oss, t.ex. hur man utvecklar skolan i Sverige och vad
som betraktas att vara behörig eller inte behörig. De allra flesta som idag vill
söka sig vidare till högskolestudier riktar sig västerut. Det gäller då att se till
att vi kan ha ett system som gör att det är möjligt.
En annan viktig fråga är att man i ett senare skede av livet också måste
kunna komma tillbaka och göra sig högskolebehörig.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Tony Asumaa, varsågod.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag vill rikta min fråga till vicelantrådet Roger Nordlund.
Det ökade underskottet i landskapets budget försvagar landskapets ekonomiska förutsättningar för kommande tillväxt och investeringar. I omställningsbudgeten bedömde landskapsregeringen att underskottet från 2012
skulle bli 16 miljoner euro, exklusive utjämningsfonden. Totalt uppskattar vi
idag landskapets budget till -21,7 miljoner för 2012.
Min första fråga till vicelantrådet och tillika finansministern är: Vad är det
uppskattade ackumulerade underskottet för landskapets budget per
31.12.2012?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Exakt vad underskottet för 2012 är kan jag inte säga. Den förändring som skett är ju exakt den som ltl Asumaa lyfte fram, att det har skett
en förändring från cirka 16 miljoner till 21,7 miljoner. Förändringen för 2012
är momentan när det gäller projektet Ålands Industrihus. Det påverkar 2012,
men det är ingenting vi har med oss in i 2013 och 2014. Däremot har vi en
förändring när det gäller ÅHS på själva nivån som gör det svårare att hitta balanspunkten.
Ltl Tony Asumaa

Liberalernas kalkyler har kommit fram till att det ackumulerade underskottet
i budgeten skulle ligga ungefär på 32,2 miljoner euro per 31.12.2012. Vi har
också gjort kalkyler på landskapets budget. Liberalerna beräknar att landskapets budget skulle visa ett underskott per 2015 på minst 5,7 miljoner euro
medan regeringens kalkyler visar på resultatet + 2 miljoner euro. Kan finansministern berätta för oss här i salen hur väl liberalernas kalkyler stämmer på ett underskott på 5,7 miljoner euro per 2015. Eller kommer vi fortfarande att generera ett överskott?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Liberalernas beräkningar stämmer såtillvida vi inte gör några ytterligare förändringar i förhållande till den omställningsbudget som vi tog
här ungefär för ett halvår sedan i lagtinget. Eftersom det har skett en strukturell förändring när det gäller Ålands hälso- och sjukvård så har vi där anledning att se om vi kan kompensera det på något annat sätt med övriga kostnadsinbesparingar inom någon sektor eller om vi kan få mera inkomster.
Situationen är precis såsom ltl Asumaa beskriver, någonstans mellan -5
och +5 miljoner ligger vi just nu när det gäller 2015. Men det är väldigt svårt
att stå här och spekulera. Kostnaderna kan vi till viss del i varje fall styra, vi
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kanske borde kunna styra dem ännu högre, men däremot är inkomsterna
väldigt osäkra. Vi har prognostiserat att avräkningsbeloppet ska öka med ett
visst antal procent, vi har skattegottgörelsen och vi har lotteriskatten. Förhoppningsvis ska lotteriskatten kunna ge lite mera pengar, avräkningsbeloppet beror helt på utvecklingen i landet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! I budgeten för 2013 har regeringen skrivit att utgående från
de för budgetprognoser som finns och att likviditeten uppgår till 59 miljoner
euro så behöver inte landskapet gå till banken och pengarna torde räcka till
utan upplåning. Nu har prognoserna och även budgetuträkningar ändrat. Har
landskapsregeringen gjort en kassaflödesanalys på hur pengarna kommer att
räcka? Räcker de till?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Likviditeten ska räcka under den här perioden. Vi har möjlighet
att justera via Ålands penningautomatförening, som har en väldigt stor kassa
och som vi egentligen har hos dem, och som vi kan ta in till landskapet i
högre utsträckning om det skulle behövas för likviditetens skull. Likviditeten
som sådan oroar jag mig inte för, däremot oroar jag mig väldigt mycket över
kostnadsutvecklingen och våra möjligheter att komma till balanspunkten,
speciellt med tanke på att vi också har utmaningar.
Det fokuseras väldigt mycket nu på att få ekonomin i balans, men som
landskapsregering har man också ett stort ansvar för att samhället fungerar
och att människor har arbeten. Vi har just nu en väldigt starkt stigande ungdomsarbetslöshet som vi också måste möta med olika åtgärder, vilket också
måste vägas in i hela det här arbetet.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod.
Ltl Brage Eklund

Jag riktar min fråga till minister Carina Aaltonen.
Fru talman! När det gäller handikapplagstiftningen sköter Valvira övervakningen och tillsynen i Finland. På Åland ankommer tillsynen på landskapsregeringen, men någon sådan tillsyn existerar inte lika lite som landskapsregeringen utfärdar direktiv eller riktlinjer för hur lagar och förordningar som reglerar omsorgen och handikappservicen ska tolkas och tillämpas.
Istället är det upp till de kommunala serviceproducenterna, som har ansvar
för handikappservicen, t.ex. Åland omsorgsförbund, att själva sätta upp riktlinjer och nivåer för handikappservicen. Detsamma gäller de enskilda kommunerna, ofta sker detta med hjälp av direktiv och utlåtanden från det finska
tillsyningsorganet Valvira, trots att deras utlåtanden formellt inte gäller på
Åland. Lite hårdraget kan man säga att åländska producenter och handikappservicen totalt saknar direktiv och riktlinjer för hur lagarna ska tillämpas.
Är det landskapsregeringens avsikt att förlägga övervakningen och tillsynen av handikapplagstiftningen till ÅMHM?
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Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det var många frågor på en gång.
När det gäller huruvida landskapsregeringen utövar tillsyn över handikappservicelagen så stämmer det inte som ltl Eklund framförde. Det är mycket riktigt så att vi utför tillsyn. Som bäst pågår ett tillsynsarbete där man begär in handikappserviceplaner från de olika kommunerna beträffande handikappservicen så att vi ska kunna skapa oss en bild över hur det ser ut i respektive 16 kommuner på Åland.
Det stämmer däremot att det förekommer olika tillämpningar beroende på
i vilken kommun man bor. Det är inte ett bra system.
Ett av de första besluten jag tog för ett år sedan var att bevilja pengar till
tillämpningsanvisningar för en handbok som har getts ut på finska och som
skulle översättas till svenska. Jag frågade för någon vecka sedan vart handboken med tillämpningsanvisningar hade tagit vägen. Jag fick svaret att den
verkar dröja.
Vi jobbar som bäst med ett nytt handikappolitiskt program. Det kommer
mest att röra verksamheten inom landskapet och det kommer att presenteras
för lagtinget under våren.
Den sista frågan, som ltl Eklund ställde, om tillsynen ska överföras till
ÅMHM, så ja, tanken är att från den 1 januari 2014 ska tillsynen, både när det
gäller social service och hälso- och sjukvård, överföras till ÅMHM.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Tycker ministern att det är en ändamålsenlig organisation
för att ta hand om övervakningen och tillsynen av handikappservicen? Har
ministern tittat på andra alternativ?
När det gäller påstående att det sker en övervakning så är det landskapsregeringen själva som övervakar. Det är väl inte förenligt att vara lagstiftare,
tolkare och övervakare av samma lag? Bristen är väl att man inte har haft en
tillsatt tillsynsmyndighet.
Minister Carina Aaltonen

Precis, det är där som problemet är, idag har vi både utvecklingsarbete, vi
stiftar lagar och så ska vi ha tillsyn över lagarna som vi själva har stiftat. Med
den begränsade bemanning som finns på socialvårdsbyrån så låter det här
inte sig göras. Det är en av orsakerna till att vi väljer att separera tillsynen till
en egen myndighet. Men vi kan inte sätta in detta under veterinärerna, utan
vi har också satt undan pengar så att ÅMHM också får resurser att kunna
göra den här tillsynen på det sociala området. En utökad tillsyn är något som
alla politiker frågade efter och det är någonting som vi har med i regeringsprogrammet. Jag anser att det är på det viset som vi också kan utveckla tillsynen och få tillräckligt bra kompetens på det området.
Ltl Brage Eklund

Det är det som frågeställningen går ut på, att det har varit bristande tillsyn
och hur man tänker åtgärda det.
Har man gjort ekonomiska beräkningar på vad en köptjänst kan kosta från
Valvira i förhållande till att inrätta en egen tjänst på Åland? Finns det ytterligare andra möjligheter att nå organisationer som kan ta hand om övervakningen?
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Minister Carina Aaltonen

Vi hade det också med i förslaget att vi skulle titta mera på köptjänster från
riket och då är det regionförvaltningsverken. Men vi är rädda för språkfrågan,
får vi tillsynspersoner som kan både den åländska lagstiftningen och språket?
Det kan hända att man också kan köpa in tjänster framöver.
Det är också viktigt att den här samhällsreformen går vidare. Gruppen som
tittar på den sociala sektorn har i uppgift att se över hur man skulle kunna
samordna handikappservicen gemensamt för hela Åland. Det är idag orimligt
att de små kommunerna ska klara av alla lagstiftningar. Jag tycker att det är
ett förändringsarbete på gång som går i rätt riktning och som är till förmån
för alla de personer som lider av olika former av handikapp.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Torsten Sundblom, varsågod.
Ltl Torsten Sundblom

Jag vill ställa min fråga till minister Aaltonen.
Fru talman! I månadsskifte maj-juni behandlade vi en lag om begränsningar av producentansvaret här i lagtinget. Då gav ministern ett löfte om att
vi skulle få en ordentlig översyn av lagstiftning på området vid årsskiftet. Vi
har inte sett någon lagstiftning ännu. Jag vill gärna få information om hur det
går. Går arbetet framåt och kommer det någon lagstiftning?
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här är en viktig fråga. Jag är väldigt glad över att vi har
lyckats genomföra dels ändringen av miljongränsen så att det bara är de företag som har inkomster över en miljon som omfattas av producentansvaret.
Förra veckan hölls ett väldigt lyckat frukostmöte med Ålands näringsliv,
PROANS och vår tjänsteman, chefen Helena Blomqvist. Det som vi redan har
satt igång fungerar.
Men nu kommer vi till det svåra. Vi har ett färdigt lagförslag. Nu ska vi försöka överföra åländsk kompetens till riksmyndigheterna, till regionförvaltningsverket i framförallt Birkaland. Där har vi stött på lite patrull. Vi vet inte
riktigt hur vi ska få de här två olika regelverken, rikslagstiftningen och den
åländska lagstiftningen att malla ihop så att det ska blir så enkelt och lindrigt
för våra åländska företagare som möjligt. Jag tror att det här är en fråga som
vi måste åka över till riket och föra politiska diskussioner om för att lyckas få
det här till stånd.
Vi jobbar på det och min förhoppning är att det här regelverket och lagstiftningen ska ligga på era bord senast under sommaren. Men det beror på
vad som händer i kontakterna med riksmyndigheterna.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det var just mina dubier att det kunde vara lite bekymmer,
därför ställde jag frågan. Vad vågar ministern säga, finns det någon möjlighet
att komma överens eller hur stora förhoppningar finns det? Vågar ministern
lova något?
Minister Carina Aaltonen

Vår utgångspunkt är naturligtvis att vi ska försöka hitta lösningar på de problem som finns. Det enklaste skulle vara om all statistik över det åländska
problemavfallet kan göras i Birkaland. Men om inte det låter sig göras så får
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vi ha beredskap här på miljöbyrån att fortsättningsvis upprätthålla register så
att de åländska företagarna i alla fall inte drabbas av det. Målsättningen är att
vi ska komma överens. Tanken var att den här lagstiftningen skulle träda
ikraft 1.5.2014. Jag tycker ändå att vi har lite tid på oss att jobba vidare med
de här frågorna. Men pressen börja komma emot, det känner jag.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Om det blir en överenskommelse, vad blir då PROANS roll?
Minister Carina Aaltonen

Ja, PROANS roll blir väl att försvinna kanske. Det blir kanske PYR istället,
men det får vi se. Det är väl upp till PROANS själva, de kanske kan ha en
samordnande roll, det får vi väl se. Det känns väldigt bra att PROANS har fått
en ny VD och det känns som att man gör ett bra jobb fram till övergången
1.5.2014.
Talmannen
Följande fråga ställs av ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag tycker att lantrådet ser ut att behöva en liten uppiggande debatt.
I media har vi kunnat läsa att gränsbevakningsväsendet utreder möjligheter att överföra gräns- och sjöbevakningsskolans utbildning i Esbo till Imatra.
Bland annat är Finlands svenska folkting kritiska till förslaget och menar att
det kan få betydande konsekvenser för gränsbevakningsväsendets svenskspråkighet. Vad gör landskapsregeringen för att garantera svenskspråkig utbildning för potentiella sjöbevakare på Åland?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack för det, det är en mycket viktig fråga. Det är framförallt i sista hand inrikesminister Päivi Räsenen som fattar beslut om den här förflyttningen ska
ske. Därför har minister Lindholm, i kontakter med sin ministerkollega i riket, haft upp den här frågan till diskussion redan för ett år sedan. Nu kommer
minister Räsenen att besöka Åland på torsdag. Vart man än flyttar den här
utbildningen så har vi från åländsk sida framhållit vid ett flertal tillfälle hur
viktigt det är att utbildningen finns på svenska och att Åland drabbas negativt
om det sker några förändringar där.
Ltl Axel Jonsson

Det är bra att man diskuterar det med regeringen i Helsingfors. Vi i Åland
Framtid gillar att tänka framåt och vara lite visionära. Svenska språket står
oss varmt om hjärtat. Gränsbevakningen är i grunden en delvis militär organisation. Det är onekligen inte helt svartvitt hur väl det faktiskt rimmar med
demilitariseringen att en sådan organisation finns stationerad på Åland. Samtidigt ser vi en förskjutning inom väsendet där resurserna mot den ryska
gränsen blir alltmer framtonade, vilket är befogat eftersom trafiken mellan
Finland och Ryssland ökar ganska kraftigt hela tiden. Att lokalisera samtlig
utbildning till Imatra, som ligger precis vid ryska gränsen, är därför inte helt
irrationellt mot den bakgrunden.
I ljuset av demilitariseringen och vetskap om gränsbevakningens alltmer
östliga fokus och orosmolnen vad gäller svenskspråkig utbildning, delar
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lantrådet vår syn om att det här är ett viktigt område att diskutera i samband
med ramlagsreformen?
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Jag hade lite svårt att hänga med i vad ltl Jonsson riktigt ville
komma åt i den här frågan.
Framförallt när gränsbevakningsstationerna successivt försvunnit från
Åland så har politiken från åländsk sida varit den att man har opponerat sig
emot detta. Man har sett ett värde i det här samarbetet och man har sett ett
värde i att man har haft sjöbevakningsstationerna. Den linjen fortsätter vi att
hålla. Vi har också varje år konstruktiva diskussioner kring gränsbevakningsfrågorna. Men huruvida den aspekten skulle vara central vad gäller ramlagen
får jag inte riktigt ihop i resonemanget.
Ltl Axel Jonsson

Jag ska förtydliga det lite. Det jag ville ta fasta på var att gränsbevakningen
har inslag som kanske inte är helt relevanta för åländsk del, den militära delen. Från finskt håll ser vi att intresset att bevaka gränsen mot Ryssland allt
mera är framtonat. Det är ett intresse som kanske heller inte är så relevant på
Åland.
Samtidigt har vi ett ramlagsarbete som är på gång och det svenska språket
är eventuellt hotat på den här punkten. Kunde det här vara ett sådant område
som vi faktiskt lyfter upp i samband med ramlagsreformen? Vi kunde från
åländsk sida förslå att det här kan vi sköta i fortsättningen på Åland och utifrån de behov som finns här. Som det ser ut nu så blir myndigheten mer och
mer fokuserad åt öster och det är ett intresse som inte är särskilt förenligt
med våra intressen.
Lantrådet Camilla Gunell

Jag tror att ltl Jonsson kanske får fortsätta att ägna sig åt den här problematiken. Vad gäller självstyrelselagen så har den nog i dagsläget ett annat fokus.
Framförallt så väntar vi idag med spänning med Alec Aalto rapporten som vi
ska få titta på lite närmare och som offentliggörs på torsdag. Där har vi ett
körschema och en strategi på hur vi jobbar med den saken.
När det gäller gränsbevakningen och utbildningen på svenska så kommer
vi att fortsätta att jobba för en fortsatt utbildning på svenska. I övrigt så diskuteras de här frågorna också i samband med nationalspråksstrategin där vi
ifrån åländsk sida medverkar. Vikten av en fortsatt bra utbildning på svenska
i Finland är viktigt för Åland ur många perspektiv.
Talmannen
Nästa fråga ställs av ltl Gunnar Jansson, varsågod.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Mina frågor gäller förberedelserna inför aftonskolan med regeringen Katainen.
Utgående ifrån uppfattningen att framgångar i förhandlingar i hög utsträckning beror på förberedelserna inför dem, dvs. hur väl man har gjort sin
hemläxa, värderade elever, det är mycket viktigt att göra sin hemläxa. När det
förhåller sig att statsministern alltid fastställa dagordningen för aftonskolans
sammanträden och inför vilka förväntningarna i det politiska och ekonomiska Åland är betydande så lyder min fråga: Har i landskapsregeringen och
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dess samarbetspartner, närmast inom näringslivet, kunnat delta i förberedelserna tillräckligt mångsidigt. Har landskapsregeringen kunnat påverka aftonskolans dagordning i önskade utsträckning.
Lantrådet Camilla Gunell

Ja, vi har absolut kunnat påverka dagordningen. Jag ska idag på eftermiddagen föra diskussioner med statsministern kring formerna och innehållet för
aftonskolan. När det gäller det förberedelsearbetet som tillsvidare har ägt
rum på tjänstemannanivå så har våra synpunkter beaktats, det som vi har
förts fram från åländsk sida och det som vi önskar diskutera.
Vad gäller näringslivets engagemang och möjligheter att involvera näringslivet i aftonskolan så antar jag att det är frågan om vindkraften som ltl Jansson syftar på. Det är klart att vindkraften är en viktig fråga i aftonskolan. Vi
gör vårt yttersta för att kunna göra sådana förberedelser som ska leda till ett
så gott och optimalt resultat som möjligt.
Ltl Gunnar Jansson

Tack för det. Min andra fråga gäller samma aspekt men närmast från politisk
synpunkt. De politiska förväntningarna är också betydande. Man kan väl
förmoda att vid en sådan aftonskola kommer politiskt tunga frågor också till
behandling. Frågor av politiskt självstyrelsevikt behandlas normalt i samband
med självstyrelsepolitiska nämnden här i lagtinget, där jag är medlem. Min
fråga lyder: Kommer självstyrelsepolitiska nämnden att involveras i förberedelserna?
Lantrådet Camilla Gunell

Inte direkt, vad gäller självstyrelsepolitiska frågor i första hand så menar ltl
Jansson nu ramlagen och en ny självstyrelsereform. Under den här morgonen
har jag överlagt med den parlamentariska kommittén kring dessa frågor och
på torsdag besöker jag justitieministeriet tillsammans med kommitténs ordförande Roger Jansson för att diskutera den saken närmare och hur vi jobbar
vidare.
De övriga frågorna har jag för avsikt att stämma av med lagtinget och rapportera från aftonskolan, antingen i samband med lantrådets upplysning i salen eller så besöker jag självstyrelsepolitiska nämnden.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det där låter också betryggande.
Nu vill jag avsluta med något som inte blir fråga. Jag var själv med vid aftonskolan med regeringen Lipponen den 24 oktober 2001, så det här är en
tradition som nu går vidare. Av det så gjorde jag, och säkert också andra, sex
sammanfattningar. Får jag läsa de fyra sista? Det kan bli en fråga. ”Utvecklingen ska inte ses som en kamp mellan parterna, allra minst ska utvecklingen mätas i hur mycket den ena parten lyckas med att bekämpa den andra.
Parterna utgår inte från att den ena parten alltid har rätt och den andra
alltid har fel. Mötets slutsatser sammanfattar regeringen i ett dokument
som landskapsregeringen kommenterar och som därefter blir ett strategidokument om uppförandekod i umgänget mellan parterna och de tjänstemän som bereder det och de politiker som driver på utvecklingen på reformerna som diskuterades då.”
Kan man vänta sig att en rapportering från aftonskolan?
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Lantrådet Camilla Gunell

Ja, eftersom den nya lagtingsordningen nu ger utrymme för någonting som
heter lantrådets upplysning så tänkte jag att det här var ett utmärkt tillfälle
att använda sig just av den formen att kommunicera med lagtinget.
Talmannen
Följande frågeställare är vtm Viveka Eriksson, varsågod.
Vtm Viveka Eriksson

Jag vill ställa min fråga till ungdomsministern i det här sammanhanget. Det
finns all anledning att vi alla har mycket fokus på ungdomsfrågor framöver.
Hos stora delar av lagtinget och allmänheten så finns det en oro. Ungdomar
tycks komma alltmer i kläm. När arbetsmarknadssituationen är svår så är det
först ungdomsgruppen som stöter på arbetslösheten. Vi ser med stor oro att
siffrorna på ungdomsarbetslösheten stiger i landskapet. Här finns anledning
för landskapsregeringen att ta ett helt helhetsgrepp om den här frågan.
Jag ställer frågan till ungdomsministern. Vi efterlyser en övergripande
plan, konkreta åtgärder och vi vill höra vad landskapregeringen har på gång
för att stävja och möta ungdomsarbetslösheten.
Minister Johan Ehn

Fru talman! I den senaste remissdebatten om tilläggsbudgeten så försökte jag
till vissa delar redogöra för vilka verktyg det finns i landskapsregeringens
verktygsbox för tillfället när det gäller de här sakerna.
För det första ser vi till att vi har tillräckligt med utbildningsplatser. Landskapregeringen har fortsatt den inslagna linjen att ha ungefär 30 procent fler
utbildningsplatser på gymnasienivå än antal elever som går ut grundskolan.
Det här leder till att det finns en möjlighet för sådana som inledningsvis har
valt fel att göra förändringar i sitt val. Det finns en möjlighet för sådana som i
ett senare skede av livet kommer på att man vill studera någonting. Det ger
också en lite större valmöjlighet eleverna som kommer ut ur grundskolan.
I övrigt när det gäller de grupper som är i riskzonen för utslagning så jobbar man också aktivt med ett antal olika saker.
För två veckor sedan gav jag i uppdrag att se över hur vi använder oss av
resurserna som tilldelas Katapult, Ungdomslotsarna, Ålands folkhögskola och
yrkesstarten vid Ålands gymnasium. Man ska se på hur vi på ett bättre sätt än
idag kan samordna dessa. Här kommer också att behöva ett samarbete
gentemot minister Karlström, näringsavdelningen och i första hand AMS.
Vi har också på gång ett arbete där vi ska se över att lagstiftningen kring
arbetsmarknadspolitiska åtgärder så att vi också kan komplettera med ytterligare verktyg som kan behövas för att på ett positivt sätt kunna ta emot dessa
ungdomar som har behov av sådana åtgärder som kanske inte finns idag.
Men för att vi ska kunna göra det så behövs det först en analys av hur dagens
verktygsbox fungerar och vad vi behöver i framtiden. Vi jobbar just nu konstruktivt framåt med de här sakerna.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det finns en alldeles särskild grupp som ofta faller i kläm och jag
tror att ministern var lite inne på den. Det är de som är skoltrötta när de
kommer ut från grundskolan. Man kommer in på en utbildningsplats, man
avslutar den, man kommer inte in på arbetsmarknaden och man kommer in i

1067

en ond cirkel. Det här är en grupp ungdomar som man alldeles särskilt bör ha
fokus på och man bör ha ett gemensamt angreppssätt. Det finns många ansvariga, ministern räknade nu upp flera olika ansvarsområden. Här är det
verkligen viktigt att ha ett sektorövergripande angreppssätt, där man, förutom landskapets egna myndigheter, också kopplar in kommunerna som också
är viktiga samarbetspartners här.
Finns det någon strategi och planer för hur man ska göra en samordnad
verksamhet?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Just den här gruppen ungdomar, som tack och lov inte är speciellt stor ännu men som växande, så försöker vi nu att faktiskt också lägga en
fortsatt god fokus på den. När tittar tillbaka på hur landskapsregeringar tidigare har jobbat med det här så har man haft fokus och man har faktiskt hittat
olika förslag på möjligheter att komma åt den här gruppen.
När det gäller det mera översiktliga arbetet med att samordna resurserna
så finns det en färdväg i det ungdomspolitiska program som antogs under
den förra mandatperioden och nu är det förlängt av landskapsregeringen och
också av lagtinget via budgeten. Den färdvägen är uppmålad över hur det här
sektorövergripande arbetet ska ske. Det ligger nu på vår förvaltning att förverkliga de tankegångarna som finns i det ungdomspolitiska programmet.
Jag har också vidtagit de här åtgärderna att försöka sy ihop när det gäller skolan som kan vara en nyckel.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det är synnerligen viktigt att det finns en samordnare som håller i
helheten. För det är så lätt när det är olika ansvarsområden att ungdomarna
faller emellan. Ungdomsbyrån behöver verkligen hålla i det här.
Jag har en tilläggsfråga. Landskapsregeringen talar om ungdomsgarantin i
budgeten. Vad är på gång när det gäller ungdomsgarantin? Har man lagstiftning på gång? Finns det pengar för det och hur långt har man kommit med
det här arbetet? Vad strävar man efter? Är det arbete eller är det också utbildningsplatser för alla?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Först när det gäller frågan om den övergripande styrningen. När
det gäller att sy ihop strukturerna för den övergripande styrningen så ligger
en del av det här arbetet på min avdelning och på kulturbyrån som ansvarar
för de här frågorna. Ser man sedan framåt på de konkreta åtgärderna så är
det nog framförallt inom AMS och gymnasieskolan som har de bästa förutsättningarna för att aktivt gå in och göra insatser som faller ut rätt. Jag tror
att man ska söka samordningen hos någon av de här två funktionerna.
När det gäller ungdomsgarantin så går den ut på att vi ska kunna erbjuda
de som är under 25 år antingen en studieplats eller en arbetsplats. Det arbetet
som nu görs finns i det lagstiftningspaket som ligger på näringsavdelningen
och AMS.
Talmannen
Sista frågeställaren för idag är ltl Mats Perämaa, varsågod.
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Ltl Mats Perämaa

Jag har en fråga till näringsministern så att han inte behöver sitta stilla under
den här tillställningen.
Jag vill ställa en fråga om vindkraften. Jag är fullt medveten om att det är
infrastrukturministern som ansvarar i huvudsak för den frågan i landskapsregeringen. Vindkraft är ju förutom att vara en infrastrukturfråga också en
miljöfråga men i all synnerhet är det också en näringslivsfråga.
Liberalerna har den uppfattningen att det finns ett visst missnöje just nu i
näringslivskretsar över landskapsregeringens sätt att involvera dem i arbetet
med att vi förhoppningsvis kommer med i inmatningstariffsystemet och
framförallt med det arbetet som säkert pågår inför aftonskolan nästa månad.
Liberalerna skulle gärna vilja att näringsministern, utifrån sitt intresseområde och sitt uppdrag, skulle medverka i förberedelserna och utnyttja sitt
kontaktnät.
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Som ltl Perämaa sade så är det här en fråga som ligger under infrastrukturministerns ansvarsområde. Men hela regeringen gör allt vad
den kan för att både stötta upp, hjälpa till och komma med konstruktiva och
kreativa idéer och förslag på hur vi ska komma vidare i den här frågan. Som
vi alla vet ser vi fram emot mötet den 13 februari när aftonskolan hålls. Vi har
involverat näringslivet i både informella och formella diskussioner under den
här resans gång. Är det något som är väldigt viktigt för både mig personligen
och som näringsminister så är det vindkraften. Vindkraften har en enorm
potential på Åland. Jag brukar säga att man ska gräva där man står och det är
precis vad vindkraft på Åland kan bli.
Jag träffade minister Vapaavuori i torsdags, även om det var helt informellt på Matkamässan i Helsingfors, så kontakterna byggs upp hela tiden och
det pågår ett informellt arbete. Det är ju resultatet som räknas och jag hoppas
att vi har mera konkreta uppgifter att komma med i mitten av februari.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Liberalerna har begärt och begär hela tiden att landskapsregeringen ska göra sitt yttersta för att vi ska uppnå den situationen att vi kan
bygga ut vindkraften. Det är väl knappast något som är oklart där.
Vi uppfattar det väldigt klart på det viset att det ändå finns vissa brister i
kontakterna mellan landskapsregeringen och näringslivet. Det finns oerhört
mycket kompetens inom vårt näringsliv och man har byggt upp den vindkraft
vi har idag. Det finns ett stort intresse hos finansiärer att medverka till att
bygga ut vindkraften ytterligare. Vi begär att också näringsministern ska säkerställa sig om att dessa personer, organisationer och företag som vill investera pengar, att deras kunskap kan involveras i arbetet under några veckor
fram tills aftonskolan går av stapeln, så att det känns som vi gör den här saken gemensamt.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Näringsministern och även obunden samling som lagtingsgrupp
har varit involverad i vindkraften under decennier och har varit förespråkare
för vindkraften. Det är heller ingen hemlighet att ltl Danne Sundman som sitter med i lagtinget är person med mycket kontakter, kompetens och kunskap
inom det här området och han gärna delar med sig både till mig och till mi-
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nister Veronica Thörnroos. Jag tror också att han var i kontakt med förra
landskapsregeringen med tips och idéer om hur man kommer vidare. Han
kan komma med tankar tillsammans med näringslivet och de investerare som
finns. Det finns ett fotarbete gjort här hemma, nu gäller det bara att vi bollar
mot en medspelare i Finland som kan bolla tillbaka. Det är svårt att spela fotboll ensam.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det kanske återstår lite arbetet på den egna planhalvan ännu.
Jag har flera gånger sagt att det finns en besvikelse från näringslivets sida
över hur landskapsregeringen sköter kontakterna. Jag hör vad näringsministern säger, men den fromma förhoppningen från vår sida finns fortfarande
kvar, att landskapsregeringen kunde aktivera sig något mera på detta område.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 14.00.
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Godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 7/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
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Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
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Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
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Andra behandling
2

Godkännande av avtalet med Schweiz för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 8/2012-2013)
Samma förfarande tillämpas som vid föregående ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
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Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
3

Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)
Även i detta ärende tillämpas samma förfarande.
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.

Enda behandling
4

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2012-2013)
Lagtingsledamoten Torsten Sundbloms budgetmotion (BM 46/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Kollegor, vi har idag att ta ställning till ett äskande om en andra
tilläggsbudget eller städarbudget som dessvärre gör det svårare att på sikt
bringa den åländska ekonomin i balans. Tilläggsbudgeten innebär en nettoökning på 7 miljoner euro varav ITiden-bygget står för den största delen i
form av en engångskostnad för 2012. Det är därför ingen väldigt stor fråga i
jämförelse med ÅHS där det strukturella underskottet växer till synes utan
kontroll. Och eftersom ÅHS utgör den enskilt största utgiftsposten för Åland
är det enkelt för alla att begripa hur viktigt det är att hålla sig innanför givna
ramar och inte, som ofta händer, slentrianmässigt överskrida sina anslag.
Detta gäller inte bara ÅHS, vi har många områden inom landskapet där ledarskapet måste förädlas. Ledarskap går ut på att man ska leda, inspirera och
ta ansvar för att ekonomiska ramar följs.
Man ska också komma ihåg att detta system med städarbudgetar snart är
över. Den nya finansförvaltningslagen ställer högre krav på noggrannhet och
skapar därmed ett bättre system med ökad transparens. Det är heller aldrig
enkelt att pedagogiskt kunna förklara varför man ska budgetera för pengar
som redan betalats ut. En budget ska ju fungera precis tvärtom och ge verktyg
för att man ska vara beredd på att förhålla sig till utgifter och inkomster.
Det enklaste i världen vore att på finans- och näringsutskottets vägnar presentera detta betänkande kring förslaget till andra tilläggsbudget för 2012 utgående från vad som gått snett, vem som gjort fel och varför det hänt. Men att
söka syndabockar är sällan konstruktivt. När det gäller en organisation som
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ÅHS är ansvaret på inget vis begränsat till den sittande landskapsregeringen
eller ens den sittande styrelsen i ÅHS. Alla åländska partier är på sätt eller
annat inblandade i hanteringen av den åländska sjukvården. Att det förekommit budgetöverskridningar är heller inte direkt ovanligt. Under de senaste 13 åren har organisationen ÅHS överskridit sin budget 11 gånger i större
eller mindre omfattning.
Mot bakgrund av detta tänker jag istället för att bara gräva i det förgångna
komma med några tankar kring hur ledarskapet kunde utövas i framtiden.
Det är viktigare än allt annat och slår igenom på alltför många ställen i samhällsapparaten. På grund av ett otydligt ledarskap i åratal måste vi nu med
stor beslutsamhet hantera Ålands hälso- och sjukvård samt den åländska
skärgårdstrafiken, för att nämna två viktiga områden. Den minsta gemensamma nämnaren i båda fallen är just ledarskapet. Eller rättare sagt bristen
på ledarskap. I den allmänna debatten har det förekommit försök att göra
detta tillkortakommande till en regeringsfråga. Det är enligt min mening att
sikta bredvid målet. Skälet till problemen i ÅHS har att göra med otydligt ledarskap och otillräckligt politiskt mod under en lång följd av år. Utgående
från denna sal måste vi tillsammans formulera beställningen på åländsk sjukvård och ge landskapsregeringen i uppgift att se till att den beställningen
verkställs. Som läget ser ut idag borde vi i lagtinget ägna mer tid åt att besluta
vad som ska göras och sedan överlåta till landskapsregeringen och ÅHSstyrelsen att besluta hur det ska göras inom givna budgetramar.
Finans- och näringsutskottet fick i samband med sitt arbete erfara att det
planerade tilläggsanslaget på 2,8 miljoner euro till ÅHS antagligen inte räcker till för 2012. Det behövs ytterligare 700 000 euro. Detta är såklart illa och
det är framförallt inte analyserat eller baserat på en grundlig beredning. Siffrorna var dessutom till en början obekanta för landskapsregeringen som i
likhet med ÅHS-styrelsen fick materialet alldeles för sent. Det är inte acceptabelt. Budgetarbete måste tas på största allvar och beredningarna måste ske
omsorgsfullt. Här har det brustit i ÅHS-organisationen och här finns skäl att
arbeta hårdare och klokare. Utskottet vill genom att inte inkludera det nya
underskottet i tilläggsbudgeten understryka vikten av att hantera pengar med
stor ödmjukhet. Det måste till en analys och ett åtgärdsprogram för att
komma tillrätta med de skenande utgifterna inom ÅHS. Utskottet har också
valt att sammanfatta ÅHS-problematiken i en kläm för att understryka vikten
av att detta arbete startar nu.
När det gäller ÅHS är det en organisation som på egen hand står för drygt
fyrtio procent av landskapet Ålands konsumtionsutgifter. Det är alltså av stor
betydelse att ÅHS sköts på ett sätt som är finansiellt hållbart över tid. I debatten och överallt har det med kristallklar tydlighet framkommit att de två viktigaste utmaningarna för ÅHS-ledningen är strukturella problem och något
som kallas för förvaltningskultur. Detta är inte omöjligt att hantera men kräver tydliga regler och framförallt riktiga åtgärder. För bara tre år sedan genomfördes en stor utredning och effektivitetsanalys av ÅHS och dess organisation. Rapporten är omöjlig att missförstå och pekar på en lång rad oklarheter. Den viktigaste är maktfördelningen och bestämmanderätten. ÅHS är
förvisso en egen kropp men den lyder under Ålands lagting och Ålands landskapsregering som tillsätter medlemmarna i ÅHS-styrelsen. På flera sätt illustrerar det ett vanligt åländskt dilemma. Alla är med överallt. Därför har vi
idag en styrelse i ÅHS bestående av personer som är parlamentariker och lag1073

stiftare och fritidspolitiker. I egenskap av parlamentariker är de med och utser landskapsregeringen som sedan utser ÅHS-styrelsen. Dessutom är ÅHSstyrelsen parlamentarisk vilket innebär att alla partier är garanterade en
plats. Därmed har man skapat en i demokratiskt hänseende perfekt plattform. Men duger den till att hålla ordning på en så komplex organisation som
ÅHS? Svaret är dessvärre nej. Det skapar en splittrad och svag grund för organisationen att stå på. Det pekar effektivitetsgranskningen från 2009 tydligt
ut som ett avgörande problem. Man skriver till exempel att budgetarbetet och
uppföljningen av utfallet inte är tillräckligt systematiskt. Detta var 2009 men
det kunde lika gärna ha varit idag. Budgetarbetet är eftersatt och uppföljningen i bästa fall sen, gränsande till obefintlig. Vi har därmed att göra med
en politiskt styrd organisation helt utan ekonomisk effektivitet kopplat till
kvaliteten i vården. ÅHS-styrelsen väcker enligt min mening också frågan om
ministeransvaret i vår regering. Enligt praxis har den som är social- och miljöminister aldrig konkret och på riktigt lagt sig i ÅHS skötsel och organisation. Ministern har rätt att närvara på styrelsemötena men inget mer. Mot
bakgrund av den tyngd ÅHS har i vårt samhälle borde man kanske överväga
att per automatik göra social- och miljöministern till ordförande för ÅHSstyrelsen och operativt ta ansvar för den största verksamheten. Det finns flera
och tunga skäl för landskapsregeringen att förutsättningslöst se över den nuvarande organisationsformen och även i ännu högre grad inkludera ansvariga
avdelningschefer. Förbättringar och förändringar kräver ett tydligt, stöttande
och professionellt ledarskap. Dessutom krävs det klara instruktioner från lagtinget och landskapsregeringen till ÅHS när det gäller vilken nivå som den
åländska sjukvården ska ligga på. I det arbetet borde också de privata alternativ som vuxit fram under de senaste åren inkluderas. Verkligheten har förändrats radikalt inom sjukvården och behovet av tydliga mål är viktigare än
någonsin. Idag finns vårdmetoder och medicinska lösningar som utan problem kan svälja hela landskapets budget. Därför måste den politiska beställningen vara tydlig.
Fru talman! Idag vilar ett extremt tungt ansvar på medlemmarna i den politiskt tillsatta ÅHS-styrelsen. Det handlar om en verksamhet som kostar
skattebetalarna över 80 miljoner euro per år och som är landskapets största
landbaserade arbetsgivare med över 800 anställda. Det är också på personalsidan de största effektiviseringarna sannolikt måste göras. Man betalar ändå
ut cirka 51 miljoner euro i löner varje år.
Utskottet har i samband med denna budgetbehandling erfarit att flera
konkreta besparingsplaner redan vidtagits eller är på väg att förverkligas. Det
är bra och det är nödvändigt och det är bråttom. År 2012 var på flera sätt ett
förlorat år där otydligt och missriktat ledarskap och gamla strukturer tilläts
leva sitt eget liv med skenande kostnader som följd. Nu måste detta stävjas så
snabbt och så tydligt som möjligt. Det krävs ett nytt ledarskap. Vi har en ny
förvaltningsdirektör och får snart en ny chefläkare. På dessa båda hänger
mycket men inte allt. Minst lika viktigt är det att ledningsgrupp och chefer får
ett helhjärtat och inspirerande stöd från styrelse och landskapsregering.
Inom den privata delen av världen finns genomarbetade och väldokumenterade instruktioner för bolagsstyrning. Det är nog dags att ställa samma krav
på styrelser i offentliga sammanhang som i det privata näringslivet. När man
har ansvar för 800 anställda krävs det många olika kompetenser i styrelsen.
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Det krävs ett ledarskap som fungerar hela vägen från denna sal ut till verkligheten. Vår sjukvård är av högsta världsklass när det handlar om mötet mellan vårdare och hjälpsökande. Det ska vi behålla så långt det någonsin är
möjligt. Men det måste ändå understrykas att det finns betydande möjligheter till förbättringar och effektiviseringar av verksamheten. Det slog den stora
utredningen från 2009 fast. Man kan alltså fråga sig varför man då inget
gjorde men det leder dessvärre ingenstans. Frågan är inte vad vi borde gjort
igår utan vad vi ska göra idag för att hantera pengarna klokare än hittills.
Fru talman! En annan verksamhet som tilldragit sig finans- och näringsutskottets intresse är trafikavdelningen där det just nu pågår ett seriöst och
nödvändigt arbete med att skapa ordning i en organisation som under decennier levt sitt eget liv med egna regler. Likheterna med ÅHS är alltså många.
Av det skälet vill landskapsregeringen i brådskande ordning tillsätta en rederichef vars uppgift ska bli att fullfölja arbetet och har också bett om anslag för
detta. Efter omröstning har utskottet gett klartecken för denna tjänst som vi
anser nödvändig. Oppositionen menar att detta inte behövs och att det finns
andra sätt att hantera detta ledarskap på. Hur man tänkt sig det kommer de
säkert att själva berätta mer om.
Det gäller dock att ständigt komma ihåg att det just nu pågår ett arbete på
flera plan som syftar till att nå en långsiktigt hållbar skärgårdstrafik. Det är av
största vikt att det arbetet fortsätter med en tydlig och stark ledning som kan
fatta konkreta beslut. Utvecklingen under 2011 och 2012 har på ett oerhört
tydligt sätt visat fördelarna med en närvarande och kompetent rederichef. De
nödvändiga förändringarna har redan genomförts men måste nu följas upp in
i minsta detalj.
Utskottet har i samband med arbetet med denna andra tilläggsbudget
också sagt ja till en liten överskridning av budgeten för polisen. Men vi vill
vara tydliga med att ramar som slagits fast av detta parlament i fortsättningen ska hållas. Det är inte acceptabelt att rutinmässigt överskrida givna anslag.
Vi har ett ansvar gentemot våra skattebetalare att använda deras pengar så
klokt som det någonsin är möjligt. I det uppdraget ingår noggrannhet och ansvarskänsla samt beredskap att anpassa verksamheten om pengarna inte
räcker till. Detta inkluderar såväl den politiska sidan som de tjänstemän vilka
har till uppgift att utföra givna direktiv.
Fru talman! Till sist; i den inledande debatten kring denna andra tilläggsbudget sattes viss fokus på arbetslösheten i allmänhet och brist på arbeten till
unga i synnerhet. Just ungdomsarbetslösheten är idag på 8,6 procent vilket
såklart är för mycket. Det är viktigt att ständigt och oförtröttligt arbeta för att
denna siffra ska minska genom planerade sysselsättningsfrämjande och stödinriktade åtgärder och utbildningsinsatser.
I sammanhanget är det också viktigt att berätta om de goda exemplen. Katapult och Ungdomslotsarna förtjänar tillsammans med AMS att lyftas fram
för det arbete de gör i syfte att få ut ungdomar i arbetslivet. Det är viktigt och
det är kreativt och det skapar framtidstro. Minst lika viktigt är det att upprätthålla ett starkt utbildningssystem och en bra skola. Välutbildade och arbetsvilliga människor är något som alla samhällen har stort behov av. Därför
är det bra att närings- och utbildningsavdelningarna jobbar nära varandra för
att skapa en infrastruktur som bygger folks självförtroende och skapar kompetens.
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Åland är en fantastisk plats att leva och bo på vilket är ett faktum vi aldrig
får låta hanterliga utmaningar förmörka. Finland är idag på plats nummer
fem när det gäller världens mest kreditdugliga länder och Åland är skuldfritt.
Vi har alltså alla möjligheter i våra egna händer att fortsätta bygget av ett
samhälle som hör till världens främsta. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror att det skulle vara bra om utskottsordförande skulle
vara noggrann och förtydliga när ordförande beskriver utskottets gemensamma tankar och när ordförande beskriver sina egna politiska
målsättningar. Frågan om vem som ska vara ordförande i ÅHS-styrelse
är inget som utskottet gemensamt har kommit fram till och det är viktigt
att man poängterar det.
Sedan försöker utskottsordförande beskriva det som om miljonrullningen vid ÅHS är en följd av många års vanskötsel, att det har skett
länge. Men är inte sanningen att vi i utskottet har erfarit att 2010 kostnadsmässigt var ett rekordbilligt år för ÅHS, delvis som ett resultat av
rapporten från 2009. År 2011 gjorde ÅHS ett överskott på 1,2 miljoner
euro som delvis reparerar de fadäser som vi diskuterar här idag.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det påpekande ltl Perämaa. Jag anser själv att jag var väldigt
tydlig med att det var mina personliga tankar som jag delade med mig
av när det handlade om hur organisationen ska styras, vilket jag sade
rätt tidigt i anförande.
Det ger alltid en konstig bild av verkligheten att rycka ut enstaka år ur
ÅHS. Genom att jämföra tillbaka till 1994 så får man nog en starkare
och bättre bild av hur utvecklingen har varit. Bortsett från enstaka år
när det har gått lite bättre så är sanningen den att det ofta har blivit underskott och det är ju inte direkt ett starkt betyg för hur ÅHS har skötts.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den gemensamma nämnaren för allt det här torde vara
åländsk center som har funnits med i alla regeringar under det här arbetet. Utskottsordförande nämnde att av 13 år har det gjorts underskott
under 11 år. Faktum råkar vara så att just under de två föregående åren,
före 2012 som vi diskuterar här idag, så gjorde ÅHS överskott, fast det
fanns stora sparkrav och fast verksamheten utfördes rekordbilligt. Att
försöka beskriva det här som att det här är en fortsättning på en pågående vanskötsel är lite grann att förenkla verkligheten.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag vidhåller nog att det bästa sättet att granska en organisation som
ÅHS är att sätta in det i ett större sammanhang och analysera många år,
inte bara ett eller två, eftersom det finns saker som spelar in som inte
riktigt ger en rättvisande bild av verkligheten. Ska man komma tillrätta
med strukturella problem och utmaningar så måste man ha ett bättre
underlag i form av en längre period som man jämför med. Det är nog fel
att rycka ut enstaka år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Finans- och näringsutskottets ordförande tar upp frågan
om ministeransvaret i ÅHS och kommer med förslaget att den hälsooch sjukvårdsansvariga ministern skulle sitta som ordförande för ÅHSstyrelsen. Det är en intressant tanke. Men om man tänker den tanken
lite längre så kanske det inte är det allra bästa förslaget ändå. Ministern,
har, förutom ett övergripande ansvar över ekonomin, också ansvar över
lagstiftning, tillsyn och utvecklingsarbetet. Det är ju viktigt att patrullera
gränserna. Landskapsregeringen är beställare och sedan är det ÅHS som
myndighet som ska vara utförare. Om man då sitter på båda stolar så
kan det ända bli komplikationer.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Tack ministern, säkert bör man se över vissa gränsdragningar. Men de facto är detta något som sker redan idag eftersom
ministern sitter med på ÅHS-styrelsemöten. Sitter man med runt ett och
samma bord så är man ändå med på ett sätt i praktiken, även om man
kanske inte är det i teorin. Mina tankar kring att göra hälsoministern till
ÅHS-ordförande bottnar i att man skapar en tydlighet i och med att man
som minister ändå bär ansvar för ÅHS. Det blir ganska konstigt om man
dels sitter och bara övervakar men inte på riktigt leder verksamheten
som ändå står för 40 procent av utgifterna. Jag tycker att det kanske
finns en poäng i ett göra det där lite tydligare.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är riktigt, precis som ltl Pettersson säger, att det blir en lite svår sits
att delta på mötena och ändå inte vara den som tar ansvar på de mötena,
utan man går hem till ministerrummet och har förstås en mängd information med sig.
Jag tycker att det finns mer att utveckla beträffande styrningen av
ÅHS när det gäller beslut som tas i lagtinget och hur de besluten sedan
ska föras över till ÅHS-styrelse och ledning. Från avdelningens sida håller vi på att utveckla ett system för hur de här besluten ska fattas på enskild föredragning och sedan föras över, så att det inte blir så att vissa
beslut tas upp i ÅHS-styrelse och andra lämnas åt sidan.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, det är kloka tankar. Jag är helt övertygad om att vi måste
nå någon form av överenskommelse i detta lagting kring minst den nivå
som den åländska sjukvården ska vara på. I dagens värld kan man lätt
sätta in 200 miljoner till i sjukvården för att ta hand om allt det som
man egentligen skulle vilja ta hand om. Det är ett problem som vi måste
hantera, våra tillgångar är begränsade, våra resurser räcker inte till allt
och då måste vi bestämma oss för det.
Genom den här debatten hoppas jag att vi kan nå någon form av
överenskommelse kring detta som sedan kan ges till landskapsregeringen och därifrån vidare till ÅHS-styrelsen. För ÅHS-styrelse sitter i ärlighetens namn på ett omöjligt uppdrag, att försöka ta hand om någonting
som man inte riktigt har ett tydligt beslut på vad det är som ska tas om
hand.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker tvärtom mot tidigare kritik. Det är intressant det som ltl Pettersson för fram om att ansvarig minister också ska leda ÅHS-styrelsen.
Det kanske luktar illa men samma sak förde jag fram 1997-1998 då man
hade ett budgetunderskott som faktiskt var ännu större än vad det är nu.
När Pettersson säger att ministern aldrig har lagt sig i så trots att jag
håller med resonemanget fullt ut så stämmer det inte riktigt. Jag kommer inte ihåg om det var ltl Gun Carlson eller ltl Harriet Lindeman men
en av dem gick då in i styrelsen för att styra upp det här.
Det förs igen fram att man ska kopiera hur det är i Finland, hur det är
i Sverige och vi ska ha likadant. Det ska vara oberoende, vi ska bara kontrollera och man ska inte vara med och utföra osv. Det här snacket leder
precis till det som Pettersson säger, att ansvarig minister får stå på sidan
om och titta på och det är inte bra. Jag håller helt och hållet med och jag
hoppas att Pettersson lyckas övertala sitt parti att följa honom.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag är medveten om att det här är en diskussion som har pågått under
många år. Men om man lyckas komma på ett bättre sätt att tydliggöra
strukturer så bör man titta ganska pragmatiskt på frågan. Skötseln av
ÅHS är antagligen det viktigaste vi har att hantera i detta hus.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller helt med. Jag uttalar stöd för det som Pettersson sade, det ska
inte uppfattas på något annat sätt. Ansvariga ministern för hälso- och
sjukvården kan de facto inte påverka verksamheten, så är situationen
idag. På lilla, lilla Åland gäller det att få de absolut bästa och mest kostnadseffektiva strukturerna. Jag ska diskutera i mitt parti och hoppas att
jag får stöd för de här tankarna. Jag hoppas att Pettersson också får stöd
för sina tankar i centern. Det lyckades 1997-1998, jag tror att det kanske
skulle kunna lyckas igen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tror att det som ltl Eriksson säger är viktigt. Jag tror faktiskt att det
finns många skäl till att vi också här i salen måste höja blicken ovanför
den teoretiska konflikten mellan opposition och regering. Skötseln av
ÅHS kropp är viktigare än det. Det handlar ändå om att ta hand om
människor och våra medborgare på sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Även om jag håller med om mycket av det som finans- och näringsutskottets ordförande sade beträffande ÅHS så vill jag ändå revidera historiebeskrivningen lite.
Det gjordes ett väldigt gediget arbete under den förra mandatperioden, t.ex. så tog man fram ett helt nytt reglemente under ledning av
vtm Roger Jansson. Man togs fram en ny ÅHS-lag och meningen var att
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det under den lagen skulle komma förordningar som faktiskt skulle
styra nivån på vården. Man gjorde den omtalade revisionen. Faktum är
att under den förra mandatperioden överskred inte ÅHS sin budget.
Men det var ingen picknick, det var stora protester mot inbesparingarna
som gjordes. Nu när man har debatten här i salen och i media så tycker
jag att mycket av det arbetet på något vis känns som att det lite har blivit
förspillt. Det var absolut ingen picknick under den förra perioden när
det gäller ÅHS.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Nej, ltl Sjögren, jag har nog inte ens antytt att jag skulle ha trott att det
var någon picknick. Jag försöker säga att jag tror att det är fel att lyfta
fram enstaka år när man har att göra med ett strukturellt problem i
ÅHS. Skälet till att vi är där vi är idag är något som har skapats fram under många, många års tid. Därför blir det galet att lyfta fram enstaka år.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men man gjorde precis det, man tog fram styrande lagstiftningen. Det var meningen att det skulle följas upp med förordningar.
Man tog fram ett reglemente som visade vad klinikcheferna hade för ansvar och det arbetet måste man ju hålla fast vid. Det måste ju fortsätta
för att man ska få ÅHS att fungera igen. Det är en svår nöt att knäcka.
Det är extremt svårt att estimera vad det finns för behov när det gäller
t.ex. vård utanför Åland.
Jag skulle vilja att ordförande utvecklar den här beställningen och nivån på vården. Tänker man revidera styrelsen nu som ordförande var
inne på i sitt anförande?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för de frågorna ltl Sjögren. Jag tror väl kanske inte att det är min
uppgift att komma med svaren på de sista frågorna. Det måste landskapsregeringen hantera. Jag har gett några synpunkter, alldeles utifrån
mitt eget förstånd, kring hur man borde resonera inom ÅHS.
När det handlar om det arbetet som gjordes under den förra perioden
och de riktlinjer som gavs så är det säkert så att de var väldigt bra och
väldigt omfattande. Problemet är väl kanske att ingen verkar ha läst dem
för vi har fortfarande samma problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande rörde rederichefen väldigt flyktigt.
Jag vill gärna att utskottsordförande klär i ord det övervägandet som
gjordes när man godkände en ny rederichef framom att ombilda en
tjänst av de befintliga tjänsterna som t.ex. sjötrafikchefen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

De överväganden som gjordes var väl rätt och slätt att man inte från utskottets eller lagtingets sida går in på alldeles för många operativa detaljer i trafikavdelningen. Om landskapsregeringen kommer med ett förslag till hur man vill utveckla verksamheten så känns det inte som om
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vare sig vi i utskottet eller ännu mindre vi alla här i salen har tillräckliga
insikter för att kunna fatta besluten. Det är ju inte precis världens
största grej att inrätta en rederichef, trots att det är en väldigt, väldigt
viktig tjänst för hela skärgårdstrafiken.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var inget bra svar. I utskottet bör man bilda sig en
uppfattning baserat på fakta. I det här fallet har man också hört ministern. Det där var ett väldigt dåligt svar. I spartider ska vi inte inrätta
nya tjänster hur som helst. Åter en gång; klä i ord de överväganden som
gjordes.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag misstänker att kvaliteten på svaret möjligen ligger i frågeställarens
egna öron. När det handlar om skötseln av trafikavdelningen så måste
man också komma ihåg att man idag har haft en konsultlösning som i
runda slängar kostar 200 000 euro per år och den nya tjänsten ska gå på
drygt 70 000 euro per år. Det är en rätt stor skillnad. Det är en inbesparing som är rätt reell, särskilt mot bakgrund av att trafikavdelningen
kanske är en av de avdelningar som bäst av allt har förmått svara mot de
sparkrav som man har ställt ifrån just detta parlament.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag upplever att vi i debatten pratar mycket om
gångna tider. Det var intressant att ltl Pettersson också tog fram lite
framtidsvisioner i sitt anförande och som jag kan tänka mig att utskottet
har diskuterat kring.
Ledamoten nämnde tydliga mål när det gäller de privata alternativen
till vård. Det är mycket intressant idé som jag bra skulle kunna omfatta.
Det är mycket dyrt att skicka bort patienter till både Sverige och Finland. Ett samarbete mellan den offentliga och den privata sjukvården
framförallt på Åland skulle göra så att pengarna hålls kvar i landskapet.
Kunde ltl Pettersson närmare specificera hur utskottet har resonerat
kring det här?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tror nog att det vore fel att säga att utskottet som sådant har resonerat väldigt länge kring det. Däremot har vi berört det i samband med att
vi har diskutera hela ÅHS och vad man egentligen kan göra där. De här
tankarna väcktes tydligast av allt när vi var på en studietur senaste fredag och kom till en av dessa privata alternativ som finns. Vi såg vilken
flora av behandlingar och utbud som de har och att det där finns kapacitet. Man kan minnas att den privata sjukvården ändå har vuxit upp
under en relativt kort tid och har blivit ett komplement på riktigt till den
offentliga sjukvården. Det finns säkert många saker som den offentliga
sjukvården gör idag som man kan göra bättre hos de privata stationer
som finns idag.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om man kan göra det bättre, det kan vi ju
sedan diskutera. Tanken är väl att man kanske skulle kunna dela på ansvaret. Vissa uppgifter kunde den privata sjukvården ta hand om och
den offentliga sjukvården kunde ta hand om annat och därmed ser vi
samarbetsvinster. Det är viktigt att pengarna stannar kvar på Åland och
också genererar mera arbetsplatser.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Vi uppfattade det väldigt tydligt, i samband med detta företagsbesök som gjordes, att man har kapacitet. Många tycker att det är
ganska konstigt att vi ofta skickar bort väldigt många på ganska rutinmässiga ingrepp, som vi faktiskt kan hantera på egen hand här hemma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Ltl Jörgen Pettersson, tillika finans- och näringsutskottets
ordförande, presenterade betänkandet från finans- och näringsutskottet
och samtidigt blandade han friskt in sina egna tankar och funderingar.
Den tid som jag har suttit i lagtinget har jag åtminstone lärt mig att utskottets ordförande ska presentera betänkandet enligt majoritetens beslut. Det skulle vara önskvärt om finans- och näringsutskottets ordförande skulle föra fram sina egna tankar och sina egna studiebesök i ett
skilt eget anförande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för de frågorna ltl Asumaa. Sättet på vilket jag presenterar betänkanden tror jag nog att jag avgör på egen hand och väljer
själv de orden med vilka jag presenterar det. Jag delade upp mitt anförande i olika delar. Jag tror att det är rätt enkelt att begripa vilket som
är utskotts syn på saker och vilka som är mina egna åsikter.
Ltl Tony Asumaa, replik

Ltl Pettersson gör säkert som han vill, men det är väl också viktigt att
alla vet vad som är utskottets betänkande och vad som är privata synpunkter.
Vad gäller styrelsen för ÅHS så har det överhuvudtaget inte diskuterats i finans- och näringsutskottet. Det skulle vara intressant att veta hur
utskottsordförande har tänkt att styrelsen skulle se ut när utskottsordförande säger att laguppställningen som finns just nu i styrelsen inte håller.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Mot bakgrund av hur mycket klokt folk det ryms i denna sal
så är jag övertygad om att de ser skillnad på vad som tydligt är utskottets
förslag i och med att det faktiskt också finns ett skriftlig betänkande. Jag
tycker nog att det hör till allas vårt ansvar att komma med idéer kring
hur man kan förädla och förbättra rådande strukturer. Bara för att det
har fungerat på ett visst sätt så är det inte alls säkert att är det så som
man ska göra i framtiden. Verkligheten är den att det har förändrats
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väldigt, väldigt mycket på många, många områden under de senaste
åren och det behöver vi förhålla oss till. Vi tycker att det är allas vårt ansvar att komma med idéer kring hur sådant kan göras bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! ”Det bästa sättet att lösa problem är att förhindra att
de uppkommer” är en gammal sanning. Beträffande ÅHS sade utskottsordförande Jörgen Pettersson att vi inte ska söka syndabockar och att vi
ska titta framåt och lära av det som har hänt. Låt mig ändå ange grunden för allt det som vi diskuterar. Det är förhållandet att ÅHS är en
myndighet. Allt det som ÅHS företar sig måste ske under lagarna, det
måste finnas stöd för dess verksamhet. Budgeten är ingen lag men budgeten är ett lagtingsbeslut som måste respekteras som en lag. Vi har sedan regler i grundlagen som säger, och det här är väldigt viktigt: ”Alla
som utövar offentlig makt bär ett personligt ansvar för att man hållit
sig till de lagar och regler och de beslut som lagtinget har fattat”. Det
här var ett försök till förtydligande, men i allt väsentligt ett stöd till det
som kollegan Pettersson här framförde.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, ltl Jansson, jag hör till dem som uppskattar väldigt mycket det sätt
som ledamoten för fram argument i denna debatt och i denna sal. Så är
det, det ska basera sig på lag och man ska följa de lagar som gäller. Men
vi är också en lagstiftande församling. När vi tydligt märker att de lagar,
som vi just nu har, kanske inte till alla delar svarar upp mot vad vi borde
ha, så då bör vi kunna ändra dem också där så är möjligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag avser under det här anförandet att delvis presentera mina
egna och medreservantens tankar om den reservation som finns och även
framföra den liberala lagtingsgruppen synpunkter på betänkandet i första
hand.
Miljonrullningen vid ÅHS, som det har kallats, är det som är mest förmån
för diskussion och för det liberala intresset i denna debatt.
När man åtar sig politiska uppdrag så åtar man sig också ett ansvar. Man
kan riskera att stå till svars för det arbetet som har utförts om det inte faller
väl ut, likaväl som man andra vägen givetvis ska få njuta av beröm om man
lyckas väl i sitt värv. Det hör till spelets regler.
Vad gäller ÅHS verksamhet för 2012 så kan vi konstatera att någonting,
som vi inte riktigt vet vad det är, har skett som har lett till att det kostnadsmässigt har ökat med många miljoner, 4 miljoner om man räknar in överskottet för 2011 som delvis balanserar upp det.
Det som har skett sedan det här blev uppenbart får mig att tänka på den
gamla ringleken ”hela havet stormar” där ett antal personer går runt ett antal
stolar medan musiken spelar och antalet stolar är färre än antalet lekande
personer. Alla som deltar i leken cirklar omkring och alla är rädda för att man
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blir utan en stol när musiken upphör. Vi uppfattar det att ingen ansvarspersonerna i det här fallet, då tänker jag närmast på socialministern, finansministern, ÅHS ordförande och lantrådet givetvis, som har det totala ansvaret,
säger klart ut; ”det här är vårt ansvar, vi ha förorsakat detta och vi kommer
att göra allt vad vi kan för att reda upp det”. Alla skyller på alla. Vi har en
viceordförande i ÅHS styrelse som ville avgå p.g.a. den här situationen och
inte fick det. ÅHS har en ordförande som för det mesta skyller allt på liberalerna. Vi har en socialminister som bara för några månader sedan hävdade att
det inte finns några ekonomiska problem vid ÅHS. Vi har en finansminister
som bara för någon dag sedan inte var medveten om att det krävs ytterligare
700 000 euro till för att få utgifterna budgetmässigt att motsvara inkomsterna vid ÅHS. Här krävs det ansvarstagande, det duger inte längre med bara
ringlekar.
Redan tidig höst 2012, för snart ett halvt år sedan, sade vi liberaler här i
lagtinget att det finns problem på utgiftssidan och även på inkomstsidan vid
ÅHS. Då hävdade socialministern att det inte fanns något problem. I samband med lagstiftningen om att införskaffa en tandvårdsvagn till speciellt
skärgården så lyfte vi frågan att det inte är läge att påta sig nya kostnader då
vi vet att kostnaderna för 2012 rusar. Vi sade detta i samband med den ordinarie budgeten för 2013. I och med att landskapsregeringen begärde ytterligare 3 miljoner för verksamhetsåret 2013 så blev det också uppenbart att det
här skulle komma att ske för 2012 samt de 700 000 som vi fick reda på i ett
sent skede.
Fru talman! Vi tycker att utskottsarbetet har varit bra och seriöst till den
här delen. Det kanske kan tyckas vara ovanligt i en sådan här situation men vi
har ändå enats med hela lagtingsmajoriteten att vi nu blir starkast om vi driver saken gemensamt. Det är frågan om en så stor del av landskapets ekonomi. Efter aktivt arbete för vår del i utskottet så har vi kommit till den situationen att alla kunde enas om ett gemensamt betänkande till den här delen.
Vi är med om att ge landskapsregeringen tid till den första tilläggsbudgeten 2013 för att genomföra analys fram till dess, komma med analysresultat
då och även presentera hur man ska ändra organisationen ÅHS och berätta
vad man ska göra för att stävja kostnadsutvecklingen. Vi såg den saken som
viktigare än det normala ”oppositionskäbblandet”. Vi enades om att det är det
här som krävs av landskapsregeringen.
För att återgå till liknelsen till den gamla ringleken ”hela havet stormar” så
låter vi nu musiken spela fram till månadsskiftet mars-april när tilläggsbudgeten kommer. Beroende på resultatet av det som utskottet begär av landskapsregeringen får vi sedan se om stolarna räcker till för alla eller inte.
Sedan lite grann om policyn om tillsättning vid landskapsregeringen. Partierna i lagtinget ställer i första hand sitt krav på ansvarstagande till landskapsregeringen eftersom det är landskapregeringen som tillsätter representanter i olika organisationer. Vi kan ge vårt förtroende till ministrarna här
och frånta ministrarna vårt förtroende. Jag önskar att lantrådet kunde säga
någonting om policyn eller om man har ett gemensamt förhållningssätt på
hur man behåller eller tillsätter personer i styrelsen, speciellt med tanke på
att vi nu kunde notera att ordförande för gymnasialstadiet uppenbarligen förlorade landskapsregeringens förtroende och kommer att ersättas med en annan person, säkert på goda grunder inte ifrågasätter jag det på förhand. Vi
känner inte så mycket till vad som eventuellt har gått fel.
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Det förs inte fram några motsvarande tankar vad gäller de personer som
har tillsatts i ÅHS-styrelse fast bristerna är så uppenbara och har lyfts till
ytan nu. Kanske lantrådet kunde säga något om det?
Fru talman! Till reservationen gällande rederichefen. Det finns flera orsaker till varför vi anser att det inte är klokt att tillsätta en rederichef, åtminstone inte utan ombildning. Dels är det fel att tillsätta tjänster i tilläggsbudget, man måste kunna bedöma verksamheter så pass väl på förhand att
det görs i grundbudgeter. Vi har nyligen bara för några veckor sedan behandlat budgeten för 2013.
Det finns förklaringar till varför man gör så här. Man hade för avsikt att
ändra tjänstemannalagen och på det sättet slippa komma till lagtinget för sådana här ärenden. Man ska följa den lag som gäller och vi tycker att det här är
fel. Det här är den formella biten.
Sedan har vi under utskottsbehandlingen kunnat konstatera att antalet
personer som jobbar vid trafikavdelningen har ökat sedan 2010. Antalet har
pendlat lite grann men det har i varje fall ökat. Eftersom vi har ett stort behov
av att minska kostnaderna totalt sett i landskapsförvaltningen så tycker vi att
det är fel att man nu så pass lättvindigt accepterar att man utökar antalet anställda personer vid trafikavdelningen. Vi menar att en sådan här tjänsteinrättning borde ha föregåtts av en analys och förhoppningsvis av en ombildning så att inte antalet personer skulle utökas. Kostnaderna för själva förvaltningen av sjötrafiken har också ökat ganska radikalt under senare år. Det
finns ingen anledning till att behöva göra det här, speciellt när landskapsregeringen samtidigt överväger att privatisera flera fartyg.
Jag vill här avisera att vi kommer att ta denna fråga till omröstning.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är sant att det här är ett uppdrag som alla partier
bör ta på allvar, det är ingen lek. Därför har också alla partier representation i ÅHS-styrelse. Liberalerna har en representant som har goda
kunskaper i verksamheten och har varit med länge. Styrelsen har varit
enig i så gott som alla frågor utom en, vad jag kan minnas och som jag
av förståeliga skäl inte behöver dra upp här. Det är därför lite förvånande om liberalerna nu har insett att det var problem med budgeten
för länge, länge sedan och att åtgärder borde ha vidtagits, att det inte
har kommit till styrelsens kännedom förrän nu när vi sitter med facit i
hand.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man blir ännu mer orolig över tillståndet vid ÅHS, åtminstone vad gäller den politiska ledningen, när det nu hävdas från styrelseordförande i organisationen att det är först nu som det lyfts fram
att det finns problem med kostnadsutvecklingen vid ÅHS. Jag är rätt säker på att vi redan i september lyfte upp frågan här i salen. Jag tror att
jag vågar garantera att saken har diskuterats i styrelsen för ÅHS redan
långt före de här senaste veckorna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ja, vi har diskuterat hela året, men det har inte kommit
några speciella förslag från liberalt håll. Diskussionen har pågått länge
och uppmaningarna till klinikerna har varit många, men det är inte det
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som är problemet, det är åtgärderna. Jag kommer i mitt anförande att
gå in mera på det. Men det var också en allvarlig fel budgetering som vi
fick ta över, med 1,9 miljoner mindre i inkomster så är det lite svårt att
uppnå ett resultat i balans. Vi har alla ett ansvar att försöka lösa problemen. Jag hyser goda förhoppningar om 2013, tillsammans med liberalernas representant.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Hela havet stormar, alla cirklar kring stolarna av oro för att
man saknar en stol när musiken upphör. Här hör vi samma sak igen. Det
är uppenbarligen liberalernas fel, det mantrat upprepar styrelseordförande Barbro Sundback gång efter annan. Det är inte på något sätt bevisat och det finns inget underlag för att säga att det var en fel budgetering, ja med tanke på att kostnaderna är mycket högre och inkomsterna
blev något lägre. Men de sakkunniga, och även politiker, sade att den
budget som lades ändå tillät kostnadsökningar och beaktade lagstiftningsförändringen vad gäller den geriatriska kliniken. Så budgeten, då
när den lades, var fullt rimlig, logisk och genomförbar både på kostnadssidan och på intäktssidan. Det är någonting annat som hänt under året.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa talar om ringlekar och gör det genom att själv
syssla med ordlekar här i plenum och det för inte den här debatten speciellt mycket framåt.
Jag själv som finansminister och även mina kollegor tar fullt ansvar
för den situation som vi befinner oss i. Det betyder också att vi är beredda att föreslå de förändringar som krävs för att få en budget som
kommer att vara i balans inom så snar framtid som möjligt när det gäller ÅHS och när det gäller hela landskapets ekonomi.
Jag förstår att ltl Perämaa, som oppositionspolitiker, gärna korsfäster
oss så fort som möjligt eller avsätter oss. Det är ju det som är oppositionens avsikt.
När det gäller ansvar så anser jag att det är viktigast att man försöker
vara konstruktiv och komma med förslag som leder till förbättringar och
som gör att vi har en situation som långsiktigt gör att vi klarar av att
hålla en god vård på Åland.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vårt uppdrag som oppositionsparti är att påpeka var det
finns brister och här har det minsann funnits brister. Vi tar ändå vårt
ansvar genom att vi enas med hela lagtinget om en färdplan på när de
här sakerna ska vara åtgärdade. Jag tror att det finns många som kunde
ha utnyttjat situationen för att hantera den ytterligare på ett mycket
snabbare sätt. Vi tar absolut vårt ansvar.
Problemet med att vi samtidigt säger att det här ska åtgärdas till nästa
tilläggsbudget är att landskapsregeringen i regeringsprogrammet, för
snart ett år sedan, sade att man i omställningsbudgeten ska lösa problemen. Det som inte var löst då skulle lösas i den ordinarie budgeten,
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men nu står vi här över ett år senare sedan landskapsregeringen tillträdde och säger att i nästa tilläggsbudget ska man lösa frågorna. Det
känns som vi skjuter saker och ting framför oss bara.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Problem som man inte känner till kan man inte lösa före de
blir kända. Det är den enkla verkligheten.
Ltl Perämaa och hela utskottet har skrivit och begärt en analys av
2012 och hur utfallet kunde bli så här. Det skulle vara väldigt bra om ltl
Perämaa kunde berätta för mig och för oss allihop hur han som finansminister tänkte när han tog upp 3,3 miljoner i inkomster som avgifter
till Gullåsen 2012? Det året när det skulle bli en geriatrisk klinik och alla
förstod att kommunerna kommer att ta hem så mycket klienter som
möjligt. Svaret på den frågan förklarar 1 miljon av dessa 4 miljoner. Det
är väldigt viktigt för oss att veta för det finns bara en person som vet, för
vi har frågat runt och alla andra tycker nämligen att det är en märklig
siffra. Men finansministern slog fast den siffran och jag är tacksam för
svar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är den bedömning som gjordes av ÅHS-styrelse och den
bedömningen uppfattades som fullt rimlig och det har flera här sagt. Det
är omöjligt att prognostisera exakt hur förändringen skulle bli till den
delen.
Vi ska komma ihåg att landskapsregeringen använde sig av samma
sätt att beräkna förändringar i inkomster när man valde att i den lagstiftningen ta 4 miljoner av kommunerna. Om nuvarande finansminister
anklagar mig för att ha gjort felbedömningar så har i så fall landskapsregeringen själva gjort motsvarande felbedömningar när man satte de här
kostnaderna på kommunerna. Då borde den ändras också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är intressant med ”hela havet stormar”. Det var faktiskt
en sådan lek i oktober. Det var 261 personer som sprang runt 30 stolar.
Sedan fick 30 personer en stol, sedan sprang 30 personer runt 7 stolar
och så fick 21 personer en stol i regeringsbildningen, alltså de lagtingsledamöter som stöder regeringen.
Men när det gäller ÅHS-styrelse så fanns det en stol åt alla. Alla partier är med. När man säger att det är ”hela havet stormar” så betyder det
att liberalerna tänker byta ut sin representant i ÅHS-styrelse, man har
inte förtroende. Det är kanske lite fel forum att diskutera detta här. Men
är det på det viset så ”al a bonheur” det har man ju rätt att göra. Man
kommer ju inte undan ansvaret på något vis om man inte i ÅHS-styrelse
har drivit en helt annan linje och blivit nedröstad av majoriteten och
haft rätt.
Man måste lite se hur det här teaterstycket ska sättas upp, vilka repliker som får sägas och inte sägas. Liberalerna har ju lika stort ansvar som
alla andra i ÅHS-styrelse.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det går inte att föra en diskussion utan att föra den i kunskap om att det finns någonting som heter ÅHS-styrelse, politiskt tillsatt
i hög grad. Kanske det är ett systemfel att vi har politiker som både sitter
i lagtinget och ÅHS-styrelsen. Men det är ju som det är, vi kan inte
frångå det faktum att det är på det sättet. Diskussionen skulle bli halvt
löjlig om man skulle frångå det.
Jag sade tydligt att här i salen ställer vi ändå vårt krav på att landskapsregeringen, som tillsätter ÅHS-styrelse, inför ska lagtinget kunna
stå till svars för vad som görs fel och vad som görs rätt. Vi tillsätter inte
ÅHS-styrelse härifrån, men vi tillsätter landskapsregeringsledamöter
och ger vårt förtroende så länge det finns skäl till det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Nog är det ju liberalerna själva som har nominerat sin kandidat till ÅHS-styrelse, inte är det ju regeringen som har hittat på det.
Ålands Framtid har också en representant som man har nominerat.
Landskapsregeringen har i det fallet bara varit brevlåda och tagit med
det i den utformningen till styrelsen. Om inte liberalerna har förtroende
för sin representant så måste man ju ta kontakt med landskapsregeringen och be att representanten byts ut mot någon som man har förtroende
för. Det låter inte bättre av diskussionen att döma.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nu är det dels en diskussion om hur vi ska få saker och ting
att fungera bättre, vi har för vår del gett landskapsregeringen tid några
månader. Sedan är det dels också en diskussion om politiskt ansvarstagande. Jag är säker på att den liberala ledamoten i ÅHS-styrelse, ifall
saker och ting skulle kärva till sig ytterligare, får vara en del av det politiska ansvarstagande. Jag har i varje fall inte sett att den liberala ledamoten i styrelsen har deltagit i den här ringleken nu när man försöker
skjuta över ansvaret på någon annan så att man till slut sitter på en
varm och bekväm stol och någon annan gör det inte. Vår ledamot i styrelsen har tidigare tagit fullt ansvar för verksamheten och kommer säkert att göra det fortsättningsvis.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Mats Perämaa nämner leken ”hela havet stormar”.
Jag får utnämna ltl Mats Perämaa till lekledare. Vi från regeringens sida
ser det här betydligt allvarligare än en lek. Jag hoppas att vi kan lämna
bort leknamnet just nu.
Ltl Mats Perämaa har suttit som finansminister och jag har full förståelse att ledamoten redan i september såg vart budgeten var på väg, eftersom han var med och lade den budgeten. Det är inte svårt. Men som
ledamoten vet så är det däremot jätte svårt att budgetera för sjukvårdsverksamhet och vad som händer. Ledamoten nämnde i anförande att
man borde byta ut styrelsen. Vilket beslut kan ltl Mats Perämaa nämna,
som styrelsen gjort nu, som är så illa?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är inte säker på att det finns beslut i styrelseprotokollen. Om jag läser det här betänkandet och landskapsregeringens förslag
till tilläggsbudget så kan jag konstatera att man äskar om åtskilliga miljoner mera för att balansera ekonomin för 2012. Man visste om 4 miljoner tidigare och 1,2 miljoner i överskott från tidigare år kunde balansera
det. Ytterligare har vi kunskap om att det behövs 700 000 vilket gör att
det budgetmässigt blir 3,5 miljoner, men i verkligheten blir det mycket
mera. Det, om något, är väl ett kvitto på att det fattas formella beslut i
styrelsen som har lett till det här.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag har förtroende för hela styrelsen i ÅHS, likaså för
liberalernas styrelseledamot. Det är inga bekymmer från min sida. Jag
är helt övertygad om att besluten har tagits. När det gäller sjukvården så
är det jättesvårt. Har vi flera sjuka så blir det högre kostnader. Vi har
tappat intäkter genom att det blir ändringar vid den geriatriska avdelningen, och det behöver man titta på. Jag tycker ändå att vi behöver ha
en realistisk och förnuftig debatt om det här. Visst vill vi alla ha en bra
sjukvård. Sedan måste vi se på vilken sjukvård vi ska ha.
Det kom egentligen inte något riktigt svar från ltl Perämaa om vad
styrelsen har gjort fel. I sitt anförande nämnde han att man borde byta
ut styrelsemedlemmarna. Styrelsen har försökt och vi borde kanske ge
dem lite mera tid.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi ger landskapregeringen tid till den första tilläggsbudgeten denna vår, förhoppningsvis i månadsskiftet mars-april, gärna tidigare än senare. Vi här i lagtinget agerar gentemot landskapsregeringen.
Det finns inte en chans i världen att ett politiskt parti, speciellt i oppositionsroll, ska kunna ha en exakt kunskap om det som diskuteras internt i
ÅHS-styrelse, och vi ska väl inte heller ha det och lägga oss i varenda
operativ handling och beslut som fattas.
Eftersom vi fick signaler om situationen vid ÅHS så var vi det första
partiet som valde att lyfta upp den här frågan, jämte någon annan enskild ledamot, i en situation när landskapsregeringen fortfarande nekade att det skulle finnas problem. Det här, om något, visar att det sannolikt har saknats beslut i ÅHS-styrelse, vilket är det stora problemet.
Det har saknats kommunikation i tillräcklig hög grad mellan styrelse och
regering.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskifte avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa presenterade också reservationen om tillsättande av rederichef. Det finns två delar i den, den ena delen gäller
kritik mot att inrätta en tjänst i tilläggsbudget, vilket jag delvis kan dela.
Men den kritiken tonades lite ner och fokus på anförande var att det
skulle vara fel att inrätta cheftjänsten på grund av de ekonomiska svåra
tiderna. Vi kan väl vara överens om att rederichefen har varit nödvändig
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och att det är en tjänst som vi faktiskt behöver. På det här sättet sparar
vi in pengar i förhållande till de konsultkostnader som har förekommit.
Min fråga är: Kan vi inte vara överens om att det behövs en rederichef?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det behövs absolut någon som har hand om den operativa
delen för den service som vi ger medborgarna via sjötrafiken. De facto
har vi en avdelningschef på trafikavdelningen, vi har en sjötrafikchef och
nu har vi snart uppenbarligen, om majoriteten får igenom sin vilja, en
rederichef. Eftersom vi fortfarande lever under kraft av den tjänstemannalag som säger att lagtinget ska fatta beslut om tjänsteinrättningar så
menar vi för vår del att vi måste få en beskrivning på skillnaden mellan
en sjötrafikchef och en rederichef. Varför behövs det två personer som
innehar titlar som ligger så nära varandra? Den lagen som jag hänvisade
till gäller. Det är lagtingets sak att ta ställning till den här frågan och
därför är den här frågeställningen fullt berättigad.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vi verkar vilja samma saker fast vi genomför det på
olika sätt. Jag tycker att man lite kokar soppa på en spik eller gör en
höna av en fjäder. Vi vill åstadkomma samma sak och därför har jag inte
riktigt förståelse för det här sättet att föra ut det här.
Inom trafikavdelningen pågår det en organisationsförändring vilket
även har framkommit i hörande i finans- och näringsutskottet. Varför
bortser ltl Perämaa från det? Det är ett arbete som pågår och det har
inte Perämaa presenterat idag.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ja, det sägs att det pågår en organisationsförändring och
säkert pågår det någon form av arbete, men ändå har ingen kunnat beskriva hur organisationen ska se ut till slut. Ingen har kunnat säga om
det krävs både en sjötrafikchef och en rederichef och sedan ännu en avdelningschef. Det är för oss väldigt oklart. Jag kan hålla med om att man
säger att det pågår en organisationsförändring. Men vad resultatet ska
bli är för oss i oppositionen fullständigt utanför den kunskap vi har idag.
Jag vet av erfarenhet att det är synnerligen lätt att lösa problem genom
att inrätta nya tjänster och anställa människor. Men vi är i behov av det
motsatta och det är alltid svårare att minska på personal eller behålla
antal personal på samma nivå. Jag beklagar att majoriteten uppenbarligen tar den lätta vägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Finans- och näringsutskottet vill att landskapsregeringen
nu ska göra noggranna analyser över budgetutfallet för 2012. Finansoch näringsutskottet vill i tilläggsbudgeten ha analysresultat och åtgärdsprogram för att skapa en god och kostnadseffektiv sjukvård. Det är
någonting som är absolut nödvändigt, dels för att förstå var den här diskrepansen finns mellan budget och budgetutfallet, men också för att se
var överskridningarna finns och hur de kan åtgärdas. Jag tycker att det
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här är någonting som regeringen borde ta fram oberoende av vad finans- och näringsutskottet skulle ha sagt.
I det budgetseminariet som hölls senaste fredag så kunde både jag
och de övriga från landskapsregeringen konstatera att det finns goda
ambitioner och förutsättningar för att klara budgetramarna för 2013.
Men det kräver fortsatt arbete inom ÅHS och också stöd från landskapsregeringen framförallt beträffande ekonomidelen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ministern får ursäkta men jag vet inte riktigt vart det här
skulle leda. Minister sade att landskapsregeringen nog borde ha gjort de
här analyserna även om inte finans- och näringsutskottet skulle ha sagt
det. Självklart, allt annat skulle ju vara helt främmande. Kostnaderna
ökar med flera miljoner utöver det beräknade. Det förvånar mig att man
behöver säga det speciellt att landskapsregeringen borde göra det här.
Det som nu är intressant är att lagtinget, förutom i betänkande för den
ordinarie budgeten 2013, har sagt att man ska komma med ett mellanbokslut. Nu skärper man det ytterligare och säger att man i första tillläggsbudgeten ska förklara vad som gick fel. Man plåstrar inte över detta
genom att idag säga att man har haft ett budgetseminarium, att man gör
det arbete nu som borde ha gjorts runt sommaren 2012 inför budgetåret
2013.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag menar att det är klart att vi måste göra den här analysen. Jag skulle
också gärna vilja ta del av den analys som dåvarande finansminister
Mats Perämaa gjorde mellan åren 2010-2011, då kostnaderna för ÅHS
ökade med 8,5 miljoner. På vilket sätt behandlade man de stora kostnadsökningarna, försökte få balans och få ner kostnaderna? Jag tycker
inte att det har saknats beslut i ÅHS-styrelse under det här året. Däremot så krävs det flera strukturella beslut och det kommer styrelsen att få
ta ställning till nu på fredag.
Beträffande det kommande arbetet under året så har finansavdelningen lovat bistå ÅHS i det ekonomiska arbetet, för det behövs förstärkningar där. Vi tar alla vårt ansvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har fullt förtroende för finansavdelningens tjänstemannakår, de gör säkert sitt yttersta och de gör de alltid för att hjälpa
alla landskapsunderställda organisationer för att de ska kunna göra ett
så bra arbete som möjligt.
Skillnaden mellan 2010 och 2011 så under år 2010 permitterades
människor. Det gjordes tillfälliga stora inbesparingar också inom ÅHS
som gjorde att skillnaden mellan dessa två år har en förklaring. Oberoende av det här så höll ÅHS sig till de budgetramar som de hade fått un-
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der de här åren och de presterade också överskott, men det är nu utraderat rat i och med det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Med anledning av tidsuret så vill jag meddetsamma säga att jag
är rädd för att jag inte kommer att hålla mig inom de rekommenderade tidsramarna eftersom jag i mitt inlägg valt att tala i första hand som ordförande
för ÅHS. Jag vill förvarna om det. Jag tycker att frågans angelägenhet och
vikt är så stor att jag skulle vilja ta den tiden som det behövs, för att dels försöka komma med lite fakta och några synpunkter, samt ge ett större underlag
i fråga om själva ÅHS verksamhet under 2012 och det som styrelsen har varit
sysselsatt med.
Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det är bra att finans- och näringsutskottet och lagtinget i sin helhet vill ta ett ansvar för ÅHS verksamheter och ekonomi. Den pågående diskussion är inte ny men den förs med en
hetta och en glöd som gör att chanserna till verkliga och nödvändiga förändringar inom organisationen känns möjliga denna gång. Oppositionens piska
på oss känns också viktig. Jag känner starkt att vi nu behöver leva upp till de
förväntningar som finns på förändringar.
Finansutskottet skriver att regeringen och ÅHS ska få ”fullständig kontroll
över ÅHS kostnadsutveckling”. En situation som är ytterst önskvärd med
tanke på målet att få hela landskapets budget i balans under den här mandatperioden. Också för ÅHS del är det mer än nödvändigt att budgetramarnas
respekteras och kostnaderna fås under kontroll. Jämfört med de flesta andra
av landskapets verksamheter är det dock i viss mån annorlunda med ÅHS.
Hälso- och sjukvårdens uppgift är att lindra lidande, bota sjukdomar och
rädda liv. En hel del av dessa uppgifter kan planeras och kostnadsberäknas
men inte allt. Klinikchefernas och ledningsgruppens uppfattning är att år
2012 har varit ett extremt år när det kommer till antalet svåra och dyra sjukdomsfall. Det är något man inte har kunnat förutse.
Den snabba teknologiska och medicinska utvecklingen gör att allt fler som
drabbas av allvarliga sjukdomar och olycksfall kan hjälpas. Det är något som
sig är både önskvärt och glädjande. Den årliga omfattningen av svåra oförutsedda sjukdomsfall kan ingen förutse varför en fullständig kontroll av kostnadsutvecklingen knappast är möjlig. Konsekvenserna kunde bli förödande.
Att först titta på budgeten för att sedan konstatera om det finns medel, innan
medicinska och vårdande insatser ska vidtas, kommer inte att fungera i alla
situationer.
ÅHS ska fortsättningsvis ge god vård och den ska vara förenlig med de
etiska principer som ligger till grund för verksamheten och som finns beskrivna i landskapets hälso- och sjukvårdslag och i den s.k. omställningsbudgeten.
När ltl Gunnar Jansson säger att de budgetansvariga inom ÅHS är tjänstemän och har ett tjänsteansvar så är det alldeles sant. De har en skyldighet
att följa budget men de har också en skyldighet att följa de mål som vi har tagit in i landskapets hälso- och sjukvårdslag.
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Men detta betyder inte att inget ska göras för att stoppa upp kostnadsutvecklingen. Utskottet förutsätter i detta avseende att regeringen tillsammans
med ÅHS-styrelse vidtar omstruktureringar för att uppnå ett bättre resultat
för året 2013.
Fru talman! Det är synd att så många saknas här i salen. Jag hade nämligen tänkt att det skulle glädja många att styrelsen redan har, efter ett seminarium den 18 januari, dvs. förra fredagen, ett budgetförslag som kommer till
styrelsen för 2013. Det budgetförslaget uppgår till 8,6 miljoner i frågan om
kostnadsnivån på driften. Det innehåller också inbesparingar på 2 miljoner,
som finansutskottet kräver i sitt betänkande.
Jag vill inte gå in i det här förslaget eftersom det fortfarande är en tjänstemannaberedning och styrelsen har inte fått ta del av den. Men det kommer
väl att bli offentligt i veckan och styrelsen kommer att få beslut på fredagen.
Förändringar inom offentlig sektor väcker alltid oro och rädsla. Det är naturligt. Man vet vad man har men man vet inte vad man kommer att få. Under förra hälso- och sjukvårdschefen Peter Rasks ledning beslöt styrelsen för
ÅHS att Godby hälsocentral skulle hålls stängd på fredagarna fr.o.m. den 1
juni 2012. Förslaget väckte starkt motstånd från de anställda och upprörda
rösterna hördes. Under mötet på fredagen den 18 januari fick vi en muntlig
rapport om fredagsstängningen. Det som till en början upplevdes nästan som
en katastrof visade sig i praktiken också ha vissa positiva följder. Arbetet utförs under måndag-fredag, effektivt och produktiviteten hade ökat och patienterna tycker att det fungerar bra. Den här stängningen innebar att det frigjordes resurser som nu förstärka hemsjukvården i Godby. Flytten av hemsjukvården till lokaler intill hälsocentralen ledde likaså till stärkt samarbete
och bättre samordning inom hälsovården på norra Åland. Med andra ord var
beslutet av fredagsstängningen inte så tokigt. Vi gjorde vissa inbesparingar
och det manade fram nya lösningar.
Ett annat positivt exempel är att styrelsen beslöt att stänga kvällsjouren på
hälsocentralen i Mariehamn kl. 18. Det växte också stora stormar och motstånd i media. Det framställdes som att nu skulle akuten översvämmas med
patienter och allt skulle gå åt skogen. Nu visar det sig att det här också har varit en positiv reform. Akuten har inte märkt särskilt mycket av att hälsocentralen stänger kl. 16.00. Man har bara några dagar haft en sjuksköterska som
har suttit som telefonjour mellan kl. 16-18 och det har inte varit så mycket
samtal, så nu kan man ta bort den resursen. Istället har man infört teleQ. Det
betyder att folk kan ringa till hälsocentralen och få tid omgående, mer eller
mindre. Med andra ord så har också den strukturförändringen varit positiv.
Den kanske inte är så stor och det sparar inte så mycket pengar men det visar
att förändringar ofta, men inte alltid, kan vara både bra och effektiva.
En förändring som inte har varit så lyckad är svår är flytten av dagkliniken
från innerstan till psykiatriska sjukhuset på ÅHS-området. Både personal och
patienter upplever flytten som mycket negativ. Inte ännu i denna dag verkar
det som att man riktigt känner sig hemma i sina nya utrymmen. Det är dock
min förhoppning att tiden också ska läka dessa sår och att man hittar nya
möjligheter och resurser att jobba inom det psykiatriska sjukhuset där det
finns otroliga resurser idag. Det finns knappast något psykiatriskt sjukhus i
Finland som har så bra resurser som vi har.
Medias lust att framställa förändringarna som försämringar, politiska
övergrepp och okänsliga beslut av hårdhudade och känslokalla politiker un1092

derlättar inte förändringsarbetet. Sanningen är den att pengarna som fanns
sparade nu är slut. Det finns inte mera att ta till. Arbetet med strukturomvandlingarna inom ÅHS borde ha varit mycket större och inletts tidigare. Det
som gjorts hittills är en bra början. Men nu måste vi ta till större strukturförändringar för att vi ska kunna klara av ekonomin.
ÅHS-styrelsen har också på förslag av förra direktören Rask fått bättre
kontroll på vissa driftsutgifter genom följande åtgärder: Vi införde lönestopp,
man har i vissa fall haft en ganska okontrollerad löneglidningsutveckling
inom organisationen och det blev stopp på det. Alla förändringar av lönen
som inte är kollektivavtalsenliga måste upp till direktören. På samma sätt är
det med de budgetansvarigas möjligheter att bevilja sig själva och sina kollegor pengar för utbildnings- och tjänsteresor och vi har infört anställningsstopp. Det här betyder inte att man inte får resa, att man inte kan bli anställd
och att man kan få förhöjd lön, men det måste alltid prövas av direktören.
De ekonomiska diskussionerna har varit många och omfattande i ÅHSstyrelse, de började redan på våren. Peter Rask gjorde sitt yttersta för att få
alla budgetansvariga medvetna om kostnadsläget och behovet av att klara av
2012 års budget. Ekonomiska seminarier har hållits, uppföljningar har kontinuerligt gjorts och detta arbete har inte varit förgäves. Jag tycker inte man
kan säga att det har varit ett förlorat år för ÅHS. Resultatet såg vid under
ekonomiseminariet fredagen den 18 januari. Kostnadsmedvetenheten har stigit, insikterna och allvaret i diskussionerna är stor och viljan att samarbeta
för att hålla budgeten för år 2013 var glädjande stark.
Fru talman! Jag kan förstå att en och annan tvivlar på att ÅHS ska få kontroll över ekonomin år 2013 eftersom resultatet för år 2012 är så dåligt. Hur
dåligt vet vi inte än, det avslöjas i bokslutet för 2012.
Efter ett år på posten som ordförande för ÅHS är det kanske för tidigt att
sia om framtiden och kanske jag är överoptimistisk men jag känner faktisk
förtröstan inför framtiden. Inte minst mot bakgrund av att ledningen för ÅHS
lyckats mejsla ihop en budget som innehåller besparingar på två miljoner,
vilket krävs för att hålla kostnadsökningarna i schack. Mycket kommer att
hända under året. Sådant vi inte kan förutse, men med en ny direktör i ledningen, en kunnig ledningsgrupp, kostnadsmedvetna klinikledningar, en
hängiven och trogen personal, en enig styrelse samt fortsatt gott samarbete
med regeringens finans- samt hälso- och sjukvårdsavdelningar så finns alla
förutsättningar att vi, med finansutskottets ord, kommer ”att skapa en god
och kostnadseffektiv sjukvård inom given budgetram”. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback tar upp ordet fullständig kontroll och
upprepar det som också har sagts i tidigare debatter och från det tidigare betänkande nr 6/2012-2013. Man ska se det ur det perspektiv att
det ska vara så fullständigt som möjligt. Fokus ligger på att man ska
vidta omstruktureringar när det gäller ÅHS ekonomi- och ledningssystem. Vi måste få system där man har känslan att man faktiskt har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det har man inte fullständigt idag,
tycker jag. Det finns skäl att göra det så rimligt och fullständigt som
möjligt.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för den repliken. Det visar mest av allt att vi lägger in lite olika innebörd i själva orden ”fullständig kontroll”. Jag förstår vad ltl Petri
Carlsson menar. Samarbetet med finansavdelningen, ekonomiförvaltningen och ledningsgruppens övriga medlemmar syftar till att skapa sådana system så att vi kan ha en bättre internkontroll på ekonomin och i
övrigt utveckla ansvarstagandet.
I den politiska hettan vill jag lyfta fram, när det gäller de här väldigt
besvärande siffrorna och det stora underskottet, att det i alla fall rör en
verksamhet där de som är budgetansvariga i många fall också är skyldiga att rädda liv till varje pris. Vi måste komma ihåg att enskilda professionella tvingas till väldigt svåra beslut.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om det. Jag tror att alla har förståelse
för de situationerna när man ska rädda liv, men det finns många, många
beslut och funktioner där man faktiskt kan följa med ekonomin och att
man har känslan av att man har kontroll på kostnadsutvecklingen. På
nästan alla plan inom ÅHS kunde man vara med och jobba med budgetuppföljningen och medvetenheten om hur kostnaderna ser ut på respektive plan.
Jag återkommer i mitt anförande med lite olika synpunkter på omstruktureringarna budgetuppföljningen och hur man ska jobba med det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är precis det som man önskar sig, som ltl Petri Carlsson säger,
och det är så på vissa kliniker och vissa verksamheter. Det finns många
som är duktiga på att hålla budgeten. Men på de avdelningar där de
svåra överskridningarna finns, så där finns också de sjukdomsfall som
är ekonomiskt mycket kostsamma. En viktig diskussion är hur vi i framtiden ska göra med just de här oförutsägbara, svåra och kostsamma
sjukdomsfallen. Hur ska man finansiera dem? Ska det finnas en central
finansiering på något sätt? Ska det finnas en sorts reserv som man kan
använda centralt för att kompensera avdelningar som inte klarar av sin
budget på grund av sådana fall som de inte har kunnat förutspå?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Värderade fru talman! Bästa kollegor, som också har framgått av massmedia
så har jag under de senaste veckorna funderat på huruvida jag har någon trovärdighet kvar när det gäller ekonomiskt förstånd. Jag har trott att ekonomiskt förstånd har varit en av mina största tillgångar och uppnådd erfarenhet
och kunskap om hälso- och sjukvård, vilket jag ända sedan styrelsen för
Ålands Centralsjukhus i slutet av 70-talet har ägnat mig åt.
För drygt 20 år sedan ringde dåvarande minister för hälso- och sjukvården, Maj Flodin, och frågade om jag ville ta på mig ett ordförandeskap för att
administrera den genom tiderna största fusionen som har gjorts på Åland
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med 700 anställda, två kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationer och
en landskapsorganisation. Modig som jag var på den tiden så svarade jag ja
till interimsstyrelsen för det som sedermera blev ÅHS. Jag fortsatte sedan
fram till andra politiska uppdrag omöjliggjorde vidare arbete som ordförande
för ÅHS första styrelse.
15 år senare ringde dåvarande hälso- och sjukvårdsminister, Harriet Lindeman, och frågade om jag i en kritisk situation kunde överta ordförandeskapet i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Det hoppade jag på 2007 och
har suttit i styrelsen sedan dess, ytterligare sex år.
Jag har märkt att de här erfarenheterna är bra att ta till och att ha i
ryggsäcken. Därför störs jag lite när jag hör diskussionerna som förs i massmedia när det gäller den bristande grävande journalistiken. Det förekommer
ingen sådan, utan det är blott ett tittande på dagssiffrorna. Jag störs också lite
av den politiska debatten, att den inte analyserar tillräckligt. Jag ska ge ett litet bidrag till detta.
Utskottets ordförande sade att man bör akta sig för att ta ett enskilt år, jag
håller med om det. År 2012, som vi diskuterar ivrigt här nu, är ett enskilt år.
Det är ett sådant enskilt år som har varit speciellt oproblematiskt ur synpunkter som jag just ska komma till. Man använder ord och uttryck som ”hela
havet stormar” och ”miljonrullningen” vid ÅHS, ja, nivån är inte särskilt hög.
Låt oss alla ta fram boksluten för de senaste åren. Driftskostnaderna i ÅHS
i bokslutet för 2007 var 66,5 miljoner, i bokslutet 2008 var det 71 miljoner, i
bokslutet 2009 var det 71,7 miljoner, i bokslutet 2010 var det 70,1 miljoner
och i bokslutet 2011 var det 76,9 miljoner.
Räknar vi på en treårsperiod 2008-2010 så var kostnadsökningen 2,8 procent per år. Inflationen låg någonstans inom samma område, lite lägre. Så det
var en liten volymökning. Räknar vi med året 2012 och korrigerar det från
överföring av ambulanskostnaden, som den föregående landskapsregeringen
beslöt om, så får vi under de här åren en kostnadsökning på under tre procent
per år när vi gör dessa korrigeringar med olika politiska beslut som förkommit när det gäller permitteringar och överföringen av ambulanskostnaden på
1,6 miljoner till ÅHS. Det är inte särskilt mycket.
Däremot har den nominella procentuella höjningen från 2010 till 2011 varit relativt stor. Men som förra finansministern sade så ska den då korrigeras
mot det permitteringsbeslutet den förra landskapsregeringen tog.
Som nuvarande finansministern har påpekat så är ökningen mellan 2011
och 2012 stor, men den ska naturligtvis också korrigeras med korrigeringssiffror.
Under de här senaste sex åren som jag har varit med så har det inte förekommit någon stor volymökning av verksamheten vid ÅHS och inte heller
någon stor kostnadsökning.
Mitt misstag, som jag kan konstatera idag och som jag ändå inte vill säga är
ett misstag, är att alla de här åren som vi har nämnt har jag som styrelsemedlem i ÅHS pressat ner den budgeterade driftskostnaden. Därför att jag har
satt mig den på att här ska sparas, här ska sparas minst lika mycket som inom
resten av landskapsförvaltningen. De stora inbesparingarna klarade vi 20082009, då gick verksamhetskostnaderna ner inom ÅHS. År 2010 klarade vi det
inte, men vi klarade däremot budgeten i balans för då hade man gett mera
budgetpengar och man visste vad verksamheten erfordrade. År 2012 ville jag
att ÅHS skulle ligga på en spar nivå på ungefär 2 miljoner euro. Dåvarande
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förra ÅHS-styrelsen lade fram ett sådant förslag för landskapsregeringen,
som skickade det vidare till lagtinget och alla tog det. Av någon anledning har
det visat sig att budgetdisciplinen under det här året, till skillnad från tidigare
år som jag nämnde, inte har fungerat. Då förstår ni alla att det inte är systemet som det är fel på, det är inte organisationen som det är fel på eftersom
det har fungerat tidigare år, utan det är människor. Det är människor av kött
och blod som av någon anledning inte håller budgeten. Inom ÅHS håller de
flesta budgeten, men alla gör det inte. Orsakerna är ibland medicinska, ibland
är det annat. Nuvarande styrelse har inte en fullständigt kunna reda ut vad
som är orsaken att man på vissa håll inte har hållit budgeten, till delar är det
utrett, till delar är det inte utrett. Det är väsentligt att veta för att man ska
kunna hålla budgeten de följande åren.
För 2012 har vi budgetöverskridningar på över 15 procent på en klinik och
en enhet. På tre kliniker har vi budgetöverskridningar med över 10 procent.
På två kliniker har vi överskridningar med över 5 procent. Sedan har vi anslag
för vård utanför Åland där vi också har en överskridning. Det är 8 anslag av
sammantaget 20 anslag ungefär. De flesta har hållet sig inom budget också
2012.
Landskapsregeringens direktiv till alla förvaltningar är tydligt; ”om verksamheten strider mot anslag är det anslag som gäller”, så står det i budgetdirektiven, det är mycket tydligt. Med andra ord betyder det att ÅHS kan ha
någon form av svårare sjukdomsfall som kostar väldigt mycket, ibland har vi
ett enskilt fall som t.o.m. kostar över en 1/2 miljon euro per år. Fallen dyker
plötsligt upp, det kan man inte veta om på förhand och ibland kan det till och
med vara flera. Vad gör man då? Ja, då ska alla signaler ringa att nu måste
man vidta sparåtgärder på annat håll för att ha råd med det här. Detta fungerar inte så väl inom ÅHS förvaltning lika lite som inom andra förvaltningar,
att andra tar ansvar för en viss avdelnings kommande överskridning.
Det enda undantaget som landskapsregeringens regelverk ger är att man
får överskrida budgetanslag under exceptionella förhållanden, om något exceptionellt inträffar och det gör det sällan på ÅHS. Plötsliga stora sjukdomsfall är legio, det har vi varje år, men ibland har vi flera än ibland. Då kan man
någon gång kalla det exceptionellt, när det blir speciellt dyrt, när vissa kostnader för vård utanför Åland blir väldigt dyra eller att det fordras en personalstab året runt, dygnet runt på 8-9 personer för en enda patients skötsel.
Flera sådana exempel har vi haft under åren.
Det finns alltså bristande budgetdisciplin på sina håll inom ÅHS och det
måste man åtgärda. Landskapsregeringen är välinformerad om verksamheten vid ÅHS genom att två personer representerar landskapsregeringen på
ÅHS-styrelsemöten enligt den lagstiftning vi nyligen har tagit. Det är ansvariga ministern för området och landskapsläkaren. Båda har därmed den information som styrelsen har.
Då kommer vi in på följande fråga som är rapporteringen. Det har sagts att
rapporteringen är ofullständig. Varje vecka bokförs alla räkningar och kostnader som är godkända på rätt nivå och det är ingen större eftersläpning i
bokföringen. Det bokförs två gånger varje vecka. Detta som bokförs läggs ut
på nätet direkt så att alla ansvarspersoner inom ÅHS har möjlighet att i realtid, online, se hur alla deras konton ser ut i förhållande till budget. Två gånger
i veckan. Varsågoda! Dessutom kommer det varje månad klinikvis en rapport
så de har alla möjligheter att läsa. Är man läskunnig när det gäller siffror så
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är det inga som helst problem. Samma gäller styrelsen. Styrelsen har ett alldeles utomordentligt rapportmaterial som vi politiker har begärt att vi ska få.
Redan i april visade rapporten för januari-februari att vi var på väg åt ett
visst håll, det var inte några besvärliga siffror på något sätt, men några siffror
var på väg åt fel håll. I maj syntes det väldigt tydligt och i september ännu
tydligare. Det var naturligtvis en accelererande utveckling. Redan i maj tog
styrelsen tog upp frågan med ledningen att det här måste styrelsen göra
någonting åt och det lovades. Rapporter kom över hur man skulle göra, de
godkändes till stora delar och mot slutet av året räknade man med att i stort
sett borde man klara budgeten. Det gjorde man då inte och det finns orsak att
reda ut ytterligare varför, utöver de förklaringar som har kommit med varför
det har gått som det har gått. Flera i styrelsen har regerat sedan maj 2012,
men inte alla, inte alla politiska partiers representanter. Jag vill säga att den
liberala representanten inte ska skyllas för något i det här sammanhanget,
där har det varit reaktion från första dag.
Det har sagts att ÅHS är svår att styra. Jag tror att det nog är myt som man
drar till med. Vad som är stort är inte svårt att styra? Landskapsregeringen är
svår att styra, Ålandsbanken är svår att styra fast de är mindre än ÅHS, Viking Line som är större är svår att styra och allt som är av någorlunda volym
och någorlunda invecklat är svårt att styra.
Däremot är det svårt att styra om man inte får rätt information, om man
inte är välinformerad inom det segment som man är satt att styra och där
finns det att göra. Jag ser med stor förhoppning på den nya direktören och
den nya chefsläkaren som tillsammans med de tre övriga i ledningsgruppen
ska se till att styrelsen kan styra ÅHS. Jag har god förhoppning om att det ska
bli på det sättet.
Bakgrundssiffrorna visade att det kanske inte var så tokigt, men i alla fall
när det gäller budgeten för 2012 så är det tokigt. Med för övrigt är utvecklingen inte riktigt sådan som man har gett en bild av. Förtroende ligger på tre nivåer; landskapsregeringen, styrelsen och ledningen för ÅHS. Alla nivåer ska
inkluderas i ansvarstagandet. Styrelsen är parlamentariskt tillsatt och därför
har numera alla partier här i lagtinget ansvar. Då när vi verkligen lyckades
spara kraftfullt så var det ett parti som inte var med i styrelsen, men de övriga
var med.
Det har här framförts att man borde göra om strukturen på styrelsen. Jag
har varit med om det. När jag var lantråd så hade vi en betydande ledningskris inom ÅHS 1995-1997. Det löstes på det sättet att vi satte dåvarande
hälso- och sjukvårdsminister Gun Carlson som ordförande och Harriet Lindeman som medlem under två år för att få politisk styrning på verksamheten.
Det lyckades väl, men det var en tillfällig åtgärd, jag håller helt och hållet med
nuvarande ministern att det blir olyckligt att sitta på flera stolar. Tanken med
bildandet av den dåvarande och den nya ÅHS-lagstiftningen var att ÅHS ska
skötas som en självstyrande enhet och leverera den hälso- och sjukvård som
vi politiker beställer med en peng som vi ger åt dem. Då är det olyckligt att
man blandar ihop dessa frågor. Jag har redan under mina många år sett någon som har försökt ägna sig åt ministerstyre när det gäller ÅHS och det har
blivit pannkaka varje gång.
Fru talman! Jag hade tänkt tala om annat också, men eftersom jag har hållit på alltför länge med det som hjärtat är fullt av så blir det på det här sättet.
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Jag ber om ursäkt för det. Jag ville ändå sätta in dagens debatt om ÅHS i ett
större sammanhang. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Tack för det inlägget. Ltl Roger Jansson har värdefulla
erfarenheter. Jag fäster stor vikt vid hans åsikter och kunnande i de här
frågorna.
Vad gäller det här dåliga resultatet, så under seminariet den 18 januari så framkom flera gånger en rimlig förklaring, att antalet svåra sjukdomsfall under 2012 var extremt. Visst har man under tidigare år haft
enstaka fall, men nu rör det sig åtminstone om dubbelt flera fall. Det
som kvarstår är hur vi ska förhålla oss och hur vi ska hantera de här fallen som man inte kan förutse och som är så kostsamma.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är riktigt. Jag tror nog att man får bereda sig på att den
här utvecklingen att vi får svåra och väldigt dyra fall kommer att fortsätta. Därför att kunskapen inom hälso- och sjukvården växer hela tiden. Man kan ta hand om sådana fall som tidigare har betraktas som
t.o.m. omöjliga. De fallen blir väldigt kostsamma och behandlas ofta utanför Åland inom den specialsjukvård som vi inte har själva och som vi
heller inte har råd att ha. Det är ett väldigt dilemma när verksamhet
strider mot budget. Hur gör man då? I vissa fall så får man med landskapsregeringens ord säga att ett exceptionellt förhållande har inträtt
och tilläggsbudgetering kan accepters. Det är orimligt, när man har en
halv miljon på patient som är så här exceptionell, att det ska dras in på
annat håll med en halv miljon. Det blir ganska ogörligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! De här extrema, oförutsägbara, svåra och dyra fallen
skulle man kunna sköta via tilläggsbudgeten, om jag förstår ltl Roger
Jansson rätt. Eller ska man ha någon sorts reserv som man kan ta till för
att balansera upp klinikernas utgifter just för de här situationerna? Jag
tror, i likhet med ltl Roger Jansson, att det kanske inte är ett extremt år.
Det är möjligt att det här är en fortsättning. Så här kommer det att vara
framöver just på grund av den tekniska och medicinska utvecklingen
och förstås människors önskan att till varje pris överleva och ha ett gott
och sunt liv.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är ett något udda sätt att budgetera på, att man skulle
budgetera stort för sådana oförutsedda utgifter. Under många moment
finns det oförutsedda utgifter, men inte till de volymer som vi här talar
om att kan inträffa och kan behövas. Men det är värt att föra en politisk
diskussion även om att låsa en viss penningpott till eventuella sådana
tillfällen.
Jag talade om att landskapsregeringens budgetdirektiv under många
år har sagt att om verksamheten strider mot budget så är det anslaget i
budgeten som gäller. Men i regelverket står det att man under exceptionella förhållanden har rätt till tilläggsbudgetering. Man får föra en
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diskussion med landskapsregeringen om när man har sådana exceptionella förhållanden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Roger Jansson höll ett anförande som jag inte riktigt till alla delar
greppade, det är mycket möjligt att jag är dum.
När det handlade om ekonomin sade vtm Jansson att det har fungerat
tidigare. Jag blev tidigare under dagen lite nyfiken när ltl Jörgen Pettersson sade att ÅHS har överskridit budgeten 11 gånger och då har man
begärt tilläggsbudget och det stämmer. Det är exakt 11 gånger. När jag
tittar tillbaka på åren så är det vissa år väldigt stora belopp.
Vtm Roger Jansson sade också att man klarade 2008 och det förstår
jag ännu mindre. Då begärde man 2,2 miljoner i tilläggsbudget och utgifterna gick 2,6 miljoner över budget. Jag förstår inte riktigt det här resonemanget om att det har fungerat tidigare. Tyvärr har ju problem allt
som oftast dykt upp i ÅHS historia.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Lika som kollegan Anders Eriksson så är jag också en man
som räknar pengar när de finns. Pengar kommer in och så får det inte gå
mera pengar ut. På det sättet är frågeställningen korrekt, man har gett
budgetpengar åt ÅHS. Den jämförelse som ltl Eriksson gör är om man
har hållit sig innanför budgetramarna. Det talade inte jag om när jag
stod här och redogjorde för åren 2007-2012, utan jag talade om bokslutssiffror. År 2007 var det en kostnad på 66,5 miljoner, 2008 var det
en kostnad på 71 miljoner, 2009 var det en kostnad på 71,7 miljoner och
2010 var det 70,1 miljoner i kostnader. Det gör att den här långa linjen
inte är så bekymmersam. Det är lite mer än inflationsutveckling.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har sagt det många gånger tidigare i debatten, och det tror jag också
att vtm Jansson har sagt, att det också är viktigt att man fokuserar på
bokslutet och vad det verkliga utfallet blev.
Det här resonemanget är bekymmersamt på ett sätt. Finansutskottet
har gång på gång uppmanat att budgeten måste hållas. Man hade för
fem veckor sedan ganska tuffa skrivningar om vikten av att hålla budgeten, jag ska återkomma till det. Bara ett par veckor efter så brakar mycket ihop.
Tittar man på vad man har begärt i tilläggsbudget och varför man har
gjort det, ja, man har begärt tilläggsbudget för att man inte klarar sig
inom den ordinarie budgeten. Detta ser jag som en överskridning av den
ordinarie budgeten, något som vi alla har varit väldigt kritiska till. Jag
har också både bokslut och tilläggsbudget här och när man säger att
man har klarat 2008 och man ser att det är 2,2 miljoner i merkostnader,
så får jag tyvärr inte vtm Janssons resonemang att hålla ihop riktigt.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! Det är klart att man inte får ihop två skilda resonemangslinjer
när det gäller ekonomi. Om den ena talar om jämförelse med budgeten
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och den andra talar om kostnadsutvecklingen i bokslutet, vilket jag
gjorde, så får man inte dem att gå ihop.
Det är riktigt att det 2008 tillkom kostnader som man inte hade förutsett och därför fick man en tilläggsbudget. År 2009-2010 torde det
inte ha varit så, 2009 kan det ha varit någon liten del men ändå höll
man kostnaden oförändrad i bokslutet. Det som jag talade om är kostnadsutvecklingen. Varsågoda och läs den själva i verksamhetsberättelsen för ÅHS.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! ”Man ska leva som man lär”, brukar jag säga. Det betyder
att obunden samlings gruppanförande kommer att hållas inom den givna
taltiden och inte göra överskridningar.
Mycket i den här tilläggsbudgeten handlar om ÅHS som har varit den stora
överraskningen för finansutskottet i behandlingen av denna städarbudget.
Obundens samling ser att vägen till en budget i balans bara har blivit längre
och svårare än vad den var tidigare när vi behandlade den ordinarie budgeten
för 2013 för inte så många veckor sedan.
Under behandlingen har det även talats om att landskapsregeringen eventuellt behöver komma till lagtinget med en ny omställningsbudget under
vårmånaderna. Det välkomnar vi från obunden samling, om situationen verkligen kräver. Att fortsätta utan att ha exakt koll och mål i sikte gör att man
måste vidta åtgärder.
Fru talman! Oberoende om det gäller ÅHS eller övrig förvaltning så kan
man undra om man måste vara i riktigt djup kris innan man får den ekonomiska medvetenheten att genomsyra hela tänkandet i planering, budgetering
och allting. Det är ju lättare att i ett tidigt skede bromsa in än att låta det gå
alltför långt tills man får göra en panikbromsning. Åtgärder blir mycket tuffare och hårdare ju längre man väntar innan man skrider till åtgärder.
Likaledes anser vi inom obunden samling att om denna landskapsregering
måste gå till banken för att finansiera budgeten då har regeringen misslyckats. Obunden samling har tidigare sagt att vi inte kommer att stöda att man
går till banken för att få en budget i balans och det står vi fortfarande kvar
vid.
”Man ska rätta magen efter munnen”, brukar man säga. Det betyder att det
är den ekonomiska realiteten som vi måste förhålla oss till. Finland har de
senaste åren levt över sina tillgångar med cirka 15 procent. Det betyder att
man har lånat för att få landet Finland att gå runt. Nu har vi på Åland levt
över våra tillgångar med cirka 5 procent. Det måste vara lättare att åtgärda 5
procent än 15 procent. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna arbeta för att
få en budget i balans. Vi skjuter problemen på framtiden om vi inte klarar av
att göra det nu. Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill först rikta ett tack till finansutskottets medlemmar
för ett konstruktivt och i det stora hela ett enigt betänkande, förutom att jag
hade en annan åsikt när det gäller rederichefen. Om taltiden räcker till så ska
beröra det.
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Det mesta har idag kretsat kring ÅHS och orsakerna till varför det har blivit som det har blivit. Det är kanske onödigt att jag upprepar alla siffror och
vems fel det är.
Utskottets betänkande har ändå väldigt starka skrivningar, därför är jag
glad att vi kunde bli eniga och det stärker också landskapsregeringens möjligheter att påverka ÅHS-styrelse och deras arbete.
Vi har också förstärkt skrivningarna i en kläm, bara för att man skulle
stärka upp de allmänna skrivningarna och sätta in en speciell kläm och påpeka det här. Det här är saker som vi tidigare också har påpekat. I betänkande nr 6 lyfte vi fram att man skulle titta på ekonomin inom ÅHS.
Ålands Framtid har haft en representant i styrelsen ett år. Enligt den information som vi ifrån Ålands Framtid har fått så har hon varit framsynt och
väldigt duktig. Hon har till och med lämnat in egna förslag till möjligheter att
påverka arbetet i styrelsen och hur man ska få en budget i balans. Man har
speciellt efterlyst ekonomiska styrsystem inom ÅHS.
Vi fick just höra av ltl Roger Jansson att det finns system bara man kan
följa dem. Man kanske har lite olika åsikter angående den saken. Det kan
också vara så att med mera erfarenhet som ltl Jansson har så har han kanske
lättare att följa upp det här och vet hur man ska göra. Men det oaktat så har
det påpekats och jag tror att en stor del beror på att man måste vara ute i lederna inom ÅHS.
Därför har vi tittat framåt inom Ålands Framtid. Vår representant i styrelsen kommer att ta upp frågor som berör riktlinjer för basvården. Vilken sjukvård ska vi erbjuda ålänningarna i framtiden? Det är sådana frågor som styrelse måste beröra. Andra frågor är; ett starkt ledarskap, kan man kommunicera med personalen? Både morot och piska kommer att gälla, som vi har fått
höra här av flera. Samordningsvinster, sammanslagningar av kliniker, få rätt
uppbackning av ekonomiavdelningen ute på klinikerna vad gäller uppföljning
och redovisning och strukturer och budgetrutiner. Man kanske kan utbilda
klinikchefer i ekonomin, de är ju läkare och inte ekonomer. Sedan kanske
man också kan titta över användningen av utrymmen. Man kanske kunde
hjälpa klinikcheferna att förutse kommande behov vad gäller personalstyrka,
vikarier och anskaffningar, kostnader av läkemedel och lokaler med mera.
Det här var några exempel som jag vet att vår representant kommer att lyfta
fram i styrelsearbetet. Jag hoppas att det finns samma åsikter hos de andra
styrelseledamöterna då tror jag att man sakta mak kommer att få det här rätt.
Det är inte roligt när man får sådana här summor till finansutskottet utöver den ordinarie tilläggsbudgeten. Det är också väldigt svårt att veta hur
man ska tackla och behandla det här. Ska man ta in siffrorna smygvägen i tillläggsbudgeten och accepterade den eller ska man be att landskapsregeringen
kommer med en till tilläggsbudget? Det här förfaringssättet som vi valde nu
så var vi alla överens om. Jag tycker att det är bra. Med de förstärkningar som
vi har i skrivningarna, som jag just nämnde, så tror jag att det kommer att bli
ett bra resultat. Men det är inget lätt arbete. Det är inte rätt när man ska
tumma på vården, alla vill bli friska när man sjuk och inte ifrågasatt om man
är värd en behandling när man sjuk. Jag hoppas att man i framtiden inte
kommer till sådana ställningstaganden att man måste värdera om en patient
har rätt till vård eller inte. Jag kanske inte ska nämna mera inom ÅHS, det
mesta är sagt. Jag låter bli kritiken och ifrågasättande av vem som har gjort
rätt och fel. Tiden får avgöra det. Mina kolleger har kanske en annan syn på
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detta och kanske kommer med mera kritik. Jag har valt den här linjen i och
med att jag sitter med i finansutskottet och har tagit del och omfattat betänkandet.
När det gäller anslaget till polisen så kan man ifrågasätta varför polisen
fick 100 000 och inte gjorde samma sak. Det är en mindre summa men jag
hoppas också att det är en engångsföreteelse och att man har samma krav på
sig inom polisen som andra institutioner har. Man får helt enkelt inte komma
med tilläggsbudgeter. Därför är det viktigt att landskapsregeringen bestämmer nivån på polisens verksamhet och hur vi ska få den att fungera. Anser
man att man ska ha en budgetnivå på 5-6 miljoner så måste man också se till
att man håller sig inom det. Är det antalet poliser det beror på så får man dra
ner antalet poliser eller så får man se om man kan pruta någon annanstans i
verksamheten.
Sedan kort till reservationen. Jag skrev under reservationen för att nu har
man en möjlighet att titta över alla tjänster. Jag tycker att man borde ha gjort
en lite bättre analys över det här. Vi ifrågasätter inte behovet av en rederichef,
behovet tror jag finns. Men man fråga sig om man är i behov av alla cheftjänster på trafikavdelningen. Landskapsregeringens mål är ju också att privatisera och se över verksamheter och hur man kan spara ytterligare pengar.
Då kanske det i framtiden inte finns behov av så många chefer som ska
springa och titta på varandra. Inget ont till dem som sitter där. Man kan göra
en värdering och analys över alla tjänster som tillsätts utan att kritisera de
som sitter där. Landskapsregeringen skulle ha haft ett ypperligt tillfälle att
analysera det här noga och kanske eventuellt kunna pruta på en tjänst. Vi vet
vilken kostnadsjakt det är på sjötrafiken och då borde man ta vara på alla
möjligheter att spara pengar.
Detta får vara mitt inlägg i den här debatten. Jag har lite mera men jag tror
att mina kollegor också kommer att ha åsikter. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Först det som är tänkte säga i replik till vtm Jansson. Han
höll ett bra anförande om ÅHS som jag uppskattade att höra.
I finansutskottet under förra mandatperioden förde vi in skrivningen att
det är anslag som ska gälla framför verksamheten. Det upprepades även flera
gånger i finansutskottet. Jag tror att det var bra då. Om det nu finns inskrivet
i budgetdirektiven så är det väldigt bra.
Fru talman! Jag deltog på beslutsmöte i finansutskottet, dock var jag inte
närvarade i allt hörande. Jag har bara hört ett par korta små saker.
Det som är märkligt är ÅHS. Det var bra att finansutskottet satte ner foten
och talade om att nu gäller faktiskt anslaget. Att komma en vecka efter att
man har överlämnat tilläggsbudgeten till lagtinget och begära mer pengar är
lite märkligt, tycker jag. Mindre inkomster och högre utgifter och att signalen
kommer sent är inte det bästa.
Det ger mig anledning att komma in på något som vi behandlade för en
månad sedan. Före jul behandlade vi lag om tandvård. I det fallet fick socialoch miljöutskottet signaler om att utvidgningen av tandvården till vuxna personer i fem skärgårdskommuner skulle behöva mera budgetmedel. Då fördes
det fram argument från representanter från regeringspartier att detta ryms
hur bra som helst inom hela ÅHS organisationen. Nu när vi har finansutskottets betänkande på bordet så ser vi fakta. Utvidgningen av tandvården i skär-
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gården ryms inte med hur lätt som helst. Det är dags att tänka efter om det
var en klok åtgärd att utvidga tandvården, som vi då gjorde, för nu har ÅHS
svårt att få pengarna att räcka till.
Angående rederichefen så skrev jag under den här reservationen tillsammans med ltl Eklund och ltl Perämaa. Det är nog så att det behövs en rederichef, men vi har också en sjötrafikchef. Behöver vi faktiskt ha två chefer som
ska leda trafiken? Jag är tveksam till det. Det är nog väldigt viktigt att man
absolut borde ha gått genom vad tjänsterna innehåller, gått igenom tjänsterna noga och ombildat före vi tillsätter en person till.
Med anledning av detta ger jag mitt understöd till ltl Perämaas förslag att
det som vi skriver i reservationens kläm förs till omröstning. Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Torsten Sundblom sade att han inte var med under
själva hörandet men i beslutet. Han tog sedan upp tandvården från ett
tidigare beslut. Om inte jag missminner mig så har driftskostnaderna för
tandvården inte överstigit år 2012. Utökningen som man gjorde i tandvården skulle ingå i befintliga medel för den avdelningen. Jag upplever
att ltl Torsten Sundblom inte riktig är ärlig med hur det ligger till. Man
blandar lite bort korten här, anser jag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Nej, vi blandar inte bort korten. Det framkom väldigt
tydligt att befintliga anslag kunde räcka till utvidgningen 2005-2007.
Men att utvidga ytterligare då behövs mera budgetmedel och det kom
väldigt tydligt fram.
Ltl Göte Winé, replik

Ltl Torsten Sundblom, som jag uppfattar det så är den här överskridningen pengar den har varit. Att ta upp den här diskussionen där känns
som att man för avsikt att blanda bort korten och det är min åsikt. Ltl
Torsten Sundblom har sin åsikt och den har jag full respekt för. Jag
tycker ändå att man borde hålla sig till det som det rör nu.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det var en liten öm tå, märkte jag. Det är på det viset att
ÅHS inom sin organisation ska se till att pengarna räcker. Då kan man
inte resonera om det ryms att utvidga och ge mer service bara inom det
ena eller inom andra området. Man ska tänka efter, när man beviljar
mera service till folk, om det också finns täckning budgetmässigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen stöder landskapsregeringens förslag
till andra tillägg till budgeten 2012.
Vi socialdemokrater stöder utskottets förslag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra noggranna analyser över budgetutfallet för ÅHS gällande budgetåret 2012 och återkomma i första tilläggsbudget för år 2013 med
analysresultat och åtgärdsprogram i syfte att skapa en god och kostnadseffektiv sjukvård inom given budgetram.
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Avsikten är att utskottet med denna starka skrivning ger största möjliga
stöd till landskapsregeringen och i förlängningen till ÅHS-styrelse och den
operativa ledningen att utföra nödvändigt förändringsarbete.
Det har under lång tid påtalats att det finns ett stort behov av att förbättra
ÅHS organisatoriska struktur, ledningsfunktion, ekonomiska styrning, budgetdisciplin, ekonomiska rapportering och interna kontroll. Dessa brister har
påtalats i en rad betänkanden, i revisionsberättelser och nu senast i en special
extern revision i samband med landskapsrevisionen av år 2011. År 2011 var
ett av de framgångsrika åren enligt ledamot Perämaa. Faktum var att strukturella systemfel inte hade åtgärdats. Allt var inte frid och fröjd år 2011 som ltl
Perämaa sade. Föremål för denna revision var ÅHS-styrelse och operativa
ledning samt i förlängningen självfallet även dåvarande social- och miljöminister, finansminister och lantråd. Det har påpekats idag hur ansvaret ligger
på olika nivåer.
Bristerna i den organisatoriska strukturen, ledningsfunktionen, budgetdisciplinen och kulturen inom den egna organisationen är inte något som uppstått under några månader. Det är resultatet av en lång process. ÅHSstyrelser och olika landskapsregeringar har under årens gång försökt åtgärda
dessa brister, utan att lyckas fullt ut.
Det är således inte trovärdigt att, som liberalerna hävdar, problemen beror
på att ÅHS styrelseordförande sovit på styrelsemötena och därför inte omedelbart kunnat åtgärda de strukturella bristerna, som t.ex. budgetdisciplin
och ekonomisk rapportering.
Det är inte seriöst det som liberalerna framför i insändarspalterna med en
sovande ÅHS ordförande som roten till det onda. I andra insändare anklagas
regeringen för vara odemokratisk genom att inte följa de demokratiska spelreglerna. Mycket skrammel – med tomma tunnor. Skramlet har säkert ett politiskt syfte; att få regeringen på fall genom att misskreditera framförallt socialdemokraterna men också regeringen så mycket som möjligt. Liberalernas
skräckscenarium är väl att regeringen genom sina åtgärder faktiskt lyckas
med att få ekonomin i balans. Liberalernas metod med en uppsjö av insändare där man pekar ut socialdemokrater som ansvariga för situationen på
ÅHS och där man anklagar regeringen för odemokratiska metoder för ner
den politiska debatten till en skrämmande låg nivå.
Ansvarsfull och konstruktiv oppositionspolitik sade liberalerna att de ska
bedriva. Vad har det blivit av det? Är det viktigare för liberalerna att fälla regeringen än att bidra till att få Ålands ekonomi i skick? Inga av regeringens
förslag till strukturella inbesparingar och förslag till åtgärder tycks duga för
liberalerna.
Fru talman! Regeringen har under sitt första år genomfört en rad åtgärder
som kommer att resultera i bestående inbesparningar.
Skärgårdstrafiken har redan, i avvaktan på en slutlig trafiklösning, omorganiserats till vissa delar vilket medför betydande inbesparningar, något som
liberalerna förstås är ytterst kritiska till.
Antalet anställda inom landskapsförvaltningen minskas med 46 personer
under 2013.
Sjukdomskostnadsavdraget reduceras men behålls dock för personer med
inkomster uppgående till 15 000 euro eller lägre. Liberaler och Ålands Framtid motsatte sig förslaget.
Reseavdraget har reducerats.
1104

Tuffa åtgärder för socialdemokraterna att medverka till, men vi tar vårt ansvar och inser att alla måste bidra till inbesparningarna för att få ekonomin i
balans.
Ser vi framåt så fortsätter arbetet med att planera skärgårdstrafiken med
målsättning att få till stånd en tillfredställande och kostnadseffektiv trafik.
Det är viktigt att ta fram en Master Plan så att man får en överblick över de
totala kostnaderna innan man förvekligar de olika delarna. Någonstans finns
en smärtgräns för hur mycket som rimligtvis kan satsas på skärgårdstrafiken
i ett relativt litet samhälle som Åland utgör.
En uppskattning av totalkostnaderna behövs också om vi ska söka extra
anslag för förverkligande av kortruttstrafiken.
Landskapsregeringen har under sitt första år satt igång en omfattande process med en samhällsservicereform och en s.k. digital agenda. De första rapporterna blir klara i april i år. Målsättningen är att konkreta åtgärder ska
kunna påbörjas redan under denna mandatperiod.
Analysen och åtgärdsprogrammet för ÅHS som finans- och näringsutskottet uppmanat regeringen att presentera i första tilläggsbudgeten för 2013
kommer säkerligen att hjälpa till att få ÅHS ekonomi under kontroll. Möjligheterna till mer genomgripande förändringar och förbättringar kommer säkert att underlättas av förändringarna på nyckelposter i den operativa ledningen inom ÅHS i början av detta år.
År 2012 var, lindrigt sagt, utomordentligt turbulent på topposterna inom
ÅHS. En omständighet som säkerligen bidragit till problemen under året.
Landskapsregeringen arbetar på alla fronter, skärgårdstrafiken, ÅHS och
allmänna förvaltningen, för att få till stånd förändringar som på ett bestående
sätt bidrar till att få ekonomin i balans utan att allvarligt försämra samhällsservicen till ålänningarna. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag försökte leta väldigt mycket i betänkande för att
hitta något om skärgårdstrafik. Det var nog svårt, det fanns en rederichef men inte mera.
Med anledning av anförandet så ska vi ännu inte säga vad omläggningen i trafiken som har gjorts leder till. Vi ska vänta och se ett par
månader. Blir det billigare driftskostnader eller inte? Om detta kan det
råda lite delade meningar om det stämmer eller inte. Vi ska se på fakta
först.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag räknar med att regeringen håller vad den har sagt, att det blir reella
inbesparingar. Jag vet att liberalerna har varit kritiska från början, de
tror tydligen inte på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Fogelström har nog missförstått. Det är på det viset att oppositionspolitiken kan ha hårda nypor, men det är när majoriteten inte
har förtroende för landskapsregeringen som allt rasar. Det är oppositionens uppdrag att kritisera den sittande makten.

1105

När det gäller skärgårdstrafiken så har liberalerna varit helt införstådda med inbesparingarna, men vi har haft ett annat alternativ.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

När det gäller liberalernas initiativ så utesluter det ena inte det andra.
Om ltl Sjögren menar Torsten Sundbloms initiativ när det gäller Kökar
över östra Föglö så tror vi också att där finns stora möjligheter att spara
in pengar, bara man vet var på östra Föglö som färjfästet ska ligga.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ja, när det gäller Kökar över Föglö så tror jag att det finns en
ganska stor majoritet om det här i lagtinget. Men vi hade också alternativ till inbesparingarna på körtimmarna, inte dubbla långrutter utan liberalerna hade ett annat alternativ.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Riv murarna! Vi har murar mellan avdelningar och grupper. Det
här gäller nog på de flesta ställen, och säkerligen inom ÅHS. Resurser måste
användas flexibelt. Här finns det säkert mycket att vinna både ekonomiskt
och i servicekvalitet gentemot befolkningen. Om man har mindre att göra på
en avdelning och mycket på en annan måste man kunna hjälpas åt. Vi har
inte råd med annat.
Idag känns det som att vi i många sammanhang bygger upp fler murar och
förstärker de murar vi redan har istället för att riva murarna. Det här känns
synnerligen ledsamt då jag tror att vi är många som vill och arbetar för att
förbättra samarbete både inom samhällsorganisationer såväl som mellan dem
och inom andra organisationer. Att få till stånd mer samutnyttjande av resurser och samarbete inom en organisation, t.ex. ÅHS, är främst en ledningsuppgift, men den måste också starkt backas upp av styrelse och landskapsregering. Så jag uppmanar: Riv murarna!
Sedan måste man jobba mer med ekonomin på flera plan så klart. Jag kan
tänka mig att man till exempel inom personalen försvarar sina tilldelade resurser och i de fall där man har utrymme försöker utnyttja alla pengar för att
inte få neddragna resurser då man lyckats "hålla igen" ett år. Det här har jag
varit med om i privat sektor. Till och med har jag varit med om att man sätter
igång att spendera kraftigt och söker med ljus och lykta efter sätt att bli av
med budgeterade medel vid årets slut. Jag hoppas att vi inte har en sådan
kultur hos oss, men vi behöver definitivt ventilera frågan och se till att det
inte förekommer.
Vi politiker har också ett ansvar att fundera på hur vi agerar. Hur belönar
vi duktigt ekonomiskt tänkande? Hur jobbar vi med budgetering? Det kan ju
också vara så att de duktiga till slut tröttnar om vi alltid belönar med neddragna medel och sätter ännu större press på dem som varit bäst i klassen.
Ska den som har varit bäst på att spara och hålla ordning på finanserna varje
gång ta de största besparingarna? Vi kanske tänker så ibland. Att han eller
hon kan vi lita på. Där blir det resultat om vi genomför det där. Jag tycker att
det här är frågeställningar som är värda att lyfta och värda att diskutera vidare.
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På alla nivåer måste man också engagera sig i budgetuppföljning. Varenda
en person borde vara medveten och delaktig i hur det ser ut på den nivå där
man arbetar. Ekonomistyrning är också oerhört viktig och signalerna från politisk nivå måste vara ytterst tydliga. Vi måste mer och mer få in arbetssättet
så att det vid beredning av ärenden framgår vad de ekonomiska konsekvenserna blir. Det är lätt att vilja ha någonting, men vet man vad det kostar så
måste man också ha finansiering klart för det. Vi måste få in det tänket ännu
mer, precis som man gör med sin egen privata ekonomi. Inte går jag och köper en bil utan att veta vad den kostar och hur jag ska finansiera den. Dessutom tittar jag noggrant vad värdeminskningen förväntas bli, vad bränsleförbrukningen och övriga kostnader blir såsom reparationer, underhåll och annat.
Fru talman! Till sist vill jag kort beröra frågan om polisens överskridning.
Tidigare har polisen varit duktiga och följt budget och till och med hållit sig
under budget. Idag har man jobbat en del med organisationsförändringar.
Man är tillsatt många tjänster som kanske inte varit tillsatta tidigare. Antal
brott och gripande har gått ned från 2011 till 2012, trots det så överskrider
man budget. Jag hoppas att det är tillfälligt och att det inte upprepas. Det kan
vara så att man har jobbat mycket med förebyggande arbete och det hoppas
jag verkligen att man har gjort. Men de signaler som jag har fått så har en del
resurser gått till organisationsförändringar.
Jag hoppas att landskapregeringen noggrant följer med det här och tar
hänsyn till de starka skrivningar som finansutskottet skriver. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! I remissen efterlyste jag bl.a. vad de totala kostnaderna för projektet ITiden har blivit. Jag har förstått att det har varit svårt att få ihop de
siffrorna i finansutskottet. Jag noterar skrivningen; ”utskottet förväntar sig
att landskapsregeringen i kommande budgetförslag beskriver det totala
ekonomiska utfallet gällande Ålands Industrihus Ab och speciellt fastigheten
ITiden”. Jag är mycket tillfreds med den skrivningen och det ska bli spännande att se vad man kommer fram till.
När det gäller Ålands polismyndighet så är jag fortfarande lite frågande.
Jag konstaterar att utskottet i det här fallet säger att man godkänner anslagsökningen men verksamheten måste i fortsättningen hålla sig till given budgetram. Det där är skrivningar som känns igen. Jag tycker att man borde ha
gjort samma sak här som man gjorde när det gäller ÅHS. I båda fallen är givetvis pengarna borta, det går inte att trolla fram nya pengar, men det blir i
varje fall ett hål i bokslutet och någon måste ta ansvar.
Jag var väldigt förvånad över det som man kommunicerade ut ifrån polisledningens sida, att man redan nu i början på det nya året visste att man inte
skulle klara av att hålla detta års budget.
Det är ju populärt nu med direktörer överallt i den offentliga sektorn och
det har vi också här. Jag läste nyligen en bok när det gäller direktörer i Sverige, de som sitter på ansvarsställning. Jag har ställt frågan åt många kollegor
som jag har träffat; hur lång tid tror ni att t.ex. en generaldirektör i Sverige är
på sin tjänst? Det visade sig vara tre år i medeltal. Det är på grund av att man
ställer så tuffa ekonomiska krav, klarar man inte av den ekonomiska verkligheten så får man helt enkelt söka sig ett nytt jobb. Jag ids inte gå in desto
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mera på hur det är i vår förvaltning men det är kanske lite lindrigare, om jag
uttrycker mig milt.
När det gäller detta med rederiverksamheten som jag också vill beröra helt
snabbt så håller jag med reservanten. Jag måste ställa en fråga till landskapsregeringen: Har man inte tillräckligt med chefer redan där eller är det så att
någon av cheferna eller chefsfunktionerna av någon anledning inte fungerar
så är det väl detta som man i så fall borde åtgärda innan man anställer nya?
Fru talman! I likhet med de flesta andra så är det ÅHS som har tilldragit
sig det stora intresset och så är det också för mig. Jag noterar att man ifrån
finansutskottets sida saxat vad man har sagt i betänkande nr 6 från i fjol. Jag
roade mig med att titta på när det var daterat och det var daterat för exakt
fem veckor sedan idag. I det betänkandet pratade man om hur viktigt det är
att man håller budgeten osv. Bläcket hann knappast torka innan det kom nya
äskanden.
Det här är ju rätt tragiskt. Ingen pratar desto mera nu om det ackumulerade underskottet inklusive utjämningsfondens inverkan. Men enligt mitt
synsätt så är det så som man måste titta och det gör ju att man de facto har
ett ackumulerat underskott en bra bit över 100 miljoner. Jag har inte haft tid
att räkna ihop det.
Tittar vi på den ordinarie budgeten och finansutskottets skrivningar så i
behandlingen i finans- och näringsutskottet blev det ökade kostnader med 3
miljoner till ÅHS. Tittar vi på tilläggsbudgeten så tillförde den 2,8 miljoner
för fjolårets sista tilläggsbudget. Samtidigt försökte man smyga in 0,7 miljoner bakvägen. Det är egentligen otroligt hur det har utvecklat sig. Jag tycker
att det är bra att utskottet väljer att inte göra justeringar i budgetförslaget.
Nu är inte kollegan Eklund här inne men jag har berömt honom mycket för
de här skrivningarna och att man till på köpet lyckades bli eniga i finansutskottet, det är bra.
Tittar vi lite på situationen i ÅHS och vad som kommuniceras ut i media så
blir det lite dinosauriernas kamp. Jag har noggrant läst fredagens Nya Åland
och det som kommer från intervjuerna med ordförande och viceordförande i
ÅHS-styrelse. Vtm Roger Jansson som själv berättade hur länge han har varit
med i ÅHS, säger: ”Det har varit en bristande budgetdisciplin. Nu måste
man ganska tufft ta tag i det här.” Det sägs också; ”jag har övervägt att
lämna det här uppdraget eftersom man inte kan ta ansvar för det som man
inte har någon styrning över”. På frågan från reportern, varför avgick du
inte, så säger Vtm Roger Jansson; ”partiet vill att jag fortsätter att hålla koll
på ekonomin i ÅHS”. Jag kommenterar inte det dess mera.
Styrelseordförande Barbro Sundback säger i den här intervjun: ”De som har
budgetansvar på ÅHS har inte följt sina ramar. De anställer och köper för
pengar som de inte har”. På frågan, hur kan man göra det, svarar ordförande
Sundback: ”Det är en bra fråga, i vissa fall finns det klara medicinska motiv, men det vi måste diskutera är vad som gäller när det inte är livshotande. Man måste prioritera i vården bl.a. när det gäller anskaffningar och
inventarier, det här ska vi gå igenom. Själva diskussionen om att hålla budgetramarna är inte ny, det är en kultur som man har levt länge med, säger
ordförande Sundback”. Hon säger vidare; ”om de inte kan hålla sig till sin
budget så är det svårt för styrelsen att göra något om det inte kommer till
vår kännedom.” Till sist säger ordförande Sundback; ”om man ska ta poli-
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tiskt ansvar och ekonomiskt ansvar men inte har instrumenten att kontrollera ekonomin så blir det hopplöst”. Hon säger; ”vi behöver ett system där
överskridningar direkt rapporteras till styrelsen”. Att man öppet och ärligt
pekar på de problem som har funnits i organisationen tycker jag att är bra.
Jag har också noterat att de förslag som bl.a. har lagt ifrån vår sida har bemötts väl av ordförande Sundback och det tycker jag att är bra.
Dagen före dessa 700 000 uppenbarade sig i finansutskottet minns jag att
jag hade en debatt med vtm Roger Jansson om behovet av att ha ett fungerande och relevant ekonomirapporteringssystem där överskridningar omedelbart rapporteras direkt till styrelsen. Vtm Roger Jansson sade att det fungerar väl, han sade att systemen till och med är utomordentliga. I följande replik nämnde han att som redovisningsekonom så var det här alldeles tillräckligt. Det blir lite svårt att tro på den biten när man ser hur saker och ting utvecklar sig.
Jag ska ta finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson på orden. Jag
tyckte att det var ett ovanligt bra anförande som han höll när han sade att
man ska vara konstruktiv och inte söka efter syndabockar.
Personligen är jag lite tveksam till liberalernas kritik. För trots allt så vänder man inte en sådan här skuta så där alldeles snabbt. Har man suttit fyra år
på ordförandeposten så har man nog ett visst ansvar. Men vi är två olika partier i opposition och var och en kommunicerar ut vad man tycker.
Från Ålands Framtids sida har vi inte varit med tidigare och då skulle det
kunna vara lätt att säga att vi inte har varit med förut. Som ltl Sundback sade
så är det gammal kultur som har levt länge så det kan vi inte göra så mycket
åt. Från vår sida vill vi vara med och ta ett solidariskt ansvar. Man tror
ibland, när man hör debatten, att kanske inte alla politiker riktigt inser de
ekonomiska realiteterna. Det är oerhört svårt att spara inom vård och omsorg. Vi vill inte försvåra ett förut väldigt svårt arbete. Vi vet, som ltl Sundback pekade på i sitt anförande, hur oerhört svårt det sist och slutligen är att
göra ganska små förändringar.
Jag vill från vår sida avsluta med att säga att det inte är någon in blanco
fullmakt som vi ger förstås, men vi kommer att vara konstruktiva och vi
kommer att stöda de sparförslag som läggs fram. Vi sitter alla i samma styrelsebåt och måste försöka ro åt gemensamt håll.
Jag hoppas att man ifrån styrelsens och landskapsregeringens sida kan
titta på administrationen. Enligt mitt och Ålands Framtid synsätt så är det
väldigt mycket möten och utredningar. Jag tror att det är viktigt att man fokuserar på mötet mellan patient och vårdgivare. Att man kanske få till stånd
en arbetsutvärdering om hur stor del av arbetstiden som sist och slutligen går
till vård. Jag har noterat att motsvarande utredningar som har gjorts Sverige
har åtminstone hos mig skapat en stor förvåning. Det har visat sig att 50 procent av arbetstiden har gått åt till direkt vårdarbete, kontakt mellan patient
och vårdgivare, resten har gått till administration.
Jag kan bara understryka det som ltl Petri Carlsson sade, han pratade om
att riva murar. Jag har skrivit som stödord åt mig att man måste få bort
blockeringarna, men vi pratar om samma sak. Det finns fortfarande blockering i denna organisation mellan olika enheter och mellan olika avdelningar.
Ska man på politisk nivå börja ro åt samma håll så är det nog också väldigt
viktigt att man får hela organisationen att ro åt samma håll.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller rapporteringen inom ÅHS så är det enkelt för
mig att redovisa. Jag har sparat rapporterna från mars och april och
rapporterna från maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november. De pekar alla på ett accelererande sätt vart vi var på väg. Styrelsen
har tagit upp de här frågorna och bett om åtgärder under i princip varje
månad och det har inte gett tillräckliga resultat. Att jag och andra styrelsemedlemmar inte skulle ha varit medvetna om dessa överskridningar
är inte sant.
Eftersom inte någon annan ansvarig begärde replik så vill jag säga
någonting om den information som finansutskottet separat har fått om
rederiomorganisationen. Det är inte rätt att i lagtinget informera om de
personalförändringar som ska ske inom enheten nu. Den information vi
fick är tydlig.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är ingenting som jag har någon kännedom om och kan
uttala mig om dess mera. Jag försöker absolut, i möjligaste mån, undvika att utpeka enskilda tjänstemän här i lagtinget. Det är under vår
värdighet. Jag blev lite förvånad när man anställer flera chefer när man
de facto konstaterar att det redan finns chefer.
När det gäller detta med rapporteringen så känns det som vi haft den
här diskussionen tidigare ett par gånger de senaste månaderna. Vtm
Jansson har hävdat att rapporteringen är okej. Men rapporterna är ju
också beroende av vad som läggs in och hur relevanta siffrorna är. Menar vtm Jansson styrelsen var fullt medveten om de sista 700 000 euro
som saknades i fjol? Min uppfattning är att man inte riktigt var det. Då
är det någonting som inte fungerar, enligt mitt synsätt, när det gäller
rapporteringen. Men vi har olika syn på det. Jag hoppas att rapporteringen ska förbättras för det är mycket viktigt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ingenting än någonsin så bra att det inte kan förbättras,
men det är inte alltid som det behöver förbättras ifall det ökar byråkratin för mycket. Åtminstone jag har inte haft några problem att se vartåt
det har lutat, för bokföring är en absolut vetenskap. Bokföring är ingenting som man kan firabla med på annat sätt än att man låter bli att bokföra kostnader, vilket jag inte vill skylla ÅHS för att man gör.
Den 20 december 2012 lade Ålands Framtid styrelseledamot Hanna
Segerström följande förslag i styrelsen: ”Styrelsen ger sjukhusledningen
i uppdrag att ta fram och presentera ett förslag till ett ekonomiskt-,
budget- och uppföljningssystem för ÅHS inom första kvartalet 2013”.
Detta var vi i styrelsen eniga om att kunde beredas. Det var i slutet av
december 2012 så det är en av de åtgärder som vidtas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag försökte knyta ihop mitt anförande genom att säga att vi inte ska
söka syndabockar till höger och vänster. Vi ska alla försöka samarbeta
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på bästa sätt. Vi måste spara inom vården när man ser hur ekonomin ser
ut i landskapet. Det är ett tufft jobb för regeringspartierna. Vi kommer
ifrån Ålands Framtids sida att hjälpa till på bästa sätt. Jag ids inte stå
här och orda mera om de här rapporterna till höger och vänster.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka för den utsträckta handen från Ålands
Framtids sida.
Jag uppfattade två större övergripande saker som ltl Anders Eriksson
tog upp i sitt anförande. Det ena är besparingarna och det andra är organisationen, att man ska kunna samarbeta mera över olika administrativa gränser.
I det första fallet så kommer vi att behöva inleda ett prioriteringsarbete som har gjorts på många sjukhus både i Sverige, Finland och i
många andra länder. Det kommer att bli både svårt och tungt på många
olika sätt, så där behöver alla lagtingets partier vara involverade. Det
skulle vara väldigt tråkigt om vi fick det till en majoritets- och minoritetsfråga.
Det andra är att vi har 16 kliniker och det är väldigt snarlikt 16 kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Om man har 16 eller 2 kliniker så sist och slutligen borde det inte vara
något problem bara alla som arbetar där inser att de faktiskt jobbar
inom samma firma. Man ska dra åt samma mål, man ska se till att man
använder de budgetmedel man har på absolut bästa sätt. Enligt min
uppfattning har man fortfarande inte riktigt det här ”vi-tänket” inom
ÅHS och det är ju ett bekymmer i sig.
Vi är ju en liten part men jag hoppas att man ifrån ÅHS-styrelse faktiskt tittar väldigt noggrant just på administrationen, byråkratin och försöker få hela organisationen att ha fokus på kontakten mellan patienten
och de som producerar vården.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Man kan tycka att det ska vara så, vi har 16 kliniker, alla
tänker en tanke och alla handlar på ett sätt. Men i verkligheten fungerar
just sådana administrativa enheter som gränser. De ansöker allihop om
resurser för att ha klinikledning, chefer av olika slag, sekreterare och
varje klinik vill ha sin uppsättning av egna förutsättningar för att driva
just sitt intresse. Det förhindrar naturligtvis inte ett ”vi-tänkande”, men
det ”vi-tänkandet” brukar sluta där när det gäller den egna verksamheten. I många avseenden är det precis samma sak som att säga att kommunerna ska samarbeta. Ibland lyckas det och ibland inte, men samarbetet blir väldigt haltande. Ett bra exempel är den sammanhållna hemvården som man har försökt införa.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag skulle vara oärlig om jag skulle säga att ltl Sundback har fel. Jag vill
inte gå in på det spåret. Jag kommer väl ihåg själv när jag satt i politiskt
ansvarsställning och hade olika enheter under sig som faktiskt jobbade
inom samma avdelning, men ibland gick hela arbetsveckorna åt att bekämpa varandra. Visst, nog kan administrativa gränser också skapa
problem men samtidigt måste man ju ha en organisation som fungerar
och en klar ansvarsavgränsning. Jag hittar inget exempel nu så här på
rak arm, så att man precis kan arbeta på samma sätt inom psykiatrin
som man kanske arbetar inom kirurgin osv. Säkert måste det vara någon
typ av ansvarsindelning. Men om det är administrativa gränser som
skapar problem så är det bra om man också lyckas göra någonting åt
den biten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ltl Tony Asumaa avstår från sitt anförande. Begärs ordet?
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.
I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin
helhet. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.
Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 44 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 45 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 46 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 47 Ht i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 48 Ht enligt kapitel
Föreläggs kapitel 48.10. Godkänt.
Föreläggs kapitel 48.21. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av det som anfördes under debatten så föreslår
jag att texten om inrättande av en tjänst som rederichef i detaljmotiveringen
under momentet 48.21.20 Rederienheten - verksamhetsutgifter utgår och ersätts med följande text under samma moment: ”Landskapsregeringen gör en
helhetsöversyn av antalet chefstjänster och uppgifterna som ingår i tjänsterna”.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
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Talmannen
Under detaljbehandlingen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Torsten Sundblom,
föreslagit att texten om inrättande av en tjänst som rederichef i detaljmotiveringen under moment 48.21.20 Rederienheten - verksamhetsutgifter utgår samt att det i betänkandets detaljmotivering under moment 48.21.20 införs följande text: ”Landskapsregeringen gör en helhetsöversyn av antalet chefstjänster och uppgifterna som ingår i tjänsterna”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den
som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Godkänd!
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande
Föreläggs kapitel 48.30. Godkänt.
Föreläggs kapitel 48.70. Godkänt.
Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.
Avd. 34 Godkänd.
Avd. 35 Godkänd.
Avd. 37 Godkänd.
Avd. 38 Godkänd.
Avd. 39 Godkänd.
Förelägg betänkandets klämmar var för sig.
Föreläggs den första klämmen. Klämmen är godkänd.
Föreläggs den andra klämmen. Klämmen är godkänd.
Föreläggs den tredje klämmen. Klämmen är godkänd.
Föreläggs den fjärde klämmen. Klämmen är godkänd.
Begärs ytterligare ordet? Ingen föreslår någon ytterligare kläm.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föreläggs i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas. Godkänt.
Föredras betänkandets allmänna motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.03.2013 klockan 13.00. Utskotten sammanträder dock vid behov
under uppehållet. Plenum är avslutat.
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