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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från plenum 04-06.03.2013
på grund av deltagande i FN:s kvinnokommission och lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet idag på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställningar till Ålands lagting om bifall till dels
förslaget till lag om sättande ikraft av avtalet med Jamaica om upplysningar i
fråga om skatteärenden och dels förslaget till lag om sättande ikraft av avtalet
med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående beträffande skatter på inkomst.
Talmannen
Lagtinget kommer att behandla ärendena i vederbörlig ordning.
För kännedom
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Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 mars 2013.
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Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.
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Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.
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Regleringar av tjänster och semester
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.
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Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.
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Åtgärder för bättre siktförhållanden
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2012-2013)

9

Trafikutbyggnad
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 4/2012-2013)
Svar på de båda frågorna meddelas senare.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 06.03.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Remiss
1

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Lagtinget har den 7 januari 2013 begärt ett yttrande från Ålands
landskapsregering över Finlands regerings proposition om godkännande av
den nordiska konventionen om social trygghet.
Den här konventionen föreslås ersätta 2003 års nordiska konvention om
social trygghet och den bygger på EG-bestämmelser om samordning av soci-
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alförsäkringssystemen för personer som rör sig inom unionens gränser. I och
med att nya EG-förordningar har trätt i kraft på det här området så måste
man också ändra den nordiska konventionen.
I den här nya konventionen har man även gjort ändringar för att hantera
problem som kan uppstå för personer som rör sig mellan de nordiska länderna, s.k. gränshindersproblem inom området för den sociala tryggheten.
Den nordiska konventionen om social trygghet kommer att gälla, när den
har ratificerats, för de nordiska länderna och de självstyrande områdena;
Sverige, Finland, Åland, Norge, Island, Danmark, Färöarna och Grönland.
För Ålands del så kommer den här konventionen att träda ikraft 30 dagar efter det att Finlands regering har meddelat det danska utrikesministeriet att
Ålands lagting har meddelat att konventionen ska gälla för Åland.
I huvudsak kan man säga att konventionen innebär att EU:s samordningsregler blir tillämpliga också på tredje lands medborgare som rör sig mellan de
nordiska länderna. En överenskommelse mellan länderna gör att man avstår
från krav på återbetalning sinsemellan och kostnader för bl.a. sjukvård, rehabilitering samt ersättningar för kostnader för hemresa i samband med sjukdom för tillfälle vistelse.
Beträffande anpassningarna som har gjorts för att lösa gränshinder kan jag
bl.a. nämna bestämmelser om förenklad hantering om var en person ska anses vara bosatt. Personer som arbetar och är försäkrade i ett nordiskt land
men bosatt i ett annat kan få rehabilitering i bosättningslandet.
En viktig allmän uppmaning som ges i artikel 14 är att myndigheterna i de
nordiska länderna ska samarbeta i konkreta ärenden och sträva efter att så
långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilde.
Det är också viktigt att nämna att socialförsäkringarna i Norden har många
likheter men de skiljer sig åt i flera avseenden till följd av att utformningen av
socialförsäkringssystemen är nationella ansvarsområden. Att systemen ser
olika ut är i sig inget gränshinder men däremot så uppstår gränshinder när
samordning av de nationella systemen inte fungerar tillfredsställande. Det
finns idag begränsade möjligheter att ta fram gemensamma nordiska bestämmelser för att undanröja gränshinder inom Norden eftersom den nordiska konventionen bygger på EU:s regelverk. Men trots det har konventionen stor betydelse när det gäller att hindra uppkomsten av gränshinder på socialförsäkringsområdet.
Artikel 8 i förordningen medger nämligen att två eller flera medlemsländer
vid behov kan ingå konventioner med varandra, som bygger på förordningens
principer och anda. Det innebär att den nordiska konventionen ändå kan innehålla kompletterande bestämmelser som ger en mer enhetligt tillämpning
inom Norden.
Eftersom den här nya konventionens bestämmelser till stor del gäller socialförsäkringen som på Åland är riksbehörighet så väljer landskapsregeringen
i sitt yttrande att lyfta fram de områden där vi har egen lagstiftningsbehörighet.
Här går jag helt kort in på de artiklar som rör Åland.
Konventionens artikel 7 gäller en person som är bosatt i ett nordiskt land
och har rätt till vårdförmåner där och som under tillfällig vistelse i ett annat
nordiskt land får vårdförmåner. I det fallet svarar vistelselandet för merutgifter för hemresa. Det här gäller merutgifter som uppkommer genom att personen till följd av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt än
4

han eller hon annars skulle ha använt. Det här omfattar inte personer som får
tillåtelse att resa till ett annat nordiskt land för att där få nödvändig behandling.
Konventionens artikel 10 handlar om femårsregeln. Den som tidigare har
arbetat i ett nordiskt land, och som inom fem år återvänder dit, har rätt till
dagpenningsförmåner vid arbetslöshet utan att på nytt ha uppföljt de krav för
rätt till förmåner som gäller enligt förordningen. Det här gäller också egen företagare.
Konventionens artikel 12 är helt ny och syftar till att lösa problem som har
att göra med sjukskrivning och återgång till arbetet för personer som bor i ett
nordiskt land och arbetar i ett annat. Bestämmelsen i punkt 1 innebär att en
person som är försäkrad genom arbete i ett nordiskt land och bosatt i ett annat ska ha rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering i bosättningslandet efter
initiativ från den behöriga staten och efter samråd med de behöriga institutionerna. Målsättningen här är också att undanröja gränshinder när det gäller
åtgärder som behövs för att underlätta och främja återgången till arbetet för
en person som är i rehabilitering. Rehabilitering är ett delat ansvar. Den medicinska rehabiliteringen ansvarar ÅHS för här på Åland, men i övrigt så är
det FPA.
I det nordiska samarbetet så är frågor som rör gränshinder prioriterade
frågor. Det är också frågor som många åländska politiker lyfter i olika nordiska sammanhang. Flera delar av den här konventionen har till syfte att underlätta den administrativa hanteringen av ärenden för personer som rör sig
mellan länderna i Norden och för att undvika uppkomsten av gränshinder.
Det här får positiva konsekvenser för den fria rörligheten av personer inom
Norden. Förhoppningsvis blir det också lite lättare för myndigheter att samarbeta i konkreta ärenden så att inte människor faller mellan stolarna.
Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att konventionen inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan
landskapslagstiftning. Genomförandet av konventionen kommer inte att föranleda lagändringar.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag konstaterar att presentationen var kompetent och
att detta system med yttrande från regeringen är ett bra system.
Ministern hänvisar till artikel 14 om samarbete mellan länderna, regionerna och landskapen och sedan till artiklar enligt vilka lagtinget har
behörighet.
Jag vill peka på artikel 13 som kanske är den mest centrala. Det är artikeln som ger administrativ behörighet för landskapsregeringen att ingå
avtal och samarbeten med andra behöriga administrativa organ i konventionsområdet. Har landskapsregeringen tänkt utvidga detta som i sig
också skulle utvidga självstyrelsens behörighet internationellt ganska
mycket?
Minister Carina Aaltonen, replik

Den här artikeln som ltl Gunnar Jansson lyfte fram har vi inte desto
mera berört i vårt yttrande från landskapregeringen. Men vi kunde se
över huruvida den artikeln förenklar eller försvårar ett vidare samarbete
framöver med andra nordiska länder. Speciellt när det gäller hälso- och
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sjukvården har vi redan ganska många olika avtal med andra institutioner och myndigheter.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! När vi alltid nu och då bedömer självstyrelselagens
räckvidd på det internationella området så talar vi ofta om lagstiftning
och konventionsslut. Men som vi känner till, och som framgick av ministerns replik här, så har ju landskapsregeringen redan betydande internationella administrativa befogenheter och behörigheter. Jag menar
att just den här artikeln är inbjudan till ett sådant internationellt samarbete som säkerligen kunde vara fruktbart i det här avseendet och bana
väg också för annat samarbete.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Vi behandlar idag en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet
som är en av de viktigaste plattformarna för extern samarbete i detta hus.
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Höybråten har uttalat
sig så här om trygghetskonventionen: ”Ikke minst er Trygdekonvensjonen er
noe som sikrer borgerne i Norden rettigheter og likebehandling.”
Detta ämnesområde hör till välfärdsstatens ”allra heligaste”, som, i viss utsträckning, är föremål för nationell chauvinism – för ingen kan ju ordna välfärdssamhället bättre och förnuftigare än vi. Eller hur? Ett sådant tankesätt
kan lätt skapa gränshinder både på internationellt och på kommunalt plan.
EG-rättens förordningar och tillämpningsförordningar gör detta till ett dynamiskt område med mycket förändringar. I själva konventionstexten finns
både positiva saker och sådant som vi moderater vill höja ett litet varningens
finger för.
Det vi gillar är framförallt den generösa inställning som tonar fram i artiklarna 11 och 12, 2 moment där det står att institutioner så långt som möjligt
ska lösa situationen till fördel för den enskilde. Man ska inte straffas med byråkrati för att man överskrider en nordisk gräns, bildar familj med en danska
eller hittar arbete i Sverige – det ska uppmuntras.
Vad gäller specifikt 1 momentet i artikel 11 är det min uppfattning att detta
är en kodifiering av redan existerande praxis i åtminstone mellan Sverige och
Finland – på Åland torde det vara främst sjömän som berörs och kompenseras. Principen är den att föräldraförmånerna betalas till fullt belopp, oberoende av storleken på de övriga förmånerna. Denna praxis samordnas nu i och
med denna konvention.
Intressant att notera är också skyldigheten för myndigheter att samarbeta i
artikel 12 och 14, 2.mom: I gränsöverskridande situationer ska myndigheterna samarbeta för att lösa situationen, så långt som möjligt till förmån för den
enskilde.
Sedan till en klassisk åländsk fråga. Mycket i denna konvention är finländsk behörighet: familjeförhållanden, arbetsrätt, personliga friheter, men
inte allt, precis som ministern påpekade. Vem ersätter kostnaderna för hemresa vid sjukdom enligt artikel 7? Vistelselandet. Ja, men är det ÅHS eller
FPA? Medborgaren får inte sväva i ovisshet om detta. Ett färdigt svar torde
finnas, eftersom denna bestämmelse fanns redan i föregångaren till denna
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konvention från 1982. Detta kan vara något för lag- och kulturutskottet att
studera lite närmare.
I ett bredare perspektiv är det glädjande att notera att EG-rätten och de
nordiska konventionerna börjat gå hand i hand såsom landskapsregeringen
konstaterar i sitt utlåtande. Att man löser nordiska problem genom gemensam implementering av EU-förordningar. Det är också positivt att ambitionen med denna konvention tydligt är att minska på gränshindren och göra det
så enkelt som möjligt för dem, vars vardag finns i flera nordiska länder.
Avslutningsvis kan vi notera att Åland seglat upp som ett eget land i artikel
1 under definitionen. Detta är inte ännu ett 100 procent vedertaget i nordiska
kretsar. Men vem vet om framtiden?
Moderata lagtingsgruppen stöder att lagtinget ger sitt bifall till denna konvention remitteras till social- och miljöutskottet.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Mycket av det som jag tänkte säga har redan blivit sagt. Jag kan
ju också komma med lite upprepningar men jag tycker att minister Carina
Aaltonen höll en väldigt innehållsrik presentation av den här konventionen.
Rent allmänt kan man väl säga att konventionen om social trygghet möjliggör att samarbete fortsätter att utvecklas och att konventionen har betydelse för undanröjande av gränshinder. Ingen har väl egentligen någonting
negativt att säga om den här konventionen. Jag tycker att det innebär ett mer
solidariskt norden när det gäller den sociala tryggheten.
Jag kommer i egenskap av ordförande i social- och miljöutskottet att behandla den här konventionen. Jag antar att den i stort sett kommer att få en
positiv behandling.
Det som bl.a. har framgått av presentationen är att bestämmelserna om
förenklad hantering av beslut om var en person kan anses vara bosatt förenklas. Och att vid konflikt om vilken lagstiftning som ska ge tillämpas på en
person så anses personen vara bosatt i det nordiska land där han eller hon är
folkbokförd om inga särskilda skäl föranleder detta.
Beträffande rehabilitering så ska gränsarbetare kunna få rehabilitering i
bosättningslandet. Satsning på rehabilitering prioriteras allt mer i de nordiska länderna till fördel för den enskilda personen och nationen.
Ytterligare en ny bestämmelse som innebär en allmän uppmaning om att
myndigheterna i de nordiska länderna ska samarbeta i konkreta ärenden och
sträva efter att så långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilde.
Fru talman! Under diskussionen har ltl Gunnar Jansson också talat om artikel 13 i den här konventionen. Vi kommer från utskottet att titta på denna
artikel. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Systemet med att vi får ett yttrande från landskapsregeringen
när det gäller presidentframställningar är bra. Jag har tidigare varit kritisk
och tycker att man har ägnat sina yttranden lite väl mycket teknikaliteter
istället för att gå in på det politiska innehållet. Jag tycker tyvärr att det är lite
så också den här gången. Det är absolut bra med teknikaliteter och att reda ut
vad som hör till oss och vad som hör till riket när det gäller självstyrelselagen.
Vi vet att det här är ett område som mycket går in varandra. Men det vore
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också intressant om landskapsregeringen mera hade analyserat hur det här
riktigt berör ålänningarna i sin vardag.
Rätta mig gärna om jag har fel men om jag har förstått det rätt så i den
konvention som ska ersättas så där var det så att nordiska medborgare och
även tredjelandsmedborgare som bott i annat nordiskt land blev införsäkrade
direkt när de flyttade till Åland. Det ledde till att de fick sjukkostnadsersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag osv. Det här är ju förstås
bra för vi vill ha ett öppet samhälle och vi vill ha en lyckad integration, t.ex.
för svenskar som flyttar hit och söker jobb eller om man hittar kärleken. Då
var det i stort sett att ta del av de här förmånerna ifrån den första dagen. Det
hänvisas till förordning nr 987 från 2009 och till förordning 883 från 2004,
dvs. EU-förordningarna. Det sägs; ”de här båda förordningarna tillämpas
inom EU från och med den 1 maj 2010” och det är ju sant. Efter det har jag
förstått att även nordiska medborgare har räknats som EU-medborgare. Det
gäller att man ska ha fast arbete, två års arbete eller att familjemedlem ska
vara försäkrad för att man ska få de här förmånerna så som man fick tidigare.
När jag läste den här texten så blir det lite oklart. För det första sägs; ”konventionen ersätter den tidigare konventionen från 2003”. Därför är min
första fråga: Leder den här konventionen till att man har den situation som
man hade före den 1 maj 2010 eller inte? För det finns sådant som talar för
att det kan vara på det sättet och det finns sådant som talar för att inte är på
det sättet om man läser landskapsregeringens yttrande. Det sägs bland annat
längst ner i det fjärde stycke; ”landskapsregeringen omfattade förslaget då
det främst handlar om en anpassning av konventionen till de regler som
annars gäller på EU-området”, dvs. när landskapsregeringen hänvisar till
det tidigare utlåtande som man har gett när det gäller det här ärendet. Är det
en anpassning till de regler som gäller inom området? Vi vet att EUförordningen är det som gäller, då blir det inte en tillbakagång till situationen
som var före den 1 maj 2010.
Sedan sägs det i sista stycket på första sidan; ”eftersom icke förvärvsaktiva numera omfattas av EU-bestämmelserna om samordning av social
trygghet får den nordiska konventionen en minskad betydelse.” Jag läser det
på det sättet att det regelverk som gäller idag, dvs. att man måste ha ett fast
arbete, skulle inte gälla mera, om jag tittar specifikt på den meningen. Jag har
också möjligheter, i likhet med ltl Beijer, att titta mera noggrant på det här i
social- och miljöutskottet. Det skulle vara intressant att höra hur landskapsregeringen har sett på de här direkta förändringarna som den här konventionen kan medföra.
Flera talare har varit inne på konventionens artikel 12. Den är helt ny och
syftet med bestämmelsen är att en gränsgångare inte ska ställas helt utanför
möjligheten till rehabiliteringen. Ltl Valve och jag har i olika sammanhang
kommit i kontakt med hur tokigt det kan gå i vissa fall när man inte får rehabilitering i det land man bor. Problemen torde kanske vara lite större när
Danmark är inblandat än när det är andra nordiska länder inblandade. För
Danmark har ett undantag från EU-förordningarna. Jag har hört om fall där
svårt sjuka har fått åka tåg upp till 100-200 kilometer för att få rehabilitering
i det land där man har skadat sig och inte i det land där man bor. Jag har förstått att konventionens artikel 12, den nya, skulle råda bot på det, vilket jag
tycker att är väldigt bra.
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I den sista meningen, som vicelantrådet Nordlund och minister Aaltonen
har skrivit under, sägs det så här; ”genomförandet av konventionen kommer
inte att föranleda lagändringar”. Det skulle vara intressant att få reda på
mera, på basen av vad kan man säga det ifrån landskapsregeringens sida?
Vi vet att det är väldigt många åländska ungdomar som studerar i Sverige.
Hur blir det när den nya konventionen träder i kraft? Blir de försäkrade här,
såsom det är nu eller blir de försäkrade i Sverige enligt den nya konventionen? Det kan ha ganska stor betydelse för många åländska ungdomar. Det vore
intressant att höra om landskapsregeringen har tittat på den biten.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det var många frågor som ltl Anders Eriksson ställde. Det är klokast att
reda ut de här frågeställningarna under utskottsbehandlingen, där också
ltl Eriksson är med.
När vi säger att det inte kommer att föranleda mera lagändringar så
beror det på att vi inte har behörighet när det gäller socialförsäkringslagen. Det är ju riksbehörighet till stor del. De punkter som vi har tagit
upp och redogjort för kommer ju inte att innebära lagändringar i dagsläget i alla fall. Det blir mera FPA som tar över, t.ex. när det gäller sjuktransporter för nordiska medborgare som insjuknar på Åland och
kanske behöver hemtransport till sitt eget land. Det blir kostnadsöverföring och istället för att ÅHS betalar sådana kostnader så blir det en kostnad för FPA.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att det var ett bra svar. Läser man sista meningen på det sättet; ”genomförandet av konventionen kommer inte att föranleda
lagändringar inom åländsk behörighet” så är förstås korrekt. Jag förstår att det är svårt för landskapsregeringen att uttala sig om någonting
som man inte har behörighet över.
När det gäller det som jag tog upp först, såsom jag har uppfattat det,
före 1 maj 2010 så hade t.ex. en svensk som flyttade hit möjlighet att
från första dag införsäkra sig. Men efter att de här EU-förordningarna
trädde ikraft så gällde inte det mera, utan då var man jämställd med övriga EU-medborgare vilket ledde till att man måste ha ett fast arbete eller ha jobbat här i två år för att bli införsäkrad. Är den uppfattningen
rätt, att den förändringen skedde då? Kommer man att återgå till situationen före den 1 maj 2010 när den här nya konventionen träder i kraft?
Det tycker jag att är en ganska intressant principiell fråga att få reda på.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag ber att få återkomma till den frågan under utskottsbehandlingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag vill från liberalernas lagtingsgrupps vägnar uttala stöd
för ikraftträdande av denna konvention, dvs. att lagtinget bifaller till den. Jag
ska säga varför.
För det första, den representerar det som kallades för vadmalsnordism när
jag var mera aktiv i nordiskt sammanhang på 1970-talet och det är längesen.
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Det var en term som man med förtjusning använde, när vi i Norden redan då
kände oss som en enda familj. Vi behandlade dagliga människonära angelägenheter. Det var den svenska författaren Per Anders Fogelström som uppfann termen vadmalsnordism. Det är en ganska trevlig term som är lätt att
komma ihåg och den beskriver väl fenomenet.
Denna sociala trygghet som vi nu hanterar under konventionen är ju ytterst angelägen i Norden. Naturligtvis är den en angelägen för alla människor, med tanke på den mänskliga digniteten, dvs. förmågan att vara människa.
Man brukar i det här sammanhanget indela social trygghet i två grupper.
Det ena är frågan om rätten till social trygghet och det är numera en EUangelägenhet i stor utsträckning, därför att rätten till social trygghet sammanhänger med den kanske allra viktigaste friheten; den fria rörligheten. Att
man rör på sig inom Norden i det här fallet, inom unionen i andra sammanhang, ska inte i sig kunna inverka menligt på ens rättigheter. Den andra avdelningen är den sociala trygghetens innehåll och det är en strikt nationell
angelägenhet, i vårt fall under landskapslagstiftning naturligtvis. De här två
faktorerna håller man åtskilt. Visst känner vi ju till att EU utvecklar betydande aktivitet för att utöka sin behörighet inom socialskyddets område vad
gäller dess materiella innehåll, men det är ett projekt som inte går särskilt
bra. Vi har ju nämligen våra speciella strukturer här i Norden och de ska vi
slå vakt om. Jag ska strax säga varför.
Tillgång till social trygghet är egentligen en förutsättning för alla andra
grundläggande fri- och rättigheter. Det är inte särskilt lätt att utöva de kanske
mera förfinade grundläggande fri- och rättigheterna om ens sociala situation
är sådan att det bara inte går. Den sociala tryggheten är så oerhört grundläggande. Det är förmodligen också därför som vi har våra speciella, ofta kommunala, lösningar i Norden och de har visat sig vara framgångsrika. Enligt
alla kända mätinstrument så är det nordiska systemet tryggt, hyfsat jämlikt
utan att inverka på konkurrenskraften. Tvärtom, de nordiska ländernas internationella konkurrenskraft är ju i många avseenden på topp i en global
jämförelse, vilket i sin tur i många sammanhang får tillskrivas den sociala
tryggheten som möjliggör genomförande av de övriga grundläggande fri- och
rättigheterna.
Vi är ju också i Norden för att minska gränshinder, främja fri rörlighet och
det här är ju ytterst ett uttryck för det. Som flera talare här har nämnt så ska
man kunna röra sig fritt utan att det i sig ska inverka på de nämnda fri- och
rättigheterna, som jag antydde.
Artiklarna 12,13, 14 är centrala, det är sant. Jag tror att det är där som man
använder den, åtminstone för mig, nya termen som kollegan Anders Eriksson
också nämnde; gränsgångare. Jag tror inte att det är riktigt det som man avser. Det är troligen gränsövergångare man avser, men jag är lite osäker på
den här punkten. Den fria rörligheten kommer till uttryck i dessa artiklar och,
som en följd av det, behovet av ett nära samarbete.
Då kommer jag till där jag började. Åland är ju ett gränsland, enligt artikel
1 ett nordiskt land, jag håller helt med kollegan Valve. Av hänsyn till vår geografiska position, vår rörlighet och alla de sociala strukturer som vi känner till
gör jag att vi är särskilt betjänta av att dessa artiklar tillämpas fullt ut på det
mesta tänkbara smidiga sätt, inte minst för våra studerande, som kollegan
Anders Eriksson nämnde.
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Jag tror att artikel 13 är intressant. Självstyrelsens kapitel 9 och 9a möjliggör administrativt internationellt samarbete för landskapsregeringen på områden där vi har behörighet. Som en följd av det är ju Ålands landskapsregering den enda behöriga myndighet som kan hantera den här typen av frågor.
Därför ser jag nog gärna fram emot att också artikel 13 används precis så som
den är skriven för den ger betydande möjligheter till innovationer. De möjligheterna är ungefär så stora som man gör dem, dvs. hur mycket man företar
sig. I de diskussioner som vi nu har fört länge bl.a. i självstyrelsepolitiska
nämnden om gränslandet Åland, närheten till Sverige och behovet av en
Ålandshavskommission med mera, så är det naturligtvis en möjlighet. Som
jag ser det kunde tillämpningen av artikel 13 vara ett verksamt verktyg i ljuset
av hur denna konvention är uppbyggd. Tack, fru talman.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Jansson kom med ett intressant inlägg. Jag fäste mig vid
det sista som han sade om artikel 13. Det skulle vara intressant att få ett
klargörande när han säger att artikel 13 ger betydande möjligheter till
innovationer. Jag är intresserad av om ltl Jansson närmare kunde precisera vad han avser med innovationer.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag avser skillnaden mellan lagstiftningsbehörigheten enligt självstyrelselagens kapitel 9 och 9a. I folkrätten i ärenden
under lagtingets behörighet ska landskapsregeringen beredas tillfälle att
medverka i förhandlingar och kan ta initiativ i vissa situationer. Sedan
när produkten så småningom är färdig så kommer den till lagtinget för
att sättas i kraft eller inte sättas i kraft. Det här är ett lagbundet förfarande som vi väl känner till. Administrativa avtal har inte varit särskilt
vanliga. Vi hörde här i en replik att det förekommer mellan myndigheter. Jag tror att just för att främja tillämpningen av den här typen av konvention, vadmalnordismen, kan det väl finnas utrymme för innovationer
och administrativa avtal med myndigheter i andra länder för att visa att
det är vi som är behöriga i Finland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
2

Anmälan av radio- och TV-verksamhet samt beställ-TV
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, jag får på landskapsregeringens vägnar
presentera lagförslag 8/2012-2013, anmälan av radio och TV-verksamhet
samt beställ-TV.
11

Historiken kring den här framställningen är lite intressant så jag inleder
med det. Den 1 december 2011 trädde landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet ikraft. Den lagen baserade sig också på ett EU-direktiv 2010/
13 som är ett direktiv om audiovisuella mediatjänster allmänt kallat AVdirektivet, vilket i sin tur bygger på ett tidigare direktiv som kallas TVdirektivet. Det är en helt vedertagen praxis och princip.
Efter att vår lagstiftning hade trätt i kraft den 1 december 2011 så notifierades den till Bryssel. I sedvanlig ordning granskade kommissionen huruvida
direktivet hade implementerats korrekt. Det fanns en del frågetecken ungefär
ett tiotal så kallade öppna frågor. Det var vid den tidpunkten när EU införlivande ett nytt samarbetsforum mellan länder respektive kommissioner som
heter pilotprojekt. Pilot är det engelska ordet för lots. Man ska tillsammans
lotsa sig igenom lagstiftningen. Orsaken till att man gör det här, och man har
påtalat det här från EU, är att man på ett tidigt stadium vill finna lösningar på
olika problem för att undvika överträdelseförfaranden.
Lagberedningen har på ett förtjänstfullt sätt arbetat under 2012. Av de 10
frågeställningar som fanns så blev det en frågeställning kvar. Den frågan är:
Strider implementeringen av EU-direktivet i vår lagstiftning mot den fria rörligheten av audiovisuella tjänster? Kommissionen vidblir att så är fallet och
säger; ”ni har möjlighet att ändra det här, alternativt kommer vi med pekpinnar” vilket i sin tur resulterar i bötesförfarande så småningom.
Därför valde landskapsregeringen att ändra lagstiftningsparagraferna
nummer 3 och 4. Vad är det som EU-kommissionen lite irriterar sig på? Ja, i
vår lagstiftning skriver vi; ”den som ska bedriva radio- eller televisionsverksamhet eller på annat sätt tillhandahålla beställ-TV skall anmäla till program nämnden innan verksamheten inleds.” Det är just detta som blev
knäckfrågan, vi påtalar att man ska anmäla det innan verksamheten inleds.
Vi har helt enkelt ändrat paragrafen så att de lyder som följer; ”den som bedriver radio- eller televisionsverksamhet skall anmäla det.” Vi har också utvecklat det lite vidare i 4 § så att vi förutom landskapsregeringen också har
lagt till programnämnden.
Innan presentationen fick jag frågan om det här var frågan om Re-TV, om
det är detta som vi lagstiftar om nu? Svaret på den frågan är nej. Om man vill
försvenska det till mera talspråk angående det som EU-direktivet säger så har
det att göra med inspelade TV-program som lagras i en katalog på en webbsida, vilket ger användaren möjlighet att själv bestämma när programmen
ska ses. En tydligare beskrivning finns i artikel 1 G. För åländska mått så har
vi bara ett TV-bolag som har den här tjänsten i dagsläget och det är TV 24.
Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Justeringen av landskapslagen om radio- och televisionsverksamheten är det inte så mycket att orda om. Som ministern sade så de som bedriver radio- och tv-verksamhet som inte kräver tillstånd ska anmäla sig till programnämnden. Kraven som funnits på förhandsanmälan ska slopas helt och
hållet. Förändringarna i lagstiftningen är påkallade av kommissionen.
Intressant är det nya förfaringssättet med pilotprojektet, att man försöker
ha en aktiv dialog med medlemmarna istället för att slå klubban i bordet och
konstatera överträdelseförfarande.
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Inte så mycket utrymme för politik således. Liberalerna omfattar förslaget.
Men det skulle finnas både ett starkt behov och en nödvändighet med lite politisk vilja och aktion i mediapolitiken. Från liberalernas sida vill vi ha besked
om hur vi långsiktigt ska finansiera public service, om vi ska dela upp distribution och produktion, vilka investeringar som ska göras och en revidering av
det mediapolitiska programmet. Det är väldigt lite sprakande i den landskapsregeringska etern. Tack.
Talmannen
Talmannen påminner om att vi behandlar den här framställningen och inte allmän public service. 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
3

Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Jag har fått förmånen att presentera lagförslaget om ett
ramverk för införande av intelligenta trafiksystem. ”Ett system som i sig inte
är intelligent”. Det var ett citat från direktivet.
Vad vill landskapsregeringen göra? Bästa ledamöter, låt mig ge er en liten
tillbakablick. Kommissionen skrev ett brev den 1 oktober med ett motiverat
yttrande angående implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv om ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområden och för gränssnitt mot andra transportbolag.
Den här formella underrättelsen skickades den 22 mars till Finland angående försenad implementering av direktivet. Ålands landskapsregering svarade på utrikesministeriets remiss angående den formella underrättelsen. Vi
påtalade att landskapsregeringen redan den 4 maj 2012 notifierat direktivet. I
notifieringen framgick att direktivet berör rättsområde vägtrafik som enligt
18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland hör till landskapets behörighet.
I vår notifiering skrev vi; ”landskapet Åland anser att det för närvarande
inte krävs någon lagstiftningsåtgärd p.g.a. direktivet.” Även riket ansåg i
sitt svar på den formella underrättelsen att nationella genomförandeåtgärder
inte var nödvändiga.
Kommissionen delade inte den uppfattningen, utan skriver istället att man
vill uppmärksamma Finland på de ekonomiska sanktioner som domstolen
kan ålägga i enlighet med artikel 260 punkt 3 i föredragen om Europaunionens funktionssätt.
Kort sammanfattning; vår bedömning från landskapsregeringens sida var
inledningsvis att detta direktiv inte behöver implementeras på Åland. Även
riket gjorde samma bedömning. Tyvärr hade kommissionen en annan tolkning av det hela och därför inleddes en lagstiftningsprocess.
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Intelligenta transportsystem har av Europaparlamentet och rådet beskrivits som ”avancerade tillämpningar som utan att i sig vara intelligenta”.
”De syftar till att i att tillhandahålla innovativa tjänster med avseende på
olika transportslag och trafikledning som möjliggör för olika användare att
vara bättre informerade och därigenom kunna nyttja transportnätet på ett
säkrare, mera samordnat och smartare sätt”. Jag tror att vi alla delar den
visionen men abstraktionsnivån i direktivet är ändå så pass hög att det är
svårt att tro att en verkställighet ska kunna ske på Åland.
Till följd av det motiverade yttrande så har landskapsregeringen givit det
förslaget att vi implementerar ITS-direktivet men att vi söker en enkel lösning. En enkel lösning i det här fallet vore en blankettlagstiftning av det nya
kapitlet i vägtrafiklagen i riket och att det görs tillämpligt på Åland genom en
särskild blankettlag.
Jag vill vara tydlig med att detta är en enkel lösning. Detta är ett måste
från EU att implementera. Landskapsregeringens bedömning är att detta direktiv aldrig kommer att få någon funktion för gemene ålänning. Däremot är
vägtrafiklagen, som är vår egen behörighet, oerhört viktig. Vi ska nu inte
sammanblanda detta tvång av EU-direktiv med vår egen lagstiftning, utan vi
tar helt enkelt den enkla vägen. Jag är mycket tydligt med det. Vi tar den
enkla vägen, vi tar en blankettlagstiftning. Enda orsaken till att vi genomför
detta nu är hoten om böter som ligger över oss. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Kan vi nu, fru minister, med anledning av den här intelligenta framställningen förvänta oss att få ett snabbt intelligent bokningssystem för skärgårdstrafiken oss förelagt?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag måste dessvärre upplysa vtm Roger Jansson om
att skärgårdstrafikens bokningssystem nog inte ingår i det som EUdirektivet avser med intelligenta trafiksystem. Men jag delar däremot
vicetalmannens vision om ett mera funktionell bokningssystem för skärgårdstrafiken.
Talmannen
Talmannen vill påminna om att vi ska hålla oss till det som framställningen handlar om.
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag noterade att ministern sade att det här knappast
skulle gälla på Åland. När jag tittade på framställningen så funderar jag
lite, kan ministern nämna någonting som eventuellt skulle kunna beröra
Åland? Hur är det t.ex. med samordningen av kollektivtrafiken och våra
färjförbindelser från Åland och skärgårdstrafiken? Kan det beröra den
biten?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Nej, jag vidblir det som landskapsregeringen sade i sitt
första utlåtande. Det finns ingenting i det direktivet, som vi implementerar på Åland, som på något sätt och vis skulle kunna ha en faktisk betydelse.
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En samkoordinering av busstrafiken och färjetrafiken finns inte med i
de här punkterna. Det här är på det mera övergripande planet. Abstraktionsnivån är ändå så pass hög och vi ska även komma ihåg att Finland
och även Sverige, om jag är rätt informerad, valde inledningsvis att inte
implementera direktivet för att man inte kunde få ner det till den egna
nationella nivån.
Ltl Torsten Sundblom, replik

För att få det tydligt så framhåller ministern att det här egentligen är
mera storskaligt, övergripande och där har vi det mesta under kontroll
redan tidigare.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag delar ltl Torsten Sundbloms analys av att det är på
det övergripande stora planet. Bedömningen är att vi inte på Åland någonsin, och knappast i riket Finland heller, kommer upp till så stor storslagna planer som EU här avser.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Bästa kollegor, landskapsregeringen skriver i det här lagförslaget
att ITS-direktivet reglerar angelägenheter som inte torde ha någon större betydelse för det åländska samhället. Det verkar nog också vara så, åtminstone
inom närtid. Jag tror dock att det här med intelligenta trafiksystem är ganska
svårgripbart för många, men en del klarhet får man när man läser kommunikationsutskottets betänkande från Finlands riksdag, där det bland annat står
detta: ”Intelligenta transportsystem, elektronisk kommunikation och ofta
även system som utnyttjar positionering utnyttjar realtidsinformation om
trafiken och trafikförhållandena. Intelligenta trafiktjänster kan ge trafikanterna information om t.ex. störningar i trafiken samt tidtabeller och rutter
eller ge möjlighet till elektroniska system för betalning av biljetter. Med
hjälp av intelligent trafik kan man höja förmedlingskapaciteten och göra
trafiken smidigare och säkrare, effektivisera logistiken och bidra till att utsläppsmålen för trafiken nås. Utskottet fäster särskild uppmärksamhet vid
att intelligenta transportsystem kunde innebära en möjlighet att sänka de
höga kostnaderna för transporter och övrig logistik i Finland. Den framtida
intelligenta trafiken kommer sannolikt att vara en integrerad del av fordonet och hela trafiksystemet, osynlig för användaren.
Utskottet anser att intelligenta transportsystem utgör ett centralt element
i utvecklingen av ett fungerande, övergripande trafiksystem. Utskottet anser att väl övervägda insatser - även om resurserna är små - inom produktutveckling och införande av intelligenta transportsystem kan ge ett kraftigt
genomslag. Det är viktigt att den nytta som tekniken och de intelligenta
transportsystemen ger hela trafiksystemet och trafikanterna kan utnyttjas
effektivt. Likaså gäller det att utnyttja de nya affärsmöjligheterna inom
denna framväxande sektor. Det förutsätter att Finland agerar i tid och aktivt främjar utvecklingen och införandet av intelligenta transportsystem.”
Jag tror att den finska regeringen kommer att verka aktivt och snabbt inom
det här området där potentialen är enorm. Med tanke på Nokias kräftgång
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och den kompetens som har frigjorts och den kompetens som för övrigt finns
i Finland inom IT-sektorn är ett nog så stort motiv. Ett annat starkt motiv är
potentialen inom sektorn där omsättningen inom kommunikations- och trafiksektorn är otroligt många miljarder euro. Möjligheterna är enorma.
Jag ska ta ett exempel med ett projekt med deltagande företag från Finland, Luxemburg och Sydkorea, där TEKES varit med som finansiär. Projektet heter WiSafeCar och startade år 2009 och slutfördes i maj år 2012. Där
utvecklade man både system och tjänster inom ITS-området. Med
WiSafeCar-lösningen samlade de in data både genom sensorer i bilar och genom sensorer utefter vägarna. Kommunikation skedde också mellan bilen
och meteorologiska institutet så att systemet tog in både hur väder och trafiklag har sett ut såväl som prognoser för väder och väglag i närtid. Samtidigt
kommunicerades information med vägtrafikcentralen från sensorerna så att
de bland annat kan sätta in rätt resurser på rätt ställen, t.ex. punktinsatser för
halkbekämpning o.s.v. Projektet har i praktiken visat att man kan minska
olyckor markant och att man kan utnyttja trafiknätet och resurser mycket effektivare. Nu är tydligen många biltillverkare med fullt ut och WiSafeCar
kommer att finnas ute på marknaden redan år 2014. Det tycker jag är intressant och visar på en del av potentialen.
Men om vi sätter siktet mycket högre. Vad sägs om robotstyrda förarlösa
bilar på trafikerade vägar? Det låter som framtiden, men händer redan nu!
Jag tänker förstås på till exempel den förarlösa Google-bilen. Man hävdar till
och med att en förarlös bil numer är säkrare i trafiken än en bil med förare.
En robotstyrd bil ska också minska bränsleförbrukningen kraftigt och möjliggöra för fler funktionshindrade att framföra en bil, t.ex. blinda. Jag såg nyligen en video där en blind man satt på förarplatsen och åkte runt i Googlebilen. Delstaten Nevada i USA tillåter redan robotstyrda bilar i trafiken.
Fru talman! Vi är naturligtvis ljusår efter här på hemmaplan, men utvecklingen går snabbt så vi kommer säkert att i någon mån påverkas här också
framöver av intelligenta trafiksystem. Framförallt tror jag att vi kommer att
påverkas när Finland sätter igång med satsningarna på området. Jag gissar
att till exempel fordonsskatterna kommer att omfördelas kraftigt inom en
snar framtid. Mindre skatt på nybilsinköp och mer skatt på förbrukning är
nog modellen som riksdagen kommer att gå in för. Inom ITS-området kan
det också eventuellt finnas möjligheter för åländska innovationer och lösningar. Ta betalsystem inom IT-området till exempel. Här har vi nog en hel
del kompetens på Åland. Det är inte omöjligt att man kunde utveckla betalsystem inom ITS-området i framtiden på Åland. Möjligheterna är många och
potentialen är hög. Det ska bli spännande att se vad framtiden för med sig,
men jag håller med landskapsregeringen om att det här lagförslaget inte påverkar oss särskilt mycket, åtminstone inte i nuläget. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för det anförande ltl Carlsson. Det gav ett påläst och
gott intryck. Det ger en bild av att det som den här framställningen
handlar om på sikt åtminstone, om inte möjligen direkt, kommer att påverka också Åland. Det bör rimligen påverka och ska helst också beröra
Åland.
Därför tycker att den tidigare frågan som ställdes här av en representant från den moderata lagtingsgruppen var fullt relevant gällande bok-
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ningen i skärgårdstrafiken och också biljettförsäljningssystemet i skärgårdstrafiken. Jag är också övertygad om att vi kommer att beröras av
detta.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Potentialen är nog enorm inom området för innovationer. Just det här lagförslaget specifikt, ITS- direktivet, och tillämpningen här på Åland kanske inte berör oss direkt i nuläget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var verkligen ett intressant anförande som ltl Petri
Carlsson höll här. Jag förstår inte riktigt vad det har med själva lagförslaget att göra. Det skulle vara intressant att höra hur ledamoten har
tänkt kring sitt anförande och kring det verkliga ärendet. Eftersom vare
sig Finland eller Sverige implementerar det här så är det väl knappast
någonting för Åland. Pratar vi egentligen om rätt sak?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Själva ITS-systemet tar ju upp intelligenta trafiksystem. Man har också tittat på det i riksdagen och man ser att det finns
en enorm potential. På det sättet tycker jag att det hör till ämnet genom
att fundera kring hur intelligenta trafiksystem kan påverka Åland i framtiden och om det finns möjligheter för åländska företag i framtiden och
det tror jag att det kan finnas.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett intressant resonemang och det är klart att
man kan visionera men jag tycker att vi ska försök att hålla oss till lagförslaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag tänker i likhet med ltl Petri Carlsson brodera ut mitt anförande lite och beskriva vad den här tekniken och det här direktivet kan ge för
möjligheter i framtiden.
Man kan tycka att det här är ingenting för Åland och av det är väldigt abstrakt. Ja, det är det, det är svårt att förstå sig på. Man kan bemöta det med
en gäspning och bara göra som det förutsäger.
Men tvärtom, det här är synnerligen intressant och relevant för en sjöfartsberoende ö som Åland, med alla möjligheter som den här tekniken ger.
Det här direktivet sätter fokus genom att vissa saker måste finnas på plats i
infrastrukturen för att man ska kunna använda den här tekniken i hela
Europa. Jag tror att ganska snart kommer abstraktionsnivån att sänkas. Jag
kan redan bidra till det i mitt anförande.
Från obunden samlings sida har jag under tidernas gång kommit med
många sådana här initiativ. Jag kan nämna t.ex. variabla hastighetsbegränsningar som är en sådan teknik som redan finns ute i världen. Det baserar sig
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på att ett system känner till vissa förhållanden, trafikflöden och ändrar hastighetsbegränsningar på en digital skyllt. Jag har själv flera gånger fört fram
tanken på ett nytt kollektivtrafiksystem som intelligent kombinerar dagens
kollektivtrafik med så kallad beställnings- och anropsstyrd kollektivtrafik där
man skräddarsyr linjerna dagligen efter behovet. Man sätter också in alla bilars lediga säten och sammanför dem med personer som vill samåka och har
ett betalsystem med mikrobetalningar. Allt detta är ITS-tillämpningar som
delvis kräver den här infrastrukturen som direktivet förespråkar.
En annan mera konkret motion, som jag hade i stadsfullmäktige tror jag,
är att ha bumpers som kommer upp om fordonet närmar sig med en viss hastighet, annars finns det inte bumpers. Det systemet finns nuförtiden också
runt om i världen. Man har funderat på detta i Mariehamn.
Om man ser på Ålands infrastruktur så har vi inte några tåg, vi har inte
några stora Europavägar med flera filer åt varje håll och hundratusentals fordon. Däremot har vi ett speciellt vägnät som är småskaligt men ändå relativt
sett högt belastat, särskilt när man närmar sig Mariehamn och även i Mariehamn. Framförallt är vi belastade av många trafikolyckor per capita och per
fordon. Det här trafiksäkerhetsproblemet har man runt om i Europa. Den här
vägtypen och den här trafiktypen är vanlig särskilt i de östeuropeiska länderna där vägnätet inte är så utvecklat ännu. Det finns intressanta paralleller att
göra där.
Sedan har vi också vår skärgårdstrafik som var på tal här i en replikrunda.
Skärgårdstrafiken är relativt sett ett komplicerat trafiklogistiskt system även
om det är små fartyg och korta sträckor. Även om man kör mellan stranden
och vassen så vet vi att stora företag har gått på pumpen när det gäller att
konstruera ett bokningssystem.
Summa summarum, om man lägger ihop det här med den sjöfartskunskap
vi har och den kunskap inom logistik som rederierna har så har vi mycket
kunnande om det här som vi kunde förfina och exportera i tillämpningar. Det
var en professor i Åbo som kallade oss ålänningar för världsmästare i logistik
och det borde man ju kunna slå mynt av.
Ålands högskola kunde titta på det här, inte bara på logistiken utan just på
de här ITS-tillämpningarna och blanda sig i de nätverk som finns. Det finns
till exempel internationella ITS-forskningsskolan i Sverige som samlar flera
universitets specialister inom det här området. Där kanske det finns någonting för Åland att haka på.
Generellt så handlar vår logistiska kunskap främst om sjöfarten och särskilt om passagerarsjöfarten, hur man på en väldigt kort stund får tusentals
människor att gå i land och nya tusentals människor ombord. Hur man städar, bunkrar nya råvaror och dukar upp i restauranger och ser till att allting
funkar. Logistikrutiner som kunskapsområde kan lätt också tillämpas på
andra områden. Man borde försöka slå mynt av det här. Åland kunde vara
försöksområde för vissa sådana här tillämpningar. Man kunde utöka tjänstesektorn med till sjöfarten anknutna företag som sysslar med det här. Vi har
våra rederier, vi har posten och vi har de andra transportbolagen. Här finns
det mycket intressanta möjligheter.
Jag ska ge några exempel. Om vi gör en resa in i framtiden där den här
tekniken är på plats i våra fordon och längs våra vägar. Det kan t.ex. vara så
att det i en bil finns en rådjursdetektor som varnar när det är rådjur på gång.
Hur kan den göra det? Ja, delvis så vet fordonet att nu rör den sig på en väg18

sträcka där det är vanligt att det förekommer viltövergångar. Det kanske
också är så att när vägen har byggts så har det satts upp detektorer som känner av när vilt närmar sig vägen. Det kanske till och med är så att innan man
vet ordet av så har bilen själv bromsat och rådjuret passerar mycket riktigt
framför bilen. Bilen visste om det före man själv hann reagera. Det är inte något hokus pokus, det är ITS-teknik.
Du kör bil och man befinner sig på Åland i vårt klimat, det är runt noll grader och bilen säger till att på den vägsträckan man befinner sig så är det snart
halt. Varför vet bilen det? Ja, för att det har passerat andra fordon samma
dag som har tipsat en databas att här var det halt, och det var lite konstigt för
det brukar inte vara halt här, så man varnar alla andra fordon. Du får sedan
veta att det är halt i den här kurvan och då kör du saktare.
En tredje tillämpning är; du sätter dig i ditt fordon och låter fordonet själv
sköta körningen på det viset att det här fordonet känner till den här vägsträckan som du ska färdas och kan köra den så snålt som möjligt,
ekodriving. Du ger bara förutsättningar hur länge det ska ta och så kör fordonet på snålast möjliga sätt. Det finns en massa tillämpningar inom ITS för att
få effektivare transporter. När man kör bil använder ungefär 50 procent för
mycket bränsle för att man inte kan dimensionera bilkörningen.
Det var bara några små exempel som jag så här snabbt kom att tänka på
när man ser vilka möjligheter tekniken ger. Då kan alla sätta ihop det här
med åländskt entreprenörskap och de möjligheter vi har så finns det möjligheter att slå mynt.
Jag vill dock nämna en sak som man kan se som en nackdel med en sådan
här teknik, liknande system och liknande direktiv. Det gäller den personliga
integriteten. Om det nu ska vara i det här fallet, som det är i andra fall, att
alla individer, alla fordon, alla positioner och hastigheter ska rapporteras till
en databas i Bryssel, vilket det kanske blir på sikt, så vet vi att så länge det är i
goda händer och i goda syften så är det inga problem. Men om det kommer i
fel händer och om det används i fel syfte så är det ytterligare en utökning av
”storebror ser dig faktorn” och det kan man nog bekymra sig över i de här fallen. Sedan kanske vi måste gå vidare och implementera något av § 5b, system.
Det är ofta så att man öppnar upp, det verkar väldigt oskyldigt och sedan urartar det lätt. När lagtingsledamöterna får sina arvoden, så är det en sepabetalning. Den registreras i Bryssel och före den har registrerats där så kan
man inte få pengarna till sitt konto. Bästa ledamöter, i Bryssel känner de till
vad ni har i arvode, när ni får det och precis vart det betalas osv. Det är också
helt oskyldigt bara det inte kommer i fel händer och används i fel syfte. Här
kan man se mycket spöken, men man behöver inte göra det heller om man
inte vill. Det gäller att ha det klart för sig att man lätt kan övervaka var en bil
befinner sig och vad den sysslar med, på gott och ont.
Om utskottet finner tid och kan prioritera det här så tycker jag att utskottet
skulle bekanta sig lite med de här möjligheterna och utgående ifrån mitt anförande lite se kopplingar till möjligheter som Åland kan ta del av. Tack.
Talmannen
Talmannen vill ytterligare en gång påminna om den framställning som vi har framför
oss och de paragrafer som föreslås ändras och gränssnittet till dem.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Likt ltl Carlsson så har även ltl Sundman mycket intressanta idéer kring innovationsprojekt och kommande visioner. Jag
tycker att det har varit intressant att lyssna på. Jag blir jätte konfunderad nu när jag sitter i salen efter att ha förberett mig inför de här anförandena och lyssnat på ministern. Lägger ledamoten någon form av
ändringsförslag? Vad är målsättningen? Vad ska utskottet se på i ärendet?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Beträffande mitt anförande så handlade det om det som
nämns i § 5b som vi sätter ikraft genom den här lagstiftningen. Vi ger ju
landskapsregeringen omfattande fullmakter att utfärda detaljerade bestämmelser i likhet med det som Finlands riksdag har gjort med stadsrådet, t.ex. om optimal användning av vägtrafik och resedata, hur man
får använda det och koppling av fordon till trafikinfrastrukturen, vilket
jag nämnde i mitt anförande.
Jag föreslår inte några ändringar, men jag tycker att det är så pass intressant och det skapar möjligheter för Ålands näringsliv. Det passar bra
att det kommer till finans- och näringsutskottet. Om utskottet finner tid
så tycker jag att man kunde bekanta sig med de här möjligheterna. Det
är absolut relevant både det som jag säger och det som sades här tidigare när det gäller den lagstiftning som vi nu sätter ikraft.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundman, för det klargörandet. Jag kanske
har satt mig lite dåligt in i ärendet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ledamoten för ett intressant anförande.
Jag skulle ändå vilja tillstå att stora delar av de innovationsprojekt
som ledamoten lyfte fram mycket väl kan förverkligas utan att ramdirektivet vare sig behöver ligga till grund eller behöver finnas med.
Det här ramverket strävar till att få hela Europa integrerat, all trafikinformation. Jag ser att vi får svårigheter här på Åland både vad gäller
klassificeringen av våra vägar på ett helt annat vis och sedan att få den
här samordningen gjord. Jag kan också ifrågasätta om det är nödvändigt. Det här ramverket är inte något hinder för de många goda innovationsförslag som ledamoten lyfte fram.
Sedan vill jag också påtala att vi från åländsk sida också har en begränsad behörighet vad gäller både konstruktion av bilar och en del annat som ledamoten tog upp.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Vi har inte en begränsad behörighet, men vi har begränsat
oss själva genom att ge bort den i en överenskommelseförordning. Vi
har ju hela behörigheten när det gäller fordonskonstruktion och utrustning, men vi har gett allt tillbaka till Finland och samtidigt begär vi ytterligare självstyrelse. Nå, det är en bisak i sammanhanget.
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Jag ser inte hinder, jag ser möjligheter. Med anledning av att det här
nu implementeras i Europa så ser jag möjligheter.
Däremot kan jag hålla med ministern om att det kan komma framtida
hinder i form av krav på nybyggnation av vägar. Då ska det inte bara asfalteras och sättas upp vägmärken utan det ska också vara en betydande
teknisk infrastruktur som vägleder bilar osv. och då kan det bli kostnader.
Sådana här direktiv verkar oskyldiga och abstrakta och man tror att
det inte blir några följder för Åland, men sedan mitt i allt kommer det en
ändring av direktivet med åtföljande kostnader. Man måste vara beredd
att inse att man har öppnat Pandoras box, vilket har hänt förr i EUsammanhang.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska förstå ledamotens inlägg nu. Ska jag förstå det som så att vi i landskapsregeringen inte längre
vill ha en blankettlagstiftning, även om jag de facto fått information om
att ärendet skulle beredas på det viset? Ska jag se det här som ett förslag
från obunden samling att vi ska införliva det här i vår egen vägtrafiklag?
Jag känner mig lite tveksam nu faktiskt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Infrastrukturminister kan vara lugn. När det gäller behörighetsåterföringen så talade jag om bestämmelserna om fordonskonstruktion och utrustning, inte om den här framställningen. Det är nämligen så att vi har vi fullständig behörighet när det gäller fordonskonstruktion och utrustning, men av praktiska skäl så har vi lämnat den
ifrån oss i överenskommelseförordning och genom att vi också satt
andra författningar ikraft. Det kanske kommer en tid när man måste
fundera på det, ta tillbaka självstyrelse och det är ju enkelt gjort i så fall,
men det är för att inte behöva satsa resurser på sådana saker. Det är likadant med det här fallet, man måste inte satsa resurser på det här och
ha det i egen lagstiftning och egna bestämmelser, utan man kan sätta
det här ikraft.
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
4

Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Föreliggande framställning nr 10, ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016 innehåller ett antal lagförslag som berör dels temporära
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skattelättnader för företag och dels justering av procentsatsen när det gäller
fördelning mellan de olika skattetagarna.
Fru talman! När det gäller de här två lagarna om skattelättnader så handlar det om avskrivningarna för företag när det gäller produktiva investeringar
för skatteåret 2013-2015. Där höjs avskrivningsprocenten från 7 till 14 procent för byggnader och från 25 till 50 procent för maskiner och inventarier
och det här handlar om produktiva anläggningar. De här avskrivningarna kan
göras högst två skatteår i följd.
Fru talman! Sedan handlar det om att företag ska få göra avdrag för forskning och utveckling. Man får göra avdrag på högst 400 000 och minst 15 000
euro och det ska sättas i relation till den lönesumma som finns inom de aktiebolagen.
De här åtgärderna handlar om att på något sätt stimulera företagare och
näringsliv och göra det intressantare att dels investera och dels satsa i forskning och utveckling här i landet eftersom det är väldigt viktigt för att vi ska ha
ett näringsliv som fungerar och producerar både skattekraft och arbetsplatser.
Fru talman! Sedan finns det några framställningar som också hanterar
fördelningen av skatten mellan de olika skattetagarna. De syftar till att göra
det likvärdigt för kommunerna här i landskapet på samma sätt som staten.
Trots att man gör förändringar av skatteprocenten så ska ändå fördelningen
till kommunerna både i Finland och, enligt det här förslaget, på Åland vara på
samma nivå som tidigare.
Fru talman! Det är mycket teknik och det är många olika procenter som
nämns. Samtidigt kan man säga att det är en anpassning till den skattepolitik
som förs här i landet som helhet. Då kan man vara kritisk och säga; varför för
ni inte en egen skattepolitik när det framförallt gäller näringslivet? Men, totalt sett tycker jag ändå att det här är sådana förslag som främjar näringslivets utveckling.
Den här framställningen har varit på remiss till Ålands kommunförbund
och till Mariehamns stad. Vi har nu börjat tillämpa förfaringssättet att kommunförbundet ger utlåtande från de kommuner som är medlemmar och staden, som inte är medlem, får ge ett eget utlåtande. Förslaget har godkänts
och man tycker att det kan föras vidare. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vicelantrådet, detta är en motiverad och bra framställning.
Men varje gång vi får den här typen av framställningar i kommunalbeskattningsfrågor till lagtinget så ställer vi oss frågan; på vilket sätt utnyttjar vi vår egen behörighet? Det gör vi nu inte specifikt i det här fallet.
Jag vill ändå att vicelantrådet säger något om hur landskapsregeringen i
samband med den här framställningen har resonerat i det sammanhanget. Kunde man ha särskilda åländska avvikelser? Varför inte, i så
fall? Hur skulle den processen avses framskrida?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande så är det här en
anpassning efter de förändringar som har gjorts i riket. Det görs därför
att det ska vara enklare för företagen att ha likadan lagstiftning, samma
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procenter och samtidigt också för vår egen fördelning mellan stat och
kommun, för oss landskapet och kommunerna.
När det gäller de temporära skattelättnaderna så tycker jag att de
konkreta förslagen främjar företagandet så man kan omfatta och sympatisera med dem. Därför har jag som politiker inte några problem att föreslå dem, speciellt i dessa tider som vi lever i nu när vi behöver främja
näringslivsutvecklingen.
Fru talman! När det gäller den stora frågan som vtm Jansson ställde
så tycker jag absolut att vi ska kunna föra en egen skattepolitik, men det
kräver sin egen mässa, vi behöver ha en egen beredning. Det som ligger
här är en anpassningsframställning.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag delar vicelantrådets inställning i den här specifika frågan. Den argumentation som han för är alldeles riktig. Det här är en god
sak också för våra företagare och därför finns det inte någon orsak att
här göra några avvikelser.
Jag förstår också av svaret att landskapsregeringen i samband med
den här framställningen även har diskuterat den här bredare och större
frågan. Har vicelantrådet några synpunkter på när den frågan kommer
att anhängiggöras mera praktiskt? Vi i vårt parti har också diskuterat
den frågan i samband med den här framställningen. Vi är naturligtvis
intresserade av att veta när mera underlagsmaterial kommer från landskapsregeringen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man ska vara ärlig, jag kan säga att vi inte har fört någon
större diskussion kring den större frågan i samband med den här framställningen.
Den ekonomiska politiken är på vår agenda i samband med självstyrelselagsutvecklingen. Utredningen om avräkningsgrunden och rapporten från den kommittén visar att vi har en väldigt lång väg att vandra
när det gäller att Åland eventuellt ska få en förändring av avräkningsgrunden och när det gäller att kunna föra en egen skattepolitik, det som
kallas för statsskatterna.
Vi kommer att medverka i aftonskolan och så småningom får vi en
tidtabell för det arbetet. Det ger anledning för oss att skapa någonting
under tiden fram till att man kommer till det. Vi måste utnyttja den behörigheten inom kommunalskatteområdet som vi har här på Åland så
att vi kan göra det bästa möjliga med de instrument som vi redan har i
vår hand.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vicelantrådet nämnde att de tillfälliga skattelagarna
ska stimulera till utveckling och investering och det är helt riktigt.
Avskrivningarna sägs gälla industriella produktionsmässiga investeringar. Vad menas med industriella produktionsmässiga investeringar?
Vilka branscher i så fall kan göra de här avskrivningarna? Kan vicelan-
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trådet redogöra för exakt vilka branscher de här avskrivningarna kommer att gälla. Eller gäller det alla branscher på Åland?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan inte svara på om det gäller alla branscher. Jag kan
mycket väl tänka mig att det t.ex. inom chipskoncernen kan finns den
typen av verksamhet och vi har Optinova där det finns en typ av industriell tillverkning och produktion. Där måste man rimligen kunna använda sig av den här typen av lagstiftning i den mån man gör investeringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den liberala gruppen kan inte riktigt ge beredningen av det
här ärendet godkänt, speciellt med tanke på att det inte finns en analys
av vilka branscher i det åländska näringslivet som påverkas av de här
skattelättnaderna när det gäller innovationsdelen och investeringsdelen.
Den finländska regeringen har ju bedömt att det har gått bra för Finland, men den åländska regeringen har inte gjort en analys utgående
från vår näringslivsstruktur och hur vi påverkas. Det här är ju speciellt
viktigt nu när diskussionen med rikets regering pågår om en eventuell
reform av det ekonomiska systemet. Det finns olika förslag, bl.a. att
Åland möjligen kunde få tillbaka de skatter som uppbärs här på Åland,
men att Finland skulle sätta skattelagstiftningen. När Finlands regering
fattar nya skattebeslut är det väsentligt att vi alltid bedömer hur det påverkar det åländska näringslivet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Sanningen ska sägas, det har inte gjorts någon större analys
av det. Det här handlar i grund och botten om att de åländska företagen
ska ha likartade förmåner som företagen i riket. Det följer den linje som
vi hittills i de här frågorna har fört genom historien.
Ltl Perämaa, på samma sätt som jag svarade vtm Jansson, vi har orsak att tillsammans här så småningom forma en egen skattepolitik och
kanske också en egen politik när det gäller näringsskatterna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill hävda att det finns orsak för finans- och näringsutskottet att redan i behandlingen av den här framställningen bedöma om
effekterna av de här skattelättnaderna för företagen är genomgående
positiva, som helhet här på Åland med vår näringslivsstruktur, som
skattelättnaderna i Finland är. Enligt gamla traditioner vill man speciellt
inte ha högre skatter på Åland än vad man har på rikshåll. Den analysen
har inte gjorts. Landskapsregeringen har inte heller hört Ålands näringsliv i de här frågorna. Man har nog hört kommunerna om den
kommunala finansieringen. Speciellt med tanke på att just skattefrågan
och behörighetsfrågan är på tapeten nu, de ska diskuteras nu under mötet i Helsingfors i aftonskolan, så vill vi från den liberala gruppen säga
att det är väsentligt att alltid analysera skatteförslag ännu bättre.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag håller helt hållet med ltl Perämaa. Man bör analysera
dem så noga som möjligt.
Här har det handlat om att vi på Åland inte ska ge våra företag en
sämre situation än i riket. Sedan kommer man till nästa fråga; har vi en
möjlighet att ge dem en bättre situation? Det är svårt att säga med tanke
på vår ekonomiska situation i landskapsbudgeten just nu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Som framkommit så tar riket i bruk tillfälliga skatteincitament för företag i syfte att påskynda både tillväxt och sysselsättning.
Den ena av de här tillfälliga lagarna kan göra att man kan fördubbla avskrivningsrätten för industriella produktionsmässiga investeringar. Syftet är
att utöka investeringarna inom dessa branscher. Regeringen i riket har främst
velat att investeringarna ska ske exempelvis i skogs- och metallindustrin, där
den här avskrivningsrätten kommer att gälla.
Tillväxtinriktad produktionsutveckling stöds också med en tillfällig lag där
företag ges rätt att göra avdrag på löner för forskning och utvecklingsverksamhet, direkt relaterat till löner.
De här ändringarna i rikets näringsskattelag träder ikraft här på Åland per
automatik genom att vi inte har den skattebehörigheten.
Vad gäller behörigheten inom kommunalskatten och nämnda skattelättnader inom kommunalskatten så där har vi egen behörighet. Här föreslår landskapsregeringen att detta antas såsom blankettlagar, just för att justera upp
samfundsskatten och för att också matcha samfundsskatten i riket på 24,5
procent. Här använder man skatteinstrumentet för att höja skatten.
Enligt lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar för skatteåret 2013-2015 så har en skattskyldig som bedriver näringsverksamhet rätt
att i beskattningen göra dessa avskrivningar på anskaffningsutgifterna på sådana byggnader som används som fabrik eller verkstad. Även för sådana maskiner och anläggningar som används i dessa fabriker eller verkstäder kan avskrivningsprocenten uppgå ända till 50 procent.
De som lämnas utanför lagens tillämpningsområde enligt skattestyrelsen
är alla serviceföretag, allt lantbruk, rederierna och företag som bedriver
finansieringsverksamhet.
Som jag och den liberala lagtingsgruppen kan se så kan inte det här ha någon större effekt på skattelättnader för våra företag genom att Åland i princip
har alla de branscher som jag just räknade upp. En marginell andel av våra
företag, tyvärr, kan få nytta av dessa skattelättnader. Jag hoppas att finansoch näringsutskottet kan utreda lite djupare vilken effekten blir för Åland och
för de åländska företagen. Jag är rädd för att effekten kommer att bli hyfsad
marginell.
Enligt den senaste statistiken så har vi 2 350 företag på Åland. Av dessa är
190 verksamma inom branschen industri som lättnaderna gäller. Det betyder
att teoretiskt kan 8 procent av de åländska företagen ha en teoretisk chans att
utnyttja skattelättnaderna. Vad gäller investeringarna så kommer den effekten att förbli minimal.
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Vad gäller den regionala placeringen av dessa 190 företag som eventuellt
kan få skattelättnader i form av fördubblade avskrivningar så finns 100 av
dem i Mariehamn och Jomala. Rent regionalpolitiskt har det tyvärr inte heller någon effekt för företag som eventuellt skulle kunna dra nytta av det här.
Vad gäller den tillfälliga lagen där företagen ges rätt att göra tilläggsavdrag
på löner för forsknings- och utvecklingsverksamhet så har bara aktiebolag
och andelslag rätt att göra detta tilläggsavdrag som baserar sig på de löner de
har utbetalt till sina arbetstagare för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Tilläggsavdrag beviljas inte om det avdragbara beloppet under skatteåret är
mindre än 15 000 euro.
Nästan 90 procent av de åländska företagen är enmansföretag eller fåmansföretag med annan bolagsform än aktiebolag. Även den här skattlättnadstypen kommer tyvärr heller inte att falla gynnsamt ut för våra företag.
Fru talman! Landskapsregeringen skriver i sitt lagförslag att de tillfälliga
skattelättnaderna som ovan beskrivits har ekonomiska effekter på både företag och kommuner, vilket är helt riktigt. För de flesta åländska företag så betyder det att de kommer att betala mera skatt genom att kommunalskattesatsen för samfund höjs fram till år 2016, där den då kommer att minska till en
lägre nivå, och genom att man inte kan använda de här avdragen medför det
att man inte får den kompensation som man i riket har tänkt att man ska få.
Tyvärr blir vi på sidan om där.
Det är positivt att kommunerna får mera pengar av det här. Det är kommunerna som är de stora vinnarna. Det var väl det som var tanken av regeringen Katainen, att man skulle se till att kommunerna skulle få lite starkare
kassa och det lyckas man ju med. Men om inte hjulen rullar i kommunerna så
betyder det att samfundsskatterna inte heller rullar in.
Samfundsskattens storlek kommer inte att bero på de tillfälliga skattelättnaderna, utan vår samfundsskatt kommer att bero på konjunkturen och på
den näringslivspolitik landskapet ämnar driva fram till år 2016 och hur man
framöver använder skatteinstrumentet inom kommunalbeskattningen. Nu
kunde man ha använt det och haft en något lägre total samfundsskatt, men
istället föredrar man nu att justera upp skatten bara för att matcha riket. Här
måste vi vara lika, fast vi oftast vill vara olika. Här hade funnits ett bra tillfälle
att vara lite olika och på det viset gynna det lokala näringslivet, för ingen
kommer i åtnjutande av de här skattelättnaderna.
Vi behöver ha upp produktionen och sysselsättningen i landskapet. Därför
är det här skatteinstrumentet av största vikt. Den senaste statistiken från
ÅSUB visar på en arbetslöshet på 4,1 procent, vilket är den högsta arbetslösheten på Åland sedan 1998. Tack, fru talman!
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Kanske det här ändå var ett litet onödigt negativt anförande för liberalernas del. Kanske det också bygger på missförstånd eftersom Asumaa sade att det gäller metall- och skogsindustrin och att det
därför är väldigt marginellt på Åland. Men det är ju inte riktigt, utan det
gäller all industriell produktion. Av Ålands BNP kommer ungefär 10
procent från vår småindustri. Där inkluderas sådana förädlingsföretag
som ÅCA, Dahlmans, Chipsters, Chips och sedan alla traditionella småindustriföretag.
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I Finland är varuproduktionen endast 20 procent av Finlands BNP.
Den är numera bara dubbelt större. Så visst har det här betydelse för
Åland om företagen är intresserade att använda det. Däremot är det
mycket få företag som sysslar med den forskningsverksamhet som här
ger möjlighet till förmåner. Det är egentligen bara Chips skulle jag tro.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson är sin vana trogen och påstår att alla
andra har fel och han har rätt. Vad gäller tolkningen av vilka branscher
detta gäller så härrör sig mitt anförande faktiskt från skattestyrelsens
tolkning av vissa branscher. Jag hänvisar vtm Jansson att också läsa
skattestyrelsens tolkning av vilka branscher det gäller så får vi båda
klarhet i vilka branscher det gäller. Jag påstår att min tolkning är rätt
genom att den är den samma som skattestyrelsens tolkning.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är kanske skäl för kollegan Asumaa, ifall han hänvisar
till skattestyrelsen, att klart redogöra för hur skattestyrelsen har valt att
tolka riksdagens proposition, riksdagens lagbeslut, i Finlands författningssamling nr 699/2012 på ett annat sätt än vad som står i själva lagen. Det är inte möjligt. I lagen hänvisas till att de här skrivningarna kan
göras i de verksamheter som anges i 3§ och 4§ i denna lag och där finns
inte den här begränsningen gjord.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Genom att inte branscherna är uppräknade i 3§ och 4§
så måste alltid de här lagarna tolkas och det har de gjorts. Jag kan med
glädje också dela med mig av den information och visa var den finns på
nätet så kan vi båda läsa det tillsammans så kanske vi kommer överens
om vilka branscher det gäller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag måste faktiskt hålla med tidigare replikant vtm
Roger Jansson att det nog var mycket pessimism som ltl Asumaa nu målar fram. Det står ju faktiskt klart och tydligt att efter 2016 och framåt
blir avdragen och skattelättnaderna lägre. Företagen får ju förmåner.
Ledamoten nämnde också att 190 företag berörs. Så som jag ser det
gäller många bäckar små, kan vi underlätta för näringslivet så är det här
endast positivt. I min värld är 190 företag ganska många.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! 190 företag har branschkod industri. Läser vi skattestyrelsens tolkning av branscher det här kommer att gälla så kanske det
handlar om ett eller två företag på Åland, vilket kanske är den rätta siffran. Därför kanske det inte är pessimism men realism i frågan. Vi ska
heller inte vara optimister och tro att alla våra företag kommer att få
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skattelättnader i form av avskrivningar och avdrag för forskning och utveckling. I första ögonblicket kan det här verka vara positivt och man
kan tro att det gäller alla branscher på Åland. Rederibranschen som reparerar och bygger fartyg skulle kanske också kunna ha stor nytta av det
här, men de är uteslutna. Därför den sunda realismen som kanske tolkas av någon som pessimism.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är aldrig fel att var realist. Det här gäller samfundsbeskattning och att lättnader från 2016 och framåt skulle bli något
lägre. Vi vet ju aldrig vilka företag som intresserar sig av Åland och är
intresserad av att komma hit. Om vi inte har sådana här förmåner men
de finns i riket så är vi absolut i en sämre dager. Det är nog viktigt att vi
implementerar det här.
Ltl Tony Asumaa, replik

Ltl Kemetter pratar om 2016 och framåt. Vad gäller skatten för bolag så
kommer den fortfarande att vara 24,5 procent. Kemetter menar säkert
att skattesatsen inom kommunalbeskattningen kommer att sjunka för
företagen, vilket händer 2016 och gör att kommuner kommer att få
mindre samfundsskatt. Man kan ju tolka vad som är bra och vad som är
dåligt. Ltl Kemetter vill ju gärna att det här sker. Framförallt Mariehamn, med stor industri, kommer att tappa mycket pengar. ”Det som
man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Det här lagförslaget gäller en anpassning till rikets bestämmelser för berörda åländska företag så att åländska företag i det här fallet inte ska få sämre villkor.
Jag tycker att ltl Asumaa tar upp en debatt om kommunalbeskattningen av företagen på Åland i sin helhet. Jag tycker att det inte riktigt
ryms in under den här debatten. Det är en annan bredare debatt. Mycket
av det som ltl Asumaa sade är säkert relevant men det är en annan typ
av debatt än den vi har nu. Det som framfördes skjuter delvis på sidan
av målet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström säger att det är en annan debatt. Jag
tog i mitt anförande upp två olika saker. Visst blir det en annan debatt,
det första var avskrivningar och forskning och utvecklingsdelen som implementeras på Åland som i riket. Men som sades i anförandet så kommer det här att beröra ett fåtal företag på Åland.
Vad gäller sämre villkor så om man ser på lagframställningen så ser
man att kommunalskattesatserna höjs för samfunden. Det är inte på det
viset att vi skulle ha sämre villkor utan det gör villkoren sämre. Det är
väl säkert så som Fogelström menade att tolkningen skulle vara och inte
att vi inte kan ha sämre villkor för företag.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Idag har vi inte diskuterat själva procentsatserna och det finns
väl en anledning till det. Det är inte så enkelt om man vill ha avvikelser i procentsatserna ifrån det förslag som har lämnats av Finlands riksdag. Det är en
blankettlagstiftning som har varit på tal att anta.
Jag kommer ihåg från tidigare behandling i liknande ärenden i finansutskottet att frågan har kommit upp om det överhuvudtaget är möjligt att ha
avvikande procentsats. Många gånger kan industrierna vara olika, det har vi
hört här idag. Från finskt håll vill man t.ex. stimulera gruvindustrin, vi har
inte så väldigt mycket gruvindustri på Åland, och vi kanske istället skulle vilja
ha en viss stimulans när det gäller turismen. Frågan är om det finns utrymme
i det system som skattemyndigheterna idag tillhandahåller att ha avvikande
systems? Vi har ju de facto en egen behörighet när det gäller kommunskattesatserna. Det har även varit på tal att vi skulle börja använda behörigheten
som vi har. Vi har även haft diskussioner på gång om egen beskattning och
även beskattningsbiten i samband med ramlagen och nu tar vi upp avräkningsgrunder och annat. Det oaktat så finns det en behörighet på det här, det
är ju därför vi behandlar hela det här lagförslaget idag. Förslaget är en blankettlagstiftning. Den springande punkten är t.ex. när det gäller avvikelser.
Om vi de facto skulle finna en sådan politisk enighet att vi vill ha en avvikelse,
är det överhuvudtaget praktiskt möjligt och genomförbart?
På sidan 5 står det om ändringar i samband med införande av rundradioskatten. I stycket längs ner står det: ”lagen om rundradioskatt tillämpas inte
på personer eller samfund som har sin hemort på Åland, men den ändrade
fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna påverkar
skattesatserna för samfund och samfällda förmåner i landskapet.” Jag tycker att det skulle vara väldigt viktigt att det skulle finnas teknik som gör det
möjligt att hantera avvikelser. Jag vill från obunden samlings sida uppmana
finans- och näringsutskottet att titta på det här och i sitt betänkande komma
med en kommentar om det är möjligt för Åland att ha avvikande procentsatser med nuvarande system. Vad kostar det i så fall och vad krävs för att
skattemyndigheterna skulle kunna erbjuda det? Vi lever under 2013, det finns
datasystem idag när det gäller banker och allt annat som man kan göra digitalt, så jag tror inte att det skulle vara omöjligt att ha en teknik som skulle
kunna hantera avvikelser. Har jag förstått saken rätt så enligt tidigare information som vi har fått från skattemyndigheterna så är det inte så rysligt
enkelt att ha avvikande skattesatser. Det är kanske därför som vi oftast har
exakt likadan. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Föredras
5

Åtgärder för bättre siktförhållanden
Landskapsregeringens svar
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Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2012-2013)
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 Anders Eriksson

Åtgärder som kan förbättra siktförhållandena speciellt vintertid är viktiga för
trafiksäkerheten. Kantmarkeringsstolpar förbättrar sikten avsevärt och åtminstone samtliga huvudvägar bör med det snaraste förses med sådana markeringsstolpar. På huvudväg 4,Getavägen, är t.ex. avsnittet norrut efter
Kroklunds vägskäl utan kantmarkeringsstolpar.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Varför har
inte landskapsregeringen tillsett att det finns kantmarkeringsstolpar längs
med samtliga huvudvägar?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack ltl Anders Eriksson för frågan. Jag tycker det är bra att
det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ges allt högre prioritet och även att
det resulterar i en skriftlig fråga. Det är saker som berör den enskilde ålänningen i dess egen vardag. Det är viktigt att det också finns tid och tanke att
diskutera sådant här i Ålands lagting.
Vad gäller kantmarkeringsstolpar så redan på 80-talet, då man började
bygga om våra huvudvägar från 6 till 8 meters vägar, beslöt man att kantmarkeringsstolpar skulle börja uppsättas efter hand på de nya vägetapperna
som blev färdiga. Första stället där man satte upp kantmarkeringsstolpar var
faktiskt längs nya Godbyvägen. Det blev en positiv respons på det och man
har därför fortsatt med kantmarkeringsstolpar.
Varför har vi inte kantmarkeringsstolpar över hela Åland om de är bra och
inte alltför dyra att sätta ner i marken? Ja, det beror egentligen på två olika
saker. Den första anledningen är att kantmarkeringsstolparna ger en förbättrad visuell ledning, vilket indirekt leder till högre hastigheter och det vill man
inte ha på smala och krokiga vägar.
Det mest pragmatiska svaret som jag kan ge och som bygger på den information som jag har fått från avdelningen är att stolparna ska sättas ner en
meter utanför vägbanekanten. Det är i praktiken omöjligt att göra det på de
gamla smala vägarna eftersom de saknar både vägren och grus längs kanten
där man ska placera dessa stolpar. Då kan man väl tycka att man kan sätta
stolparna ner i diket i så fall, det kan väl inte vara hela världen? Det är säkert
fullt möjligt. Men stolparna ska, enligt vägmärkesförordningen, placeras med
en höjd av 1,05 ovanför markytan. Stolparna är till sin beskaffenhet 1,80 cm
vilket föranleder att de inte kan stå i diket för det finns inte tillräckligt mycket
material som blir under jord och som ger stöd åt stolpen. Därför har man
ännu inte satt ut kantmarkeringsstolpar längs den så kallade Godbyvägen.
Tack.
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Ltl Anders Eriksson

Det nämndes två orsaker till att man inte har satt upp kantmarkeringsstolparna, det sista har jag förståelse för, de tekniska problemen. Det första att
det skulle leda till högra hastigheter har jag lite svårt att ta till mig.
Däremot trodde jag att jag skulle få svaret att det kostar pengar och det är
klart att det också kostar pengar. Det var det svaret jag räknade med i de här
svåra ekonomiska tiderna, men det nämnde inte ministern någonting alls om.
Sådana här kantmarkeringsstolpar har cirka 10 års hållbarhet och de kostar ungefär 10 gånger mer än vad en plogpinne kostar att sätta upp. Det har
visat sig att där man har kantmarkeringsstolpar så sätter man inte plogpinnar
utan kantmarkeringsstolparna fungerar som det istället. Plogpinnar ska sättas upp och de ska tas ner, de ska sorteras och en stor del av dem förstörs. Jag
tror faktiskt att det här skulle bli en billigare lösning och framförallt bättre.
Speciellt folk från Geta och norra Finström, som har fört det här på tal med
mig, märker en oerhörd skillnad när de svänger av i Kroklunds vägskäl. Man
känner sig med en gång mycket otryggare när man har mycket svårare siktförhållanden.
De tekniska problemen går ju faktiskt att lösa. Det beror ju helt och hållet
på vilken typ av pinnar man har. Vi har så kallade halvmånestolpar nu, men
det finns också sådana som har formen av ett helrör och de kan man faktiskt
också sätta ner i dikesbotten. Har man tittat på det här i ett ekonomiskt perspektiv? Jag tror faktiskt att man skulle få betydligt bättre sikt och det skulle
inte behöva bli dyrare.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack igen ltl Anders Eriksson för relevanta frågeställningar.
Om jag personligen skulle tycka till så skulle jag också tycka att vi borde ha
kantmarkeringsstolpar precis över hela Åland. Tyvärr är det så att avdelningen emellanåt envisas med faktaunderlag. Det gör att man avråder från att
sätta ut kantmarkeringsstolpar av de anledningar som jag nämnde. För det
första för att den typen som har använts tidigare helt enkelt inte finns tillgängliga så att man kan sätta ner dem i ett dike. För det andra för att man har
fakta som visar att i och med att siktförhållanden uppfattas som bättre så
ökar också hastigheten, det finns verifierat och det vill man inte tillstå att
skulle vara lämpligt över hela vårt vägnät.
Rent ekonomiskt har man inte heller från avdelningens sida påtalat att det
skulle finnas en ekonomisk vinning i att använda permanenta stolpar. Stolparna måste placeras ganska långt från vägens kant, för annars kan man inte
kantslå vägrenarna under den tiden av året som det är aktuellt.
Ltl Anders Eriksson

När det gäller det sistnämnda så tror jag att man nu ändå lyfter upp stolparna
när man slår vägrenarna. Så det tror jag faktiskt inte är ett motiv. Jag har inte
heller hört att det skulle leda till högre hastigheter. Jag har forskat en del i det
här och det har jag aldrig hört tidigare, därmed inte sagt att det absolut inte
stämmer men jag har inte hört det som något motiv.
Däremot sägs det att det ska vara bredare stödremsor på sidorna av vägarna, man vill gärna ha åtminstone en meter och det beror också på hur pass
branta slänterna är. Men är det slankare slänter runt vägarna så fungerar det
också.

31

Sist och slutligen hoppas jag att ministern kan ta den här diskussionen till
sig. För de som färdas på vägar där det är kantstolpar och där det inte är
kantstolpar upplever att kantstolparna är till väldigt stor hjälp. I och med att
jag har blivit uppmärksamgjord på det här så har jag ju själv tittat speciellt
noga och kommit underfund med att kantstolparna faktiskt är väldigt bra.
Det har visat sig att det tar ungefär 5 minuter att sätta upp en sådan här
stolpe, 720 meter klarar man av på en timme. Så väldigt kostsamt behöver
det heller inte vara sist och slutligen.
Min avslutande fråga när det gäller detta storpolitiska ärende: Kan ministern tänka sig att man överhuvudtaget kan föra ett resonemang om man
kan ha en annan typ av stolpar? Det finns faktiskt stolpar, s.k. runda stolpar,
som har en annan höjd än 1.80 som halvmånestolparna som används nu har.
Kan ministern titta på det här? Hon sade att om hon skulle få tycka till så
skulle hon vilja ha det på det här sättet. Jag kan bara tycka till, men ministern
kan både tycka till och verkställa och det hoppas jag att hon gör.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Jag är öppen för dialog och jag är öppen för nytänkande.
Jag tar det som har sagts här i debatten med mig till avdelningen. Jag förväntar från mina tjänstemän ett kort PM baserat på fakta och därefter tar jag
ställning till det.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
6

Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2013.

7

Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2013.

8

Ltl Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2013.

9

Jordförvärvstillstånd
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 5/2012-2013)
Svaret på frågan meddelas senare.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.03.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av sjukdom. Beviljas.
Meddelanden
Talmanskonferensen informerar följande: Ärendet om Kroatiens medlemskap, republikens presidents framställning och landskapsregerings yttrande, kommer att avföras
från plenum onsdagen den 13 mars och föreslås istället att tas upp måndagen den 18
mars.
Vidare kommer en debatt utan anknytning till ärende med temat jämställdhet att hållas
onsdagen den 27 mars. Mera information om debatten kommer senare.
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Det kommer att hållas en frågestund fredagen den 22 mars kl. 9.30, vid behov kommer
vi också att hålla plenum den här dagen. Antecknas.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställning om godkännande av förslaget till lag om
i kraftsättande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och
annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Talmannen
Lagtinget kommer att behandla ärendet i vederbörlig ordning.
Bordläggning
1

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.03.2013. Godkänt.

Remiss
2

Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)
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.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
3

Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)
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.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
4

Regleringar av tjänster och semester
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)
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! Lagförslag 11/2012-2013 behandlar reglering av tjänster och semester och även några andra mindre förändringsförslag.

34

De fyra huvudingredienserna är tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän att det ska antas en sådan. För det
andra landskapslagen om Ålands självstyrelsedag uppdateras så att också
kommunerna får en lagstadgad lag. För det tredje att nya bestämmelser om
reglering av tjänster införs i tjänstemannalagen för landskapet Åland och
landskapslagarna som reglerar landskapsmyndigheter med befogenhet att inrätta och indra tjänst. För det fjärde att Ålands statistik- och utredningsbyrå
föreslås få utökade befogenheter att fatta beslut enligt tjänstemannalagen.
Fru talman! Huvudorsaken till den här framställningen finns egentligen
redan i den av lagtinget antagna budgeten för 2013 där vi bytte princip. Tidigare hade vi den situationen att alla tjänster, när de inrättas och indras, tas
upp i årsstaten och godkänns eller icke godkänns av Ålands lagting.
Nu har det funnits ett önskemål under en längre tid här att man skulle
frångå den principen. På det sättet skulle man få en mera smidig och modernare förvaltning och förhoppningsvis på sikt genom effektiverande åtgärder
kunna göra förvaltningen mera ekonomisk hållbar och man gör allting så rationellt som möjligt.
Den stora förändringen är att man inom förvaltningsenheterna nu själva
får fatta beslut om inrättandet och indragande av tjänster efter att det har tagits upp resurser för detta i landskapets budget.
Det kommer att finnas två huvudsakliga sätt. Dels det mera normala sättet,
under budgetberedningen konstaterar man att en viss tjänst kommer att behövas och då beskriver man den och tar upp pengar för den på ett normalt
sätt. Sedan när budgeten är antagen så kan man genom ett utlåtandeförfarande få tillstånd av landskapsregeringen att inrätta tjänsten.
Sedan finns det också ett annat sätt att göra det här på. Om förvaltningen
under ett pågående verksamhetsår kommer underfund med att det skulle
vara bättre om vi skulle ha den här tjänsten och vill göra vissa förändringar så
kan man också göra det på samma sätt genom att man motiverar för landskapsregeringen, skickar över ett utlåtande och får det godkänt. Sedan kan
man inrätta en ny tjänst under pågående verksamhetsår. Samma sak också
när det gäller andra vägen, att man minskar på tjänster.
Avsikten är att vi ska få en smidigare förvaltning som helhet här i landskapet.
I praktiken har vi redan byggt 2013 års budget på det här sättet. Just nu
ligger en hel del tjänstearrangemang och väntar och kommer troligtvis också
att få vänta till hösten eftersom den här framställningen ska ha sin laga behandling.
Min och landskapsregeringens förhoppning är att det här tillvägagångssättet ska göra att det blir smidigare.
Den andra större saken här, förutom de här tjänstearrangemangen, är att
vi antar en blankettlag om landskapets och kommunernas tjänstemäns möjligheter till semester. Det här bygger på att det i grundlagen, inte den nya
grundlagen men den grundlagen som Finland har, sägs att individernas rättigheter och skyldigheter ska definieras i lag. Det har också följts upp i vår
självstyrelselag. Nu följer vi också upp det med lagstiftning. Det som rör
tjänstemännen, det substantiella innehållet, finns i kollektivavtalen och det
överförs nu så att det blir på lagnivå. På det sätt kan vi säga att vi har vår lagstiftning mera i skick och följer grundlagens anda och mening.
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Fru talman! Sedan finns det också en punkt som medför att vi förändrar
att Ålands statistik och utredningsbyrån får samma möjligheter att göra de
här mera flexibla och smidiga tjänstearrangemangen som behöver göras.
Med den här framställningen blir också självstyrelsedagen lagfäst för
kommunerna på samma sätt som den är för landskapets tjänstemän. Det var
de huvudsakliga förändringarna i den här framställningen.
Framställningen har genomgått en rejäl behandling inom landskapsförvaltningen. De olika fackliga organisationerna har också haft möjligheter att
uttala sig och tycka till. Vi har i mån av möjlighet försökt efterfölja och anpassa framställningen så att vi ska han tjänstemannalagstiftning som både är
acceptabel för arbetsgivare och arbetstagare och samtidigt är modern och kan
fylla de kriterier och krav som kan ställas också utgående från grundlagen.
Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Frågan om offentligt anställdas anställningsförhållande varierar ganska mycket i kommunerna jämfört med inom landskapet.
Inom kommunerna har man gått in ganska konsekvent för att enbart de
anställda som har myndighetsutövning ska vara tjänstemän, medan resterande anställda har ett privaträttsligt eller arbetsavtalsförhållande till
sin arbetsgivare. Har man diskuterat det här i regeringen? Ska man fortsättningsvis ha tjänstemän i landskapets förvaltning som inte har myndighetsutövning? Det förefaller för mig inte vara särskilt smidigt att
hålla fast vid att vi ska ha så mycket tjänstemän, personer i tjänsteanställningsförhållande. Borde man inte också ha arbetsavtal i högre grad
inom landskapets förvaltning?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I samband med den här framställningen har vi inte haft någon bredare diskussion om hur proportionerna ska vara mellan tjänstemän och avtalsanställda.
Den här framställningen medför att det blir mera lika för de här bägge
grupperna, avtalsanställda och tjänstemän. Ur den enskilde tjänstemannen synvinkel så tror jag att skillnaderna förändras.
När det gäller myndighetsutövande så behöver tjänstemannalagen
och dess grund finnas för dem som utför de uppgifterna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag får det intrycket att man inom landskapet har så många anställda
tjänstemannaförhållanden. Det är någon slags självstyrelsepolitisk värdering i det. De omfattas då i högre grad av de avtal som görs på Åland,
medan de som är anställda i arbetsavtal har ett avtal som baserar sig på
rikets avtal. Jag tycker att det inte verkar vara rationellt tänkt, utan det
är mera känslomässigt. Om man ska se till smidighet och effektivitet så
borde man nog reflektera över det här och det kanske utskottet kan
göra. Ska vi inte ha flera i arbetsavtal inom landskapets offentliga sektor
och i stort sett ska de som sysslar med myndighetsutövning vara tjänstemän. Det finns ju inget motiv för att ha en vaktmästare, kokerska eller
en sjuksköterska som tjänsteman.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker mycket väl att utskottet kan reflektera kring de
frågeställningar som ltl Sundback tar upp. Jag försöker tänka tillbaka.
Jag har varit med om ett antal budgetbehandlingar. Jag tror att det
kanske finns en viss slentrianmässighet i tjänstetillsättandet. Det är som
ltl Sundback säger att känslomässigt kanske det har känts tryggare om
man är tjänsteman. Men man ska också vara medveten om att man tar
på sig ett ganska stort ansvar när man tar på sig den rollen.
Summa summarum medför den här framställningen att skillnaderna
mellan de här två grupperna blir mindre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande ändrande av semesterlagen som här föreslås så
kopplar den ihop med den proposition som har lämnats in till riksdagen
här under vintern. Den är inte färdigbehandlad ännu. En formulering
här i detaljmotiveringens andra moment lyder så här: ”dessutom föreslås att rätten att få semestern eller en del av den framflyttad på grund
av en period av arbetsoförmåga under semestern ska gälla redan den
första dagen av sjukfrånvaron”. Såsom jag läser detta, om jag inte
misstar mig, så betyder det att förmånerna för den anställda minskar såtillvida att man förbrukar semesterdagar då när man är sjuk. Jag har för
mig att den här saken har diskuterats rätt livligt i riksdagen, här har den
inte nämnts ännu. Jag ber att vicelantrådet beskriver vad detta egentligen innebär.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här är en av de punkterna som leder fram till den här så
kallade jämställdheten mellan de som avtalsanställda och de som är
tjänsteman. På avtalssidan är situationen på det här sättet redan.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det betyder alltså att tjänstemän tappar förmåner. Det här
betyder en förändring så att redan från första dagen så förbrukar man
som tjänsteman semesterdagar då man blir sjuk. Är det detta som det
innebär?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Nej, jag har den uppfattningen att det är tvärtom. Som
tjänsteman får man en förmån som blir likartad med dem som är avtalsanställda. Det är den vägen som man ska tolka det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Detta är ett tämligen omfattande lagpaket som egentligen handlar om några olika saker: Reglering av tjänster, hur de kan dras in och inrättas – och reglering av semester: När och varför har man ledigt?
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Lagpaketet handlar i stort om att göra finländska semesterlagen (FFS
162/2005) tillämplig inom Ålands behörighet, dvs. också för landskapets och
kommunernas tjänstemän – och om att landskapsregeringen kopplar ett helhetsgrepp på inrättandet och indragandet av tjänster.
Arbetstagare med arbetsavtal omfattas redan idag av semesterlagen. Att
tillämpligheten utvidgas är i princip bra, med tanke på att det redan till stora
delar tillämpas, men också med tanke på överskådligheten.
Förutom tillämpliggörandet av rikslagstiftning på Åland innebär dessa lagar också att flera av semesterbestämmelserna flyttas från förordnings- till
lagnivå, vilket är vettigt och i linje med hur riksdagens grundlagsutskott brukar resonera om reglering av individens rättigheter enligt grundlagen 80§
1.mom.
Vad kostar detta? Det är i sammanhanget en ofin fråga, till den del det
handlar om redan uppnådda, kollektivavtalsfästa rättigheter. Sedan handlar
det också om starka symbolvärden, som att våra anställda kan fira Ålands
självstyrelsedag en gång per år, inte minst med tanke på att självstyrelsedagen redan finns reglerad i tjänstekollektivavtal. Det oaktat är det en fullt berättigad fråga som lag- och kulturutskottet med fördel kan fundera vidare på.
Sedan kan vi notera principen, som vicelantrådet nämnde; smidigare och
effektivare budgetering, det som går ut på att enskilda tjänster inte behöver
specificeras i budgeten för att ett beslut om inrättande ska kunna fattas. Det
viktigaste här är att det är pengarna i budgeten som styr huruvida man kan
anställa - inte huruvida lagtinget specifikt inrättar dem i budgeten.
Mera allmänt finner jag det positivt att landskapsregeringen kopplar ett
helhetsgrepp över tillsättandet och indragandet av tjänster i ÅMHM; Högskolan på Åland och Ålands musikinstitut.
Avslutningsvis noterar jag att det finns straffpåföljder för den som inte
iakttar semesterlagen, dvs. böter för brottet semesterförseelse.
Moderata lagtingsgruppen stöder att lagförslaget om regleringar av tjänster och semester remitteras till lag- och kulturutskottet.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Det är bra att regeringen kommer med en revidering av tjänstemannalagen. Vad jag förstått har huvudavtalsparterna under flera år framfört
behovet av en revidering av tjänstemannalagen. Genom landskapsregeringens lagförslag till reglering av tjänster och semester föreslås en partiell revidering som främst handlar om tjänsteregleringar. Detta förbättrar tjänstemännens ställning och främjar en enhetligare tillämpning av principerna om
god förvaltning i syfte att uppnå mer likabehandling av tjänstemän i förhållande till arbetsavtalsanställda inom landskapet och generellt samt i förhållande till kommunalt anställda tjänstemän.
Landskapets olika myndigheter föreslås nu självständigt handha uppgifter
som rör dess personal samt att tjänster inrättas och indras efter att landskapsregeringens utlåtande inhämtas. När detta genomförs i praktiken är det
viktigt, som de fackliga organisationerna framhållit i olika sammanhang, att
myndigheternas ansvariga också då ges fortgående utbildning om hur det i
praktiken ska ske på ett rättssäkert sätt för alla parter.
Det finns inom landskapet underlydande myndigheter där tjänster inrättats för alla anställda samtidigt som det finns myndigheter som inrättat tjäns-
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ter för förvaltningsuppgifter som utövar myndighetsutövning och basservicepersonal anställs i arbetsavtalsförhållande.
I det avseendet bör man uppmärksamma att landskapsregeringen och alla
dess underlydande myndigheter själva ska följa principen som är lagfäst i
kommunallagens 57 § i syfte att göra skillnad på tjänstemän som utövar offentlig makt och anställda som inte utövar offentlig makt. Det är därför eftersträvansvärt att landskapets olika myndigheter långsiktigt har en enhetlig
praxis i det här avseendet. Den här frågan har också framgått ur dagens situation.
Inom ÅHS är alla anställda som tjänstemän, även om de inte utövar offentlig makt. Det är inte tillfredsställande som det är nu, att personal inom ÅHS
kan gå på tillfälliga kortare eller längre förordnanden i årtionden, utan grundad anledning i vissa fall, istället för att inrätta ordinarie tjänster.
Det ger heller inte en t.f. anställd ett rättssäkert existensberättigande vilket
försvårar och till och med omöjliggör för den enskilde att t.ex. få ett långvarigt hyreskontrakt eller banklån. Det verkliga behovet av personal som behövs för att en verksamhet ska fungera kan inte på ett trovärdigt sätt redovisas eftersom ett flertal enskilda personer år efter år går på kortare och längre
tillfälliga förordnanden, i stället för att inrätta ordinarie tjänster eller ingå arbetsavtal i enlighet med arbetsavtalslagen.
Fru talman! Nuvarande system bottnar delvis i att det inte finns arbetsbeskrivningar utan bara yrkestitlar för majoriteten av anställda inom ÅHS. Det
finns bara arbetsbeskrivningar för vissa inom den högsta förvaltningen. Därför är det viktigt att avgöra uppgifternas art och behovet av anställda inom
verksamheten rätt långsiktigt för att åstadkomma en effektiv och rationell
verksamhet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Snuttjobb i ÅHS är ett allvarligt fenomen. Jag delar
kollegan Beijars oro för det. Vi har ett otal prejudikat från våra högsta
domstolar, i det här fallet högsta förvaltningsdomstolen, som säger att
om kommunerna förfar på det här sättet gång på gång och förlänger förordnande för ett jobb som finns, så kan domstolen tvinga kommunerna
att inrätta en tjänst eller anställa i fast anställningsförhållande för att utföra jobbet. För inget jobb finns ju till för innehavaren, alla jobb finns ju
till för att få ett jobb gjort. Skulle i så fall, enligt kollegan Beijar, samma
förfarande behöva gälla i ÅHS? Är det så som jag ska förstå anförandet?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tar inte ställning i sak till den frågeställning som ltl
Gunnar Jansson tog upp. Jag tycker att det är viktigt att lyfta den här
frågan och att den bearbetas på bästa och rättast möjliga sätt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, här är vi överens, jag ville inte polemisera på något
sätt. Det här är de facto en fråga om rättsskydd för anställda. Staten och
landskapet har större utrymme här uppenbarligen, eller det kan möjligen vara så att de här frågorna inte har prövats rättsligt, enbart för kommuner, samkommuner och kommunalförbund. Jag välkomnar det här
ställningstagandet. Snuttjobb i ÅHS är inte bra!
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Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Personligen tycker jag att man rättsligt kunde pröva det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag skulle vilja att utskottet tittar närmare just på den här frågan. Den kanske inte direkt påverkar själva lagstiftningen. Det handlar nog
mera om en sorts anställningspolitik hos landskapet.
Jag tror att det finns gamla föreställningar om att när man är tjänsteman
skulle det på något vis innebära att man sitter säkrare och tryggare och att det
är bättre än att ha ett arbetsavtal. I vissa avseenden kan det vara så, men det
är långtifrån i alla avseenden. Om man ska se det som arbetsgivarrepresentant, att vi ska ha en flexibel och rationell förvaltning, så borde man i utskottet reflektera över att tjänstemän i första hand ska vara personer som ansvar
för myndighetsutövning. De övriga kan faktiskt vara anställda i arbetsavtal.
Här tror jag att det kommer in en självstyrelsepolitisk aspekt. Det har ju visat sig framgångsrikt, landskapets tjänstemän och anställda tjänar mycket,
mycket bättre än t.ex. vad man gör i kommunerna. Det är tyvärr så därför att
landskapets förhandlare inte alltid är så framgångsrika. Facken är betydligt
effektivare.
Det finns många aspekter på det här. Min uppfattning är att t.ex. inom
ÅHS borde vi ha betydligt flera människor i arbetsavtal. Nu inrättar man ofta
tjänster och då måste man ju fullt ut finansiera dem i budgeten. Sedan besätts
tjänsterna ändå inte på full tid, utan de kan vara besatta till 50 eller 60 procent och så använder man de här pengarna på olika sätt. Det där systemet är
inte heller så transparent.
Min förhoppning vad gäller ÅHS är att vi skulle ha färre tjänstemän och
flera personer i arbetsavtal. Det kanske också skulle underlätta att vi inte
hade så många som går på tillfälliga förordnanden. Detta är sedan ganska
svårt att undvika inom ÅHS som har en så stor personal och så många kvinnor som är anställda. Det blir mycket föräldraledigheter och sådant men det
skulle åtminstone ge arbetsgivaren flera instrument att arbeta med. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har ingenting att invända mot det övriga som ltl Sundback sade. Jag tror att det är bra om utskottet fördjupar sig i de sakerna.
Men det var en sak som jag reagerade på; att kommunerna skulle ha
haft en sämre löneutveckling. Min bild är precis den motsatta. Kommunernas anställda har under årens lopp haft en bättre löneutveckling än
vad landskapet haft och det är ett av våra problem när det bl.a. gäller rekryteringen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tänker faktiskt i första hand på ÅHS och de yrkeskategorier som
finns på motsvarande håll i kommunerna. Där är det i alla fall en större
skillnad. Det är ett stort fält och det kan jag inte heller så jag har ingen
absolut uppfattning om det. Men i allmänhet är det nog så att det i tjänstekollektivavtalet lätt blir lönehopp och stora gropjusteringar, vilket vi
nog tyvärr har sett också inom ÅHS.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Som medlem i finans- och näringsutskottet får jag förmånen att
lyfta upp frågan om de föreslagna ändringarna i semesterlagens stadganden
om hur det påverkar människor som är anställda av landskapet.
Det kan hända att otydligheten är i betraktarens ögon. Men när jag läste
formuleringarna i detaljmotiveringarna gällande hur anställda människor
kommer att påverkas av sjukdom i samband med semester så kunde åtminstone jag läsa det som att det är en förmån som man drar in. Men det kan
hända att jag har fel, men det här bör redas ut.
Om det är andra vägen, så som vicelantrådets sade, att tjänstemän kommer att få en förmån som liknar den som är i arbetsavtalsförhållande så är
frågan ändå intressant eftersom förändringen innebär en kostnad, vilket bör
redovisas i finans- och näringsutskottet. Det här går säkert att reda ut.
Man kan konstatera att den här föreslagna förändringen i rikets lagstiftning ännu inte har blivit färdigbehandlad i riksdagen. Finans- och näringsutskottet och lagtinget måste ju följa med riksdagens behandling av den här
frågan för att se vad beslutet kommer att bli, eftersom den här förändringen
kopplar ihop med det.
Sedan några ord om tillsättandet och indragandet av tjänster. Liberalerna
ville diskutera detta i samband med senaste vårs tilläggsbudget, även i samband med den ordinarie budgeten och kanske också i samband med den sista
tilläggsbudgeten för 2012 då en tjänst som rederichef inrättades retroaktivt.
På det viset är saken rätt så att vi diskuterar en lagstiftningsförändring i enlighet med det som majoriteten vill. Vi har ju kommit rätt i tid på så sätt att vi
nu diskuterar lagen. Tidigare har vi diskuterat budgetar som om lagförändringen redan skulle ha trätt ikraft. Men nu är vi såtillvida på rätt bok.
Vi liberaler är absolut för effektivisering av förvaltningen och också för delegering av beslutsfattandet till korrekt beslutsnivå så att saker och ting hanteras där det är mest ändamålsenligt.
Den här frågan kolliderar med en annan stor politisk fråga, eller kanske två
till och med. Det är en stor politisk fråga i vårt åländska samhälle, speciellt i
spartider som nu, att ha kunskap om hur landskapsregeringar har lyckats i
sina ambitioner att i någon mån minska den offentliga sektorn. Det är intressant att veta hur många som landskapsregeringen anställer och betalar lön åt.
En annan fråga som är intressant, kanske inte ute i samhället men åtminstone här internt i lagtinget, är hur budgetstrukturen utvecklas, hur tydlig
landskapets budget kan bli, om det är lätt att läsa den och förstå vad den innehåller. De här två sakerna kolliderar lite med den framställningen som ligger på vårt bord just nu.
Jag ska ytterligare föra ett litet resonemang om de här frågorna. Landskapsregeringen sade, i samband med tilläggsbudgeten förra våren, att budgetstrukturen 2013 skulle ändra, den skulle bli något tydligare att utläsa. Den
blev inte tydligare bara genom det faktum att man inte längre nämnde vilka
tjänster som ska inrättas och vilka tjänster som ska dras in. Genom den åtgärden uppnådde man inte målet med en tydligare budget. En tydlig budget
är ju inte bara en fråga om indragna eller inrättade tjänster, utan det finns så
mycket annat. Här finns fortfarande väldigt mycket för den här landskapsre-
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geringen, precis som för många andra landskapsregeringar tidigare, att bita i
och det är inte heller någonting att hymla om. Det finns ett stort gemensamt
intresse av att förtydliga budgetstrukturen.
Det finns också ett behov av att lagtinget, som sedan fattar beslut om budgeten, i kontakt med samhället där ute och också i sitt eget arbete, ska kunna
förstå och veta vad budgetanslagen verkligen innebär. Sannolikt som ett svar
på de här frågeställningarna så sade finans- och näringsutskottet i sitt betänkande efter tilläggsbudgeten senaste vår, den så kallade omställningsbudgeten, att majoriteten i finans- och näringsutskottet stödde den åtgärd som vi
nu diskuterar. Finans- och näringsutskottet ville ändå att antalet anställda
helst redovisas som årsarbeten och de kunde finnas med som en bilaga till
budgeten. Jag vill att finansutskottet lite fördjupar sig i frågeställningen om
hur lagtinget och finans- och näringsutskott, som behandlar budgetar mera i
detalj framöver, ska kunna säkerställa sig om informationsflöde mellan landskapsregering och lagting den dag då sannolikt lagen ändras på det här sättet
att det blir en delegering av själva inrättandet och indragandet av tjänster.
Det tycker jag att är en viktig sak eftersom det är en politisk intressant fråga
om landskapsregeringen lyckas med sina målsättningar. Det är också av intresse för lagtinget att kunna utläsa ur budgeten om de utlovade ambitionerna och om målsättningarna förverkligas.
Det står i framställningen ungefär så här; att landskapsregeringen och
landskapsregeringens underliggande myndigheter avser att föra ett register
över antalet anställda. Register är nästan ett fult ord, det låter lite som storebror bevakar dig. Jag ser det som självklart att man har en uppfattning i landskapsregeringen över hur många personer som är anställda. Men frågan är
hur man kan informera lagtinget och se till att den här kunskapen är öppen,
offentlig, transparent och belyst så att alla kan tyda den. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa nämnde att det här ska tas upp i finansoch näringsutskottet. Nu är det föreslagits att det här ärendet ska till
lag- och kulturutskottet. Det kan vara bra att ledamoten känner till det
förslaget från talmanskonferensen.
Jag hade lite svårt att förstå om ltl Perämaa var för eller mot den här
förändringen. Är ltl Perämaa för den här förändringen om han får tillräcklig information?
Vare sig Finlands eller Sveriges riksdag sysslar med att inrätta eller
dra in tjänster, vilket jag har tidigare sagt i en debatt. Hur ser ltl
Perämaa på det, är han för eller emot det här? Jag får inte riktigt grepp
om det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för tillrättaläggandet. Jag kommer väl ihåg att talmannen sade att det är lag- och kulturutskottet som ska behandla framställningen. Jag hoppas att budskapet går fram till lag- och kulturutskottet i varje fall.
Om jag är för eller emot? Det beror på det svar som landskapsregeringen kan ge utgående ifrån det som jag framförde i övrigt. Jag kan acceptera en delegering för att effektivisera förvaltningen, bara man säkerställer sig om att informationen ändå finns tillgänglig så att man ur bud-
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geten kan utläsa vad avsikten är och var man avser att öka och var man
avser att minska i antalet tjänster. Vicelantrådet sade i sin presentation
att saker och ting och behov av förändringar kan uppstå under ett budgetår och med det här förslaget blir inte lagtinget involverat på samma
sätt. Det är en informationsfråga som kommer att avgöra vårt och mitt
ställningstagande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är relevanta frågeställningar som ltl Perämaa tog upp.
Jag ska villigt erkänna att jag själv har brottats med dem under årets
gång. Jag tycker ändå att den här framställningen är en klar statushöjning av lagtinget, parlamentet. För nu kommer lagtinget att slå fast vad
som ska göras och vilka totalresurser som ska användas. Samma sak blir
det också för landskapsregeringen, vi måste också se vad som ska göras.
Men frågan hur det ska göras kommer vi mera att överlåta till förvaltningen, för saker och ting kan göras olika sätt. Politikerna slår fast vad
och vilka resurser vi är beredda att ge för det och sedan ska tjänstemännen och de olika enheterna få en större frihet att kunna göra det så klokt
som bara möjligt.
Jag är också helt inne för att vi kommer att ha en kontroll på detta
ifrån finansavdelningen genom att det kommer att finnas ett samlat register.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det ligger givetvis mycket i det som vicelantrådet säger.
Principiellt är liberalerna absolut för den här fördelningen. Lagtinget,
parlamentet tar ställning till de stora frågorna och bestämmer vad man
vill att landskapet med finansiering ska utföra sedan delegerar man
själva beslutsfattandet och verkställigheten.
Som jag har sagt här flera gånger så finns det ett behov av information. Det ställs krav på alla yrkespolitiker inom ramen för självstyrelsen,
lagtingsledamöterna och landskapsregeringen, att de ska ha kunskap om
vad som förändras. Sedan finns det frågor om privatisering eller att ha
egna anställda som är av stort politiskt intresse. Kan vi lösa informationsbiten så tror jag att vi löser mycket av den här problematiken.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa, jag och regeringen har samma målsättning. Vi
måste ha kunskap om de här sakerna. Vi måste också som regering
kunna svara när lagtinget eller någon annan ställer de frågorna till oss.
Därför behöver det finnas en samlad bild och den bilden kommer att fås
av det så kallade utlåtandeförfarande som man föreslår att ska införas
med den här framställningen.
Till syvende och sist så kommer det mesta att behandlas i samband
med de ordinarie budgeterna. Ska man göra förändringar så måste förändringarna beskrivas i budgeten som tidigare och det måste finnas re43

surser. På det sättet blir det inte en sådan dramatisk förändring när det
gäller informationen. Det ligger i allas vårt intresse att informationen
ska finnas.
Det här tydliggör rollfördelningen på ett bättre sätt och ger också
både ansvar och skyldighet till dem som ska utföra de här uppgifterna,
att de får medel och resurser att göra det på det sätt som de tycker att är
klokast.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ännu några ord om rollfördelningen. Liberalerna brukar
och har samma åsikt oberoende om de sitter i majoritetsställning eller i
oppositionsställning. Vi vill ha en rak linje och utveckla samhället och
även förvaltningen.
Också några ord om utlåtandeförfarande kopplat till det att man för
det mesta fattar besluten om här sakerna i samband med den ordinarie
budgeten. Här har jag själv sett att det finns en risk att det här förfarandet och beslutsfattandet blir mera urvattnat och långdraget genom det
som föreslås. Så det finns en fördel i att man helst fattar de svåra besluten och de flesta besluten i samband med årsbudgeten, då går politiken
het och partierna är samlade och man kommer överens om svåra frågor.
Om det här ska dras ut över hela året, via utlåtandeförfarande och man
ska fatta delbeslut, så finns det en risk att den processen kan medföra
problem också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag skulle hellre ha haft en tredje replik men jag får ta det på här
sättet.
Jag har också funderat på detta med utlåtandeförfarande och vilka effekter
det får. Idag när vi inrättar en tjänst i budgeten så blir den godkänd någonstans kring jul. Sedan i praktiken har tjänstetillsättningen skett per den 1
mars, så det har gått två månader in på det nya året.
Med nuvarande förslag ska man kunna tillsätta tjänsten inom en månad efter att budgeten har blivit godkänd. Där är det möjligt att snabba upp processen lite.
Det nya är att man under årets gång kan komma med förslag att ändra organisationen på något sätt utan att gå vägen via lagtinget. Där finns det en tre
månaders tidsfrist. När enheten kommer med sitt förslag så har landskapsregeringen högst tre månader på sig att fundera på om det är en bra sak. Det
kan gå mycket snabbare också. Det är en ny möjlighet i systemet. Jag tycker
ändå att det i det här projektet är två positiva saker som ska göra det möjligt
för dem som är chefer för de olika verksamheterna att sätta sin prägel på
verksamheten och på det sättet kunna få ut det mesta möjliga av sin organisation. Man brukar annars kritisera offentlig sektor för att man är byråkratisk
och stel. Det här ger en möjlighet att vara betydligt mera dynamisk när det
gäller att utforma organisationen och att se till att man har de resurser som
behövs för att göra de uppgifter som lagtinget och landskapsregeringen önskar.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag köper helt det resonemanget med ”vad och hur” som vicelantrådet tog upp. Vår problematik är ju att vi trots allt är en liten förvaltning. Jag och oppositionen upplevde vid senaste budgetbehandlingen som att vi köpte grisen i säcken, t.ex. när vi ifrågasatte inrättande av
en tjänst som rederichef. Vi fick till svar att det hade vi godkänt redan
genom budgeten fast det inte tydligt och klart framkom. Nu skriver man
här att man ska ha någon form av budgethänvisning. Hur tänker man
lösa det? Hur tänker man i så fall informera lagtinget?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I den ordinarie budgeten kommer det att finnas beskrivningar av de verksamheter som vi ansvar för. När det blir verksamhetsförändringar så kommer de också att beskrivas och vilka resurser som
kommer att behövas för att kunna motivera de pengar som man äskar i
budgetförslaget. Sedan är det upp till lagtinget att godkänna eller icke
godkänna de resurserna. Där måste vi som lägger fram budgetförslaget
för lagtinget kunna svara på de olika ledamöternas frågor. Vi måste ha
ett sådant underlagsmaterial så att vi kan ge goda svar på relevanta frågor.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är säkert sant. Jag kan tänka mig att i de allra flesta fall så
är det här helt oproblematiskt. Men sedan dyker det alltid upp tjänster
som ifrågasätts, tjänster som kan bli olika signaler till samhället och
precis just så var det med tjänsten som rederichef.
När man är på oppositionens sida så ställer man sig lite frågande till
det här. Vi får gräva vidare i utskottet. Man ger fullmakt in blanco till
vissa saker.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Totalt sett hoppas jag ändå att det här ska vara positivt för
landskapet. Jag inser naturligtvis själv att de här första åren som vi nu
går in i är väldigt viktiga för att vi utformar en praxis på det här området. Min målsättning är att praxis ska vara sådan att den kan omfattas
av alla, oberoende om man sitter i regeringsställning eller i opposition
för vi vet att de rollerna kommer att bytas under årens lopp. Den här
praxisen ska förhoppningsvis kunna vara hållbar i alla lägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
5

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 42 § ska självstyrelsepolitiska nämnden avge ett betänkande i
ärendet innan det tas upp till slutlig behandling i lagtinget.
Först tillåts diskussion och därefter remitteras betänkandet till självstyrelsepolitiska
nämnden.
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Minister Gun-Mari Lindholm

Det så kallade EU-meddelandet innehåller egentligen två delar. En redogörelse för 2012 års arbete i relation till politikområden i ett EU-perspektiv
samt för det andra en beskrivning av politikområden som prioriteras från
landskapsregeringens sida i förhållande till EU-kommissionens prioriterade
politikområden.
Jag kommer att uppehålla mig vid framtiden, dvs. de prioriteringar som
regeringen har gjort och som jag kan tänka mig att är av särskilt intresse för
lagtinget.
Det finns en del nya områden som inte har varit prioriterade tidigare i ett
EU-perspektiv t.ex. energi och trafik. Det finns också gamla godingar såsom
strukturfonder och tobaksdirektiv. Sedan finns det frågor som alltid är föremål för ärende på agendorna i olika kontakter som vi har, både när det gäller
nationella, internationella och i andra sammanhang.
En fråga som alltid är på agendan när vi träffar framförallt parlamentsledamöter, ledamöter i riksdagen i Finland men också andra personer som
svenska ministrar, parlamentariker och EU-parlamentariker är naturligtvis
EU-parlamentsplatsen för Åland. Detta har man jobbat med under många,
många år ifrån regeringar bakåt i tiden. Vi har inte kommit i mål med den
frågan. Den här regeringen har ytterligare skärpt argumentationen, motiven
till varför det här skulle vara absolut en rättmätig plats för Åland och ålänningarna. Vi har landat vid att det här är en nationell fråga för Åland. Det är
ingenting som Åland ska lobba för ute i Europa. Det är nationen Finland som
ska tillse att Åland får platsen. Det är en konstitutionell fråga mellan Åland
och Finland. Vi har gjort vårt arbete i den här frågan. Vi har tillställt Finlands
riksdag och regering den allra bästa argumentationen som man kan tänka sig.
Nu är det upp till Finland att arbeta vidare med den här frågan.
Vi kommer att ha en omfördelning där man åtminstone så här långt kan se
att Finland kommer att hålla sina nuvarande platser. En av de platserna
skulle naturligt då höra till Åland. Vi har också tillställt Finlands regering, justitieministeriet i det sammanhanget, ett behov av översynen av indelningen
av valkretsar i Finland.
Vi har också haft ett personligt möte med justitieministern och hennes stab
i den här frågan. Det här kommer också att diskuteras inom andra sammanhang här inom kort. Vi jobbar på den här frågan men vi kan inte göra det
slutgiltiga arbete, det är Finlands regering och riksdag som ska se till att de
gör sitt jobb.
Det är naturligtvis väldigt väsentligt att man har ett gott samarbete, skapar
nätverk med andra ledamöter på olika nivåer inom alla sammanhang och
också inom Europaparlamentet. Lagtinget var senaste oktober i Bryssel för
att bilda sig en uppfattning om arbetet men också för att skapa de goda kontakter som man behöver. Jag känner också att det är väldigt viktigt för regeringen att åka ut och träffa andra parlamentariker, man kan inte bara sätta
den här frågan i famnen på ett parti att lösa. Vi måste naturligtvis ha goda
kontakter med partierna i Finland men också med partierna i Sverige. Det
finns många frågor som är väldigt viktiga för Åland och där parlamentariker i
Europa har nyckelpositioner när det gäller olika frågor. Från åländsk sida är
det viktigt att också ha kontakt med dem och även andra länders parlamentariker.
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Regionkommittén är förstås en arena att diskutera olika frågor och skapa
kontakter. Regionkommittén är en arena där man diskuterar förslag som
kommer ifrån EU-kommissionen och man avger yttrande till EUkommissionen. Jag han själv varit väldigt tveksam till regionkommitténs
både framtid, innehåll, struktur och syfte. Men jag ser det åtminstone som en
möjlighet att träffa andra människor och få en insyn i vilka frågor som är på
agendan inom den närmaste framtiden. Det senaste mötet vi hade diskuterade vi bland annat inre säkerhet i olika länder, specifikt människohandel och
trafficking, vilket är frågor som ligger mig själv väldigt varmt om hjärtat. Jag
hade en redogörelse i kammaren om hur vi hanterar den här frågan på Åland
och hur och på vilket sätt vi har fört upp den här frågan på den politiska
agendan.
Ett annat viktigt politikområde för regionkommittén, för EUkommissionen, för parlamentet och för parlamenten runtom i världen, hoppas jag, är ungdomsarbetslösheten. I relation till andra länder är ungdomsarbetslösheten inte så specifik på Åland. Jag anser att ungdomsarbetslösheten
är något som vi måste arbeta tillsammans med. Det är ett gemensamt ansvar
att vi tillsammans försöker göra någonting åt det. Om ungdomsarbetslösheten svängs till utanförskap, man har ingen tillhörighet till någon social grupp,
man får ekonomiska svårigheter, skillnaden mellan dag och natt suddas ut,
man har inte några rutiner och strukturer och man har ingen framtidstro där
drömmar kan bli verklighet så ser jag det som är en möjlighet också för en ny
ledare i världen att stiga fram och faktiskt ha en möjlighet att göra det som
man har gjort tidigare i historien. Därför blir det här en väldigt viktig fråga
för alla som kan göra någonting åt det. Det är ett gemensamt ansvar så att
unga människor känner att de har en framtidstro. Detta diskuterades på senaste mötet i regionkommittén där jag också höll ett anförande i den här frågan.
Sedan har vi subsidiaritetsprincipen, den principen är viktig också för lagtinget. Vi har gemensamt formulerat ett dokument när det gäller på vilket sätt
lagtinget och landskapsregeringen ska tillse att subsidaritetskontrollen för
lagtinget fungerar. Bara den kommer igång så ska vi se att också lagtingets
ledamöter har en bättre insyn och de kan själva gå in och se vilka frågor som
skulle vara intressanta att sätta upp på agendan.
Sedan har vi en fråga om specialrådgivaren i Bryssel. Den tjänsten innehas
idag av Hanna Bertell, anställd av Finlands regering men är föreslagen av
Ålands landskapsregering. När hennes mandatperiod går ut finns det alltid
skäl att utvärdera vad den här tjänsten ska innehålla, strukturen på tjänsten
och kompetensen så att man får ut största möjliga nytta. Idag kan vi konstatera att många av tjänstemännen i landskapsförvaltningen tycker att det här
fungerar väldigt bra. Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har diskuterat
den här frågan och också statusen på specialrådgivare. Man tittar på om man
ska göra någon ändring av själva statusen.
Det var dessa frågor och politikområden som är viktiga för mitt ämbete.
Vad beträffar de andra politikområdena så kommer respektive minister att
svara på de frågorna och presentera sina politikområden. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterade att ministern sade om arbetet för en parlamentsplats att den här landskapsregeringen har ytterligare skärpt argumentat-
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ionen och förstärkt motiven. Skulle ministern kunna beskriva vad den
här regeringen nu för fram som inte har förts fram under alla dessa år
ända sedan 1995, när vi i alla möjliga olika sammanhang har argumenterat för att Finland borde ge en av sina platser till Åland. Vad är det
som är nytt?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag nämnde nog att man har gjort ett väldigt stort arbete tidigare också. Argumentationen tidigare har väldigt långt gått ut på att
man på EU-nivå ska ordna upp och tillförsäkra Åland den här platsen.
Vi har svängt på det nu och argumenterar och motiverar att det här är
en konstitutionell fråga mellan Åland och Finland. Det är ingenting som
Åland ska vara ute och lobba för i Europa. Det är Finland som ska tillse
att en parlamentsplats tilldelas Åland.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Då är det väl inte argumentationen som har förändrats utan det
är riktningen. Tidigare har vi också haft det här Europaspåret parallellt
med det inhemska spåret. Det har egentligen funnits två spår. Man har
också försökt med metoden via fördelning på europeisk nivå att Finland
skulle få en extra plats för Åland. Men det inhemska spåret har alltid
funnits där.
Jag kan inte se i det här meddelandet eller i annan information som
jag har fått från landskapsregeringen att man på något sätt skulle ha
ändrat på argumentationen. Det är fortfarande så att Europaparlamentets makt har blivit större. Det förstärker ytterligare Ålands berättigade
krav på att lösa det här.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag utgår ifrån att det är Duff-kommittén och konstitutionella utskottets
skrivningar som vtm Viveka Eriksson hänvisade till när man pratar om
det europeiska spåret. Den här landskapsregeringen tycker att just det
spåret har blivit väldigt otydligt eftersom man har haft två olika spår.
Det är bättre att man sätter krutet på ett spår, så kör man det och gör
det rejält och argumenterar för det. Vi har inte något säte, stämma eller
arena på en europeisk nivå för att föra fram det här förutom de informella kontakterna som vi har. På det sättet har vi inte någon formell
kontakt rakt in i EU-parlamentet utan det är på informell väg. Men det
formella är gentemot Finlands regering och riksdag och det är där som
argumenten ska föras fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Landskapsregeringar har gjort allt för att få en egen
parlamentsplats, påstod minister Gun-Mari Lindholm. Man har den 25
december 2012 tillställt justitieministeriet en skrivelse, i enlighet med
valmotionen som lagtinget lämnade 28.4.2006. Förväntar sig landskapsregeringen nu att få svar på frågan om en EU-parlamentsplats under den kommande aftonskolan? Om man får ett negativt svar, vad gör
landskapsregeringen då?
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Minister Lindholm nämnde regionkommittén som väldigt viktig. EUparlamentarikern Thorvalds tyckte inte att regionkommittén var så viktig. Han hänvisade till kostnaderna. Den kostar 200 eller 250 miljoner
euro per mandatperiod. Thorvalds ifrågasatte om det var värt det eller
om man hellre skulle sätta de pengarna på att utöka parlamentet istället
så att Åland skulle få en egen parlamentsplats.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar det sista, det s.k. utspelet från Nils Thorvald så
har han dragit det tillbaka. Det är inte längre aktuellt.
När det gäller kontakterna till både justitieministern och EUministern i Finland så har vi fört upp den här frågan på agendan. Svårigheten är att man försöker bolla den här frågan från den ena till den
andra. Därför har vi också önskat att få upp den här frågan på aftonskolans agenda, för då sitter alla samlade tillsammans och ingen kan i det
sammanhanget bolla frågan vidare. Aftonskolan är arenan där man ska
diskutera den frågan. Sedan får vi se vart frågan hamnar och hur frågan
kommer att hanteras. Vi har åtminstone fört upp frågan och argumenterar för den, det kan jag tillförsäkra ltl Eklund.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det har ju varit en vana trogen från lagtinget att man i
alla fördragsförändringar har påpekat saknaden av EU-parlamentsplats
för Ålands del. Det har inte hänt någonting. Man har väl antagligen noterat att vi har skrivit men ingenting mera. Jag tycker att det någon gång
är dags att sätta ner foten och bestämma sig. Vad är det vi vill och vad
ska vi göra? Landskapsregeringen behöver ha en strategi. Vad händer
om vi får ett nej, ett nekande intresse från Finland av att gå oss till mötes när det gäller EU parlamentsplatsen?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag är den första att hålla med ltl Eklund om att det här är viktigt. Både i min roll i opposition och i regering så är det här en viktig
fråga. I alla sammanhang där jag har möjlighet att påverka agendan så
gör jag det i den här riktningen. I alla sammanhang har vi också den
skrivelsen med.
Landskapsregeringen har en strategi. Vi har goda argument, vi har
skärpt argumenten ytterligare och vi har valt ett spår. Sedan blir det upp
till partierna på Åland hur vi kommer att göra i fortsättningen om det
fortfarande är ett nej.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Under den förra perioden hade vi ett mycket fruktbart
samarbete med självstyrelsepolitiska nämnden i frågor avseende subsidiaritetsprincipens genomförande, dvs. subsidiaritets- och proportionalitetskontrollens behöriga handläggning här hos oss, framförallt i lagtinget. Jag besjälas av den uppfattningen att insatserna efter ansträngningar bör stå i en rimlig proportion till varandra. Det var inte några dåliga aktiviteter som vi utförde då och nu har det blivit lite si och så med
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det praktiska genomförandet av subsidaritetskontrollen. Jag känner till
de senaste dagarnas utveckling. Kunde ändå ministern vara vänlig i remissen att lite närmare redogöra för hur regeringen tänker basa på här
så att alla får höra vilka planer som föreligger? För det här rör ju lagtinget i allra högsta grad.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! När Lissabonfördraget skulle klubbas igenom så var jag en av
dem som var mest ivrig att den här principen skulle efterlevas. Vi gjorde
också ett besök till Sveriges riksdag för att se hur det fungerade där. Det
här är en viktig fråga för lagtinget. Men nu vill lagtinget att landskapsregeringen ska scanna igenom alla de ärenden som kommer in, märka ut
dem som är särskilt viktiga för Åland, föra ärendena ut till avdelningarna där avdelningarna gör ett litet PM och skickar det via EU-enheten till
lagtinget. Lagtingets kansli skickar ut det till ledamöterna och till utskotten så att utskotten eller en enskild ledamot sedan kan välja att lyfta
en viss fråga eller ärende.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det här låter bra. Kan man möjligen tänka sig, som jag
hoppas, att när utskotten här i lagtinget behandlar detta EUmeddelande att utskotten, med bistånd av landskapsregeringen kanske,
tar in hur de anser att subsidaritetskontrollen har fungerat hittills och
hur den framförallt kunde förbättras. Det handlar alltså om subsidiaritets- och proportionalitetskontroll. Det senare fenomenet är ju oerhört
viktigt i alla självstyrelsesystem.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag utgår ifrån att det kommer att bli föremål för diskussion i de olika
utskotten. Jag utgår också ifrån att nämnden, där samtliga partier är representerade och har omfattat det här tillvägagångssättet, också kommer att hålla sig till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Motiven har stärkts för parlamentsplatsen och motiven har
finslipats, ungefär så sade kansliministern, utan att desto mera kunna
redogöra för exakt hur. Men det kanske klarnar under fortsatt behandling av det här ärendet i den självstyrelsepolitiska nämnden.
Landskapsregeringen har i dessa frågor, under ledning av kansliministern, i senaste budgeten dragit in samfinansieringen av tjänstemannen, ålänningen som jobbade vid kommissionen. Den tjänsten försvinner eller har möjligen försvunnit. Därutöver säger nu kansliministern att
uppdraget som specialmedarbetare ska utvärderas, kanske inte med utgångspunkten att man ska dra in tjänsten. När man ska utvärdera
någonting på det här sättet så finns det ju ett visst hot om att den möjliga ska dras in. Jag ser det snarare tvärtom; kontaktytorna mellan självstyrelsen och Bryssel, kommissionen, håller på att minska.
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Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det där är nog att göra någonting på egen hand som inte finns här, inte
ens mellan raderna kan jag tillförsäkra ltl Mats Perämaa. Den här arbetsplatsen på kommissionen som också betalas av Finlands regering
avslutas i enlighet med lagtingets beslut i budgetsammanhang i juli i år.
Det är väsentligt att det finns en person inom de områden som är väldigt
angelägna för Åland. Nu blev inte den här personen placerad inom de
politikområden som är väsentliga för Åland. Men vi kanske har bättre
lycka nästa gång. Tjänsten som specialrådgivare i Bryssel är inte föremål
för någon indragning, vilket jag kan tillförsäkra. Men däremot innehållet, jag hoppas att man för varje tjänst, när man tillsätter en ny, har en
strategi för hur man ska använda den tjänsten de kommande åren. Saker och ting förändras och då kan också tjänsteinnehållet ses över.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var bra att höra att tjänsten som specialmedarbetare
inte är föremål för indragning. Lagtingsdebatten är till för att reda ut
frågetecken. Lagtinget fattade beslut om att dra in finansieringen för
den förstnämnda tjänsten, den tjänsten som ska avslutas nu i juni. Det
var på förslag av landskapsregeringen och därmed är det en ålänning
mindre som jobbar med kommissionsärenden och politiska frågor i
Bryssel. När vi fick läsa om utvärdering av den andra tjänsten så anser vi
att det var berättigat att ställa de här frågorna.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag kan kanske tänka mig att man kan läsa det så. Men det är inte tänkt
så och så är inte fallet. Däremot ska själva innehållet av tjänsten utvärderas.
Senast idag på förmiddagen hade jag ett möte med specialrådgivare
Hanna Bertell. Hon välkomnar också att man tittar på tjänstens innehåll, inte vara eller icke vara utan hur tjänsten ska vara utformad. Man
tittade också på tjänsten när hon tillsattes efter att Andreas Backfolk
hade haft tjänsten. Det är bra att man har innehållsdeklarationen klar
för sig när nästa börjar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Bästa kollegor, vi ska diskutera de åländska prioriteringarna framöver inom en union präglad av skuldkrisen. Man undrar faktiskt om
den elektroniska sedelpressen kommer att rädda oss från avgrunden. Det är
som nationalekonom John Kenneth Galbraith sade på 40-talet; ”politik är
inte de möjligas konst, det är att välja mellan det motbjudande och det katastrofala”. Det är detta som EU står inför och i synnerhet euroländerna.
Fru talman! Nu ska vi inte prata om eurokrisen som sådan även om den
kommer att påverka händelserna inom unionen.
När det gäller föreliggande EU-meddelande så är det åter en diger lista
som landskapsregeringen lägger fram. Det är 20 tyngdpunktsområden som vi
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kan kalla dem. Det är 20 frågor där vi ska ha särskild åländsk aktivitet. Inom
centergruppen har vi diskuterat frågan om detta är en rimlig ambitionsnivå
och framförallt hur vi under tidigare år har lyckats med att uppnå framgång
när vi har prioriterat de olika insatserna. Det normala är ju att vi har över 20
prioriterade områden som vi jobbar med. Kanske man till landskapsregeringen kunde rikta en vädjan om att vi skulle ha en liten överkoppling över vad
som har hänt i det som jag har sagt tidigare och få en avstamp under varje
prioriterat område.
Fru talman! Jag kommer i föreliggande anförande att koncentrera mig på
de processuella frågorna, dvs. hur Åland kan vara med och påverka och ta del
av EU-processen både i Finland och inom unionen. Varför det? Ja, därför att
det är trots allt formerna för våra möjligheter att vara med och påverka och i
vissa fall försvara oss som är själva basen för hela vårt arbete.
När det gäller bristen på den svenskspråkiga servicen så vill jag från centergruppens vägnar betona att landskapsregeringen har gjort en bra avvägning i årets redogörelse genom att nu tydligt peka på de problem som faktiskt
finns när det gäller språkig service inom beredningssektionerna i synnerhet i
Helsingfors. Det krävs klara förbättringar för att inte språket ska fortsätta
vara ett hinder för ett effektivt åländskt EU-arbete. Det kommer att krävs
översättningar av dagordningar. Det är lite märkligt att översättningar fortfarande inte kan åstadkommas ifrån vissa beredningssessioner. Här i självstyrelsegården så krävs det att den som inte behärskar finska på en ganska bra
nivå får fråga kollegor som kan finska om vad som ska avhandlas på att
kommande beredningssektionsmöte. Det är inte tillfredsställande!
Översättningarna kommer alltför sent, i klartext får landskapsregeringen
aldrig en rättvis chans att påverka processen. För vi kan utgå ifrån att de som
jobbar med de här frågorna inte kan finska på en sådan nivå att man kan ta
del av mycket komplexa frågeställningar.
Begäran av tolk brukar i regel tillgodoses. Orden talar för sig själva, det är
en hopplös situation för landskapsregeringens representant. Det är bra att
landskapsregeringen meddelar att detta inte är acceptabelt och jobbar vidare
med att få förbättringar till stånd och att man inte heller accepterar att en
åländsk representant ska nöja sig med att det efter ett möte hålls en sammanfattning. Tala om meningslös resa med tanke på miljön och annat.
Vi får se om vi kan få självstyrelsepolitiska nämnden med att vi ånyo skulle
ge flankstöd till landskapsregeringen i denna viktiga del av EU-processen.
EU-platsen, har redan berörts här av kansliminister Lindholm och i replikskiftena.
Vi kan konstatera att i och med landskapsregeringens meddelande, efter
åratal av förhoppningar knutna till EU-nivån, så lämnar vi nu det spåret. Vi
riktar åter in oss på att det är den finska regeringen och riksdagen som ska
säkerställa Ålands representation. Vi har otaliga löften från olika regeringar i
Helsingfors om att de ska fortsätta hävda Ålands särställning vid omförhandling av parlamentsplatser. Här krävs det att vi gör någon form av bokslut av
de aktiviteter som har hållits. Jag har själv sagt i självstyrelsepolitiska nämnden att det är svårt att spåra någon form av finsk aktivitet i den här frågan,
trots nämnda löften under decennier som har gått.
Jag tycker att självstyrelsepolitiska nämnden med landskapsregeringens
hjälp borde försöka bringa klarhet i hur Finland har uppfyllt sina löften till
denna del, om inte annat så för vårt eget historiska bokslut.
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När det gäller den fortsatta hanteringen av det här så vill jag trots allt på
centergruppens vägnar betona att när lagtinget godkände Lissabonfördraget
så var det med en ytterst tydlig kläm: Finland ska inte godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillförsäkras representation.
Tydligare kan det inte bli när det gäller ett parlaments besked i politiskt hänseende.
Fru talman! Innan denna form av EU-spår läggs till handlingarna finns det
alltså skäl att kartlägga hur de åländska förhandlingsmålen hanterats. Om det
är avsaknad av aktivitet från den finska statens sida så stärker det oss indirekt i den process som nu föreligger på axeln Mariehamn-Helsingfors.
Det är över 20 år sedan man började med det här ärendet, nog är det ett
fantastiskt tålamod som det samlade åländska politiska fältet har visat under
den här tiden av EU-medlemskap när det gäller avsaknaden av ett legitimt
förankrat demokratiskt EU-inflytande.
Fru talman! Jag tror att vi kommer att återkomma till detta om ganska exakt en vecka när vi har Kroatiens ansökan om medlemskap på bordet.
Fru talman! Jag tänkte också beröra några saker som saknas i meddelandet. Det första handlar om överträdelseärenden och vårt försvar inför EUdomstolen. Med tanke på att Lissabonfördraget ger EU-kommissionen avsevärt stärkta möjligheter att snabbt påföra bl.a. Åland ekonomiska sanktioner,
om man kan konstatera att vi på något vis inte har uppfyllt en EU-dom och vi
har fortfarande vårjakten på den röda listan, så är det angeläget att vårt EUförsvar är starkast möjligt. Det är därför, fru talman, som mina ögon fastande
på landskapsregeringens ordval i meddelandet på sidan 6: ”Landskapets representant kan inför EU-domstolen ha rätt att plädera tillsammans med
det finska statsombudet”.
Fru talman! Med tanke på vilket arbete lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden med flera lade ner under den tiden så är det här nog ett lite för
defensivt upplägg, även om jag är medveten om att det är en upprepning av
fjolårets budskap. Faktum är att under resans gång så fick vi t.o.m. till en
skrivning om att det ska gå att ge Åland fullmakt att företräda Finland i EUdomstolen vid överträdelseförfaranden. Man kan bemyndiga en åländsk representant att ensam försvara Åland inför domstolen. Det är när det gäller
brister som är enbart är kopplad till Ålands underlåtenhet att svara mot medlemsstaters skyldigheter att vidta vissa åtgärder.
Fru talman! Jag tror att det är bra om självstyrelsepolitiska nämnden gör
en genomgång av det här och ser hur vi här kunde få en lite mer offensiv utgångspunkt för den åländska EU-processen till den här delen.
Jag går inte in på övrigt vad som sades i dessa betänkanden. Vi får återkomma till det i nämnden. Det finns skäl här att än en gång notera och betona att det är inte grundlagsutskottet i riksdagen som allena ska avgöra hur
Ålands självstyrelse ska fungera. Det finns anledning att återkomma till den
delen.
Till sist när det gäller den frågan så på utrikesministeriets hemsida har
man inte tagit in den åländska EU-försvarsbiten i de riktlinjer som ska utgöra
ett stöd för ministeriets hantering av EU-ärendena inför domstolen. Jag hoppas att landskapsregeringen noterar det och påpekar att det har hänt en hel
del jämfört med 2007 som är den senaste noteringen i den här frågan på utrikesministeriets hemsida. Med tanke på att man har fördragsböcker, handböcker som är mycket bra när det gäller hanteringen av Ålands internation53

ella ärenden så är det här en liten plump i protokollet för utrikesministeriets
del. Men det är något som lätt kan åtgärdas så att alla kan vara medvetna om
vad som gäller.
Fru talman! Till sist tänkte jag föra in en ny aspekt i den åländska EUdiskussionen. Jag saknar lite i landskapsregeringens nu aktuella EUdokument EU-fördragets artikel 4:2, som jag har nämnt tidigare i några
sammanhang. Nu har det gått några år sedan Lissabonfördraget trädde ikraft
och det finns anledning för oss att studera vad den här nya rättskällan innebär som också utgör grund för EU-domstolen när man tolkar.
Artikel 4:2 säger mycket tydligt: Unionen ska respektera medlemsstaternas
bl.a. politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala
och regionala självstyret. Unionen ska respektera väsentliga statliga funktioner, där Åland har given roll i sammanhanget, med mera. Vi har i EUfördraget till följd av Lissabonfördraget, enligt min mening, en väsentlig förändring i EU-rätten. Man har gått från att tidigare alltid betonat skapande av
en gemensam inre marknad med allt mer effektivt upprätthållande av EUrättsordning till att nu säga att man också ska respektera avvikande anomalier i EU:s medlemsländer. Åland är mycket en anomali genom att vi avviker
från allt som unionen i övrigt står för, dvs. man erkänner de facto enbart
medlemsstaterna som rättsaktörer.
Min bedömning är att artikel 4:2 ger, i alla fall vid en första anblick, ett
visst utrymme för olika nationella undantag och kan på det sättet ses som en
möjlighet att undvika nya konflikter mellan vår egen rättsordning och EUrätten, i synnerhet i när det gäller de konstitutionella frågorna.
Jag hoppas att vi tillsammans framöver ska kunna ha ett kreativt tänkande
när det gäller att den här rättskällan ska kunna användas till fördel för Ålands
framtida bevakning. Som exempel kan jag nämna att våra problem med EUrätten kräver att det ska vara en förvaltningsmyndighet som representerar ett
land. Ta nu t.ex. snusfrågan och vårjakten, här i det nya fördraget har vi en ny
rättskälla som EU-domstolen kan ta in där man gör bedömningar om vad
som är rätt och riktigt i morgondagens union. Tack, fru talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Det är bra att ltl Harry Jansson har noterat att vi från
landskapsregeringens sida försöker beskriva den situation som många,
framförallt våra tjänstemän, upplever i kontakterna med Finland. Vi försöker inte försköna det utan istället peka på svårigheterna och problemen. Det finns inte någon anledning att säga att något fungerar när det
de facto inte fungerar som det borde. Här finns naturligtvis mycket att
göra. Vi måste också se till att de som åker på möten, där agendor eller
mycket annat enbart kommer på finska, att de känner sig starka nog att
också föra fram att de har rätt att få det översatt och inte bara få en
sammanfattning när mötet är slut.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag välkomnar också den markeringen från landskapsregeringens sida att tjänstemännen ska noga informeras om sina
rättigheter att agera som landskapets representanter genom de här beredningssektionerna. Jag tror att det är viktigt. Människor är olika och
alla har det inte så himla lätt att inför en större folksamling plötsligt
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börja ställa krav på språkliga rättigheter också. Tack för det, landskapsregeringen!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Också jag reagerade på den ganska defensiva hållningen och tonen i avsnitt två, 1:2, beredningen av överträdelseärenden i
landskapet. Tillräckligt många av oss här i kammaren har stått på barrikaderna för att minnas att det inte riktigt var det här som vi eftersträvade.
Visst, det här kan vi nog rikta upp i nämnden var i kollegan Harry
Jansson är en prominent medlem. Jag hade tänkt mig att han som medlem och ordförande i ett regeringsparti eventuellt kunde ha justerat den
här texten redan innan den kom hit. Nå, sådant här händer. Men nog är
det väl så att regeringspartiernas ledning läser det som levereras på regeringens vägnar?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Bästa kollega Gunnar Jansson, om det beror på sportlov och annat men den här gången hade vi inte möjlighet att ta del av
texterna på förhand. Jag har inte haft möjlighet att ge mitt bidrag till
processen den här gången, men normalt sett ska det fungera på det viset.
I övrigt håller jag med kollegan om att nämnden bör titta på hur vi
kan stärka landskapsregeringen inför byggnaden av EU-försvaret och
särskilt med tanke på EU-kommissionens utvidgade möjligheter att
snabbt påföra sanktioner på en brottsling.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det årliga meddelande till lagtinget om EU-frågor är viktigt. Det ger
oss i lagtinget möjlighet att diskutera EU-politiken. Det ställer också krav på
oss i lagtinget att verkligen fundera lite mera ingående på de EU-frågor som
berör oss ålänningar.
Frågan är om det ändå inte är dags att utvärdera upplägget av EUmeddelandet? Vi har haft lite samma form under ganska många år nu. Jag
skulle önska att man i beredningen här i lagtinget också funderar på om det
finns skäl att gå vidare. Nu känns det lite som att det här meddelande blir något av en upprepning på fjolårets meddelande. Det blir lite samma diskussioner här i lagtinget. Vi lyfter väldigt mycket upp inflytandefrågorna samtidigt som det viktiga i det här meddelandet är substansen i de prioriterade
områdena.
Ända sedan Åland blev medlem, 1995, har vi haft väldigt stort fokus på inflytandefrågorna. Vi har alla partier tillsammans arbetat väldigt hårt för att
skapa bättre plattformar och bättre kanaler för vårt EU-arbete. Vi har uppnått vissa framgångar. Vi har, ända sedan 1995, stadigt och säkert gått vidare,
ändrat självstyrelselagen och under den förra perioden tillkom principdoku-
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mentet. Vi har förbättrat våra arbetsrutiner, vi har skapat plattformar och vi
har nya kanaler för hur vi ska göra vår röst hörd i EU-samarbetet.
Därför tycker jag att vi nu borde ägna mera energi åt innehållet i den förda
EU-politiken och verkligen fundera på de frågor som griper in i ålänningarnas vardag, alltså del två i det här meddelandet.
Vi har, som sagt, stått på barrikaderna för att få en möjlighet att påverka
politiken i EU och vi har flyttat fram positionerna. Nu ska vi i lagtinget och
framförallt regeringen ta till vara de här möjligheterna som har öppnats. Vi
har nu möjlighet att vara med i ministerrådsarbetet, det beredande arbetet
när lagframställningar tas fram. I lagtinget har vi subsidaritetskontrollen som
vi absolut måste få att fungera. Vi har det som ltl Harry Jansson talade om;
vår rätt att delta i domstolsprocesser. Vi har också plattformar som vi har
byggt upp.
I den liberala gruppen har vi ställt oss frågan: Tar regeringen de här kanalerna till vara? Har man utnyttjat plattformarna och tänker man fortsätta att
göra det?
I det här meddelandet finns det två tecken som vi inte tycker att är bra. Det
ena är den nationella experten vid kommissionen. Vi har hela tiden talat om
att Åland måste ha en kontaktyta till alla EU:s institutioner i Bryssel. Eftersom vi är små och har begränsade resurser så måste vi använda våra resurser på ett smart sätt. Vi hade lyckats få in en person i kommissionen, en direkt kanal in till kommissionen och nu har regeringen valt att avsluta det arbetet. Är inte det lite dumsnålt? Jag skulle gärna höra lite mera från ministern angående vilka överväganden som ligger till grund för att man nu tar
bort den här tjänsten.
Ministern förklarade redan att utvärderingen av specialrådgivarens arbetsuppgifter uttryckligen handlade om tjänstens omfattning och innehållet i
arbetsuppgifterna. Specialrådgivaren finns vid Finlands ständiga representation i Bryssel och det är verkligen vår röst på plats i Bryssel. När man nu gör
översynen då behöver man verkligen fundera på att tjänstemannen är mycket, mycket mer än den informatör som landskapsregeringen skriver i sitt
meddelande. Man skriver att tjänstemannen fungerar som en informatör
mellan Bryssel och landskapet. Men det är ju så mycket mera. Den här personen förväntas att hålla alla de åländska bollarna i luften i Bryssel och det är
bra många. Den här personen ska följa alla olika prioriterade områden, gå
med i alla olika arbetsgrupper och kommittéer där åländska frågor ska bevakas. Det är ett otroligt digert arbete. Problemet är nog att den här tjänsten är
så omfattande. Kravet är så stort på den personen att det är ganska svårt för
en person att klara av det.
Jag är nöjd med ministerns förklaring att det uttryckligen inte ska ses som
ett hot mot tjänsten utan att man helt enkelt ska titta över innehållet i tjänsten och det är viktigt. För i och med man skriver in i meddelandet att man ska
genomföra en utvärdering så börjar man fundera om tjänsten är ifrågasatt.
Det principdokument som tillkom under den förra regeringen innehåller
alla viktiga inflytandefrågor. Det är ett samlingsdokument som regeringen i
Helsingfors har att förhålla sig till och framförallt arbeta efter. Men den viktiga inflytandefrågan om en parlamentsplats återstår. Ministern har sagt här
idag att man från regeringens sida nu har skärpt argumentationen och att
man nu har valt en annan linje. Men faktum är att vi ända sedan 1995 har
försökt olika metoder för att uppnå vårt mål; en plats i Europaparlamentet.
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Man har också försökt det här Europaspåret. Det spåret blev ju avslutat i och
med att den diskussion som fördes på Europanivå blev avslutad. Det betyder
att den nationella lösningen återstår. Till den delen vill nog den liberala
gruppen veta lite mera från regeringen om de åtgärder som man nu tänker
fortsätta att vidta. Ministern säger att man har skrivit ett brev, men vi vet inte
idag hur man har fört resonemanget. Nu är det ju aktuellt med en omfördelning i Europa mellan platserna. Har man haft in detta i diskussionerna med
regeringen i Helsingfors? Hur är det med Kroatiens medlemskap, kommer
man att använda Kroatien på något sätt? Vi har noterat att regeringspartierna
verkar vara väldigt oeniga i den här frågan. Kommer man att lyfta upp den
här frågan i den kommande aftonskolan? Det räcker nog inte med att man
skickar ett brev och säger att nu har vi gjort vårt arbete, nu är det Helsingfors
som ska arbeta. För det har vi sett att varje steg framåt i inflytandefrågorna
har föregåtts av många, många brev, många, många diskussioner och många
möten. Det räcker inte att bara tro att man i Helsingfors nu ska sköta sitt
jobb.
I meddelandet första del ingår ett avsnitt om statligt stöd. Det är mycket
intressant, särskilt mot bakgrund av ITiden, den så kallade fadäsen som den
blev till slut. Här var problemet att man inte hade notifierat åtgärderna i enlighet med det regelverk som finns. Följden blev att utomstående kritiker
fällde hela det lasset. Det får vi nu alla bära resultatet av. Det här blev inte bra
varken för ekonomin eller för politiken. Det som är intressant nu är huruvida
de här föreslagna förändringarna kommer att ha betydelse för vårt småskaliga system med den speciella regionala struktur som vi har. Vi har också behov, just på grund av det, att ibland gå in och använda oss av metoden med
statligt stöd. Vad är regeringens bedömning? Det tycker jag att inte kommer
fram ur den här texten. Har man gjort analyser av det här förslaget så att man
kan berätta för oss om de här ändringarna kommer att ha betydelse för Åland
och för vår speciella struktur?
En annan sak som talas om här, och som inte heller finns en förklaring till,
är den här gruppundantagsförordningen och hur den ändringen kan påverka
oss ålänningar. Det här är en fråga som jag tycker att är väldigt viktig. Om
inte ministern ger svar här idag så är det viktigt att man i lagtingets beredning tittar på de här frågorna. Intressant med alla prioriterade områden är
ändå hur det påverkar oss på Åland och hur det påverkar ålänningarna.
En principiell intressant fråga också när det gäller detta med statsstöd är
att det finns en strävan att man överför ansvar för tillsyn av statsstöd på medlemsstaterna. Här tänker man sig att varje medlemsstat ska ha en myndighet
som hanterar ärendet. Den principiellt intressanta frågan är; var hamnar då
självstyrelsen? Om det blir det en myndighet för landet Finland, ska Finland
då också sköta tillsynen av vårt statsstöd eller ska vi själva bygga upp en sådan här myndighet?
Meddelandets andra del listar ett antal prioriterade ämnen. För dem som
inte följer de här är EU-ärenden dagligen så är det faktiskt svårt att läsa ut
tillräckligt med information för att ha åsikter om huruvida prioriteringarna är
de rätta. Till den här delen måste vi lita på att regeringen och förvaltningen
sköter sitt jobb. Det som är intressant för våra prioriteringar är varför de här
områdena har betydelse för landskapet och på vilket sätt ålänningarna berörs
av olika förslag, alltså en återkoppling till det åländska samhället. Vi behöver
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få bättre lägesbeskrivning, analys av landskapsregeringen och vilka ställningstaganden som landskapsregeringen har gjort.
Det vi nu ofta får läsa i meddelandet under de flesta rubriken är; att landskapsregeringen avser följa, man kommer att bevaka, man kommer att avge
ett utlåtande, att man har arbetat intensivt och man har deltagit. Visst, det är
bra att landskapsregeringen rapporterar till lagtinget om aktiviteter, men det
viktiga för debatten här i lagtinget är innehållet. Vad har landskapsregeringen
fört fram? Vad är regeringens bedömning? Varför är förslaget bra eller dåligt?
Det som jag vill ha sagt med det här är att om lagtinget fick mera analyser
och bakgrundsinformation så skulle vi också ha möjligheter att ha en mera
fördjupad debatt om de olika områdena. Nu tenderar det igen att bli en diskussion om inflytandefrågorna. Det är därför som vi från liberalernas sida
anser att man behöver titta över utformningen av det här meddelandet. Det
här ska inte uppfattas som en kritik mot förvaltningen för jag vet att man gör
ett jättejobb för att klippa ihop det här meddelandet. Det handlar mera om
den politiska styrningen och det sammantagna meddelandet.
Dels finns bland de här prioriterade frågorna verkliga långkörare och så
blir det med de flesta EU-ärenden. Det tar en enorm tid från start till mål. Så
är det t.ex. med den så kallade tullkodexen som har varit aktuell i många år.
Vi hade från början en förväntan om att det nu skulle öppnas nya möjligheter
att minska skattegränsbyråkratin. Men i själva verket blev vi ganska snart
varse om att det som benämns som förenklingar inom EU inte gör livet lättare för oss som befinner oss i tredje land, snarare tvärtom. Följden blev att vi
måste fokusera väldigt hårt på tullkodexens tillämpningsföreskrifter så att de
skulle bli så gynnsamma som möjligt så att vi inte hamnade i en situation där
vi måste backa tillbaka och ändra på den, med stor möda, utarbetade förenklingen av skattegränshanteringen.
Det blir onekligen nu så att jag ställer många olika frågor till regeringen.
För jag kan inte ur meddelande få fram läget och så är det också med den här
tullkodexen. Jag är inte riktigt säker på hur läget är i den här frågan, vilka
bedömningar som regeringen gör och vilka möjligheter Åland kommer att ha
i den här frågan så att vi får tillräckliga tillämpningsföreskrifter.
Enligt meddelandet har landskapsregeringen arbetat med att förverkliga
den europeiska digitala agendans målsättning genom att ta fram en egen digital agenda som ska fungera som styrdokument. Den liberala gruppen har
väntat på att ärendet skulle komma till lagtinget för diskussion. Hur långt har
regeringen kommit med det här arbetet? Finns det faktiskt ett styrdokument?
Det sägs i meddelandet att kommunförbundet ska vara en av de aktörer som
ska vara med och förverkliga den digitala agendan. Jag är medlem i kommunförbundets styrelse och min uppfattning är nog att det nu finns ganska mycket hemarbete för regeringen att göra innan vi kan börja gå in i förverkligandefasen. Med erfarenhet härifrån lagtinget så vet vi också hur svårt det är att
bygga upp ett nytt digitalt system. Det finns nog behov av många möten och
många diskussioner innan vi har nått målet att binda samman det offentliga
Åland. Men målet och strävandena skriver liberalerna under på, men vi ifrågasätter om det redan idag finns ett färdigt styrdokument som vi kan operera
utifrån.
EU eftersträvar effektivare europeisk upphandlingsmarknad. Man kan
hoppas att slutresultatet också passar för oss och vår småskalighet. Upphandlingsregelverket är ju komplicerat. Vi tycker att det är bra att vi tar tillvara
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den kompetens som finns i landet genom att vi tillämpar blankettlagstiftning.
Men samtidigt får också det offentliga Åland, landskapet och kommunerna,
kritik för att vi är dåliga på att sköta upphandlingar och att vi saknar regelverk när det handlar om upphandling under tröskelvärdena. Är man på gång
från regeringens sida med någon lagstiftningsåtgärd för att också reglera
upphandlingssystemen under EU:s tröskelvärden?
EU har för avsikt att bygga upp ett kunskapscenter inom området upphandling just för att man ska öka kompetensen hos upphandlare. Medlemsstaterna ska också utse en särskild nationell myndighet med ansvar för övervakningen av offentlig upphandling. Här är igen en intressant självstyrelsepolitisk fråga. Ska Åland då anlita landets kunskapscentrum? Ska vi också ha en
egen övervakningsmyndighet eller ska vi anlita rikets myndighet? Här finns
frågetecken som vi behöver få svar på.
Vi liberaler skulle också ha önskat mera om primärnäringarna och de
kommande programmen. För det är det som kommer att sätta morgondagens
agenda. Här kan vi igen läsa om att man deltar och att man har för avsikt.
Men vad är landskapsregeringens positioner i de här frågorna? Varför inte
beskriva lite för lagtinget hur man är på gång och vad målet är med jordbruksprogram, fiskeriprogram och landsbygdsprogram?
Det finns ju väldigt mycket andra frågor också som jag gärna skulle vilja ta
upp men det blir lite långt. Jag vill bara avrunda med ytterligare några frågeställningar. Om vi inte idag får svar av ministern så kommer vi att föra de här
frågeställningarna vidare i behandlingen i utskotten och självstyrelsepolitiska
nämnden.
Tobaksdirektivet, det verkar som om den kampen är förlorad. Det verkar
till och med som om regelverket blir ännu hårdare också gentemot Sverige.
Här behöver vi fundera på och framförallt höra vad bedömningen är. Hur kan
det här påverka t.ex. försäljningen ombord på fartygen som trafikerar Åland?
Finns det något svar på den här frågan?
När det gäller spelverksamheten så finns det också saker som är på gång
och landskapsregeringen har yttrat sig i frågan. Men vi vet inte om landskapsregeringen vill öppna upp möjligheterna att ha ett fritt spel eller om
man fortsättningsvis försvarar nationell lagstiftning så att länderna själva
sköter spelverksamheten. Vad är linjen från landskapsregeringens sida?
Vi har förstås följt vårfågeljakten, men samtidigt är landskapsregeringens
svar hemligstämplade och det har vi tidigare kritiserat. Vi noterar att jakten
på guding är satt under lupp, man har inlett ett överträdelseförfarande till
den här delen. Vad är landskapsregeringens bedömning här? Kommer man
att rädda hem jakten på guding? Det börjar se ganska mörkt ut.
Slutligen undrar jag om det här seminariet som var planerat inom regionkommittén. När Barroso besökte Åland för två år sedan så kom vi överens om
att man skulle ordna ett åländskt seminarium i regionkommitténs regi. Nu
får vi läsa i meddelandet att vår ledamot i regionkommittén diskuterar det
här. Har man inte kommit längre på två år? Det skulle vara bra både för
Åland men framförallt för regionkommittén om de fick möjlighet att fördjupa
sina kunskaper om Åland. Tack talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var ett väldigt långt anförande som innehöll många frågeställningar. Det finns säkert anledning att fördjupa sig i specialutskot-
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ten, nu minns jag inte vilket specialutskott vtm Viveka Eriksson är med
i. Det finns säkert också frågor som man ytterligare kan penetrera och
fördjupa sig i också för liberalerna.
En sak som jag åtminstone starkt vill ta avstånd ifrån är vtm Erikssons beskrivning om att vi har skickat ett brev och sedan sitter vi och
väntar på att någonting ska hända. Jag kan försäkra vtm Eriksson om att
det inte bara är ett brev och det är inte bara till en minister vi har sänt
brev. Dessutom har vi följt upp breven med ett personligt besök.
Vad beträffar Kroatienavtalet så kommer det upp till debatt den 18
mars. Jag återkommer i nästa replik.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tror att det kan vara viktigt att ministern tar till sig av mina
framförda frågeställningar. För det är alla frågeställningar som är adekvata för vår debatt här i lagtinget, att vi får lite mera kött på benen för
att kunna föra en debatt. Eftersom det inte går att läsa ut ur meddelandet så blir det så här många frågeställningar och vi har ytterligare frågeställningar. Jag skulle gärna önska att landskapsregeringen skulle ge
svar på åtminstone några frågor.
När det gäller parlamentsplatsen så uttryckte ministern själv det på
det sättet att man har skickat brev, man har gjort vad man ska och nu är
det upp till Helsingfors. Min och vår erfarenhet är att det krävs otroligt
mycket mer nötande innan man når i mål.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det är väldigt nötande, det håller jag med om.
När det gäller innehållet vad beträffar specialrådgivaren så var det på
självstyrelsepolitiska nämndens inrådan som vi också förklarade det
här. Vi har åtminstone uppfattat att det fanns en fråga och nu har vi
också tillmötesgått och utreder på vilken nivå tjänstens innehåll och omfattningen ska vara. Det här är en beskrivning helt i enlighet med den
beställning som fanns från nämndens sida.
När det gäller seminariet i regionkommittén så hade åtminstone jag
aldrig hört talas om att det hade varit föremål för någon diskussion tidigare. Jag vet inte om det har varit upp i den tidigare regeringen, men
den informationen gick åtminstone inte vidare till oppositionen. Men
jag har lyft den frågan själv och vi kommer att återkomma till det vid ett
tillfälle som passar oss alla.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I fjol när vi diskuterade det här meddelandet så frågade jag ministern efter det här seminariet. Åtminstone för ett år sedan så tror jag
att ministern hörde det.
När det gäller specialrådgivaren i Bryssel så är det här stycket märkligt. ”Tjänstemannen förmedlar information till Åland om arbetet vid
EU:s institutioner”. Man får bilden av att det här är en person som bara
förmedlar information. När man nu tänker gå in och utvärdera den här
tjänsten så undrar jag vad man har för verklighetsbeskrivning av den
här tjänstens uppdrag idag? Min uppfattning är att det verkligen är en
innehållsrik tjänst. Tjänsten är betydligt mycket mer än en informatör.
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När man väcker en fråga om att utvärdera då tror man att tjänsten ska
försvinna på något sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vtm Eriksson har som vanligt läst på och analyserat
EU-meddelandet ganska bra och utifrån egna värderingar har hon
mycket frågeställningar kring det här.
Angående tobaken och att slaget är förlorat där så hänger jag inte riktigt med i den delen. Efter vad jag förstår så är det en liten detalj att man
eventuellt inte får sälja snus hur som helst på färjorna. Tobaksdirektivet
innehåller extremt litet fragment av helheten. Man kanske inte bara ska
se på den biten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller snuset och tobaksdirektivet så har Åland ända
från början kämpat för att man skulle har försäljning kvar på Åland och
till och med tillverkning fanns ett tag på Åland. Så småningom har vi fått
backa. Idag är det endast försäljning ombord på färjorna. Det här har
varit viktigt för Åland. Det har varit en del av de åländska positionerna.
När man gick in i tobaksdirektivet på EU-nivå och började titta på det så
har det funnits framställningar om att man skulle luckra upp det här.
Till den delen så är slaget förlorat, också för Sveriges del eftersom det
helt uppenbart kommer att leda till skärpningar istället för öppningar.
Så till den delen säger jag att slaget är förlorat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! När det gäller snuset så har man problem med illojal
konkurrens och annat. Det går väldigt bra att man ser till att svenskarna
får förbjuda all försäljning. När Sverige gick med i EU så såg de till att de
fick ett undantag. Sverige fick ha snuset kvar på det villkoret att de inte
exporterade. Åland var inte med på tåget då. När jag pratar med medborgare här på Åland och andra när det gäller lagstiftning så är demokratin 50 procent, att man är med och påverkar beslut fram till besluten
tas, sedan när besluten är tagna så får man finna sig i dem också.
Kanske det är lite samma sak här också. Det centrala, när man pratar
om EU:s tobakslagstiftning, kanske också borde handla om hälsoaspekten som är oerhörd central. Alkoholen är den tredje största hälsoproblematiken i EU efter tobak och högt blodtryck.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När vi blev medlemmar i EU så från åländsk sida, även om det
fanns ett intresse, så såg man inte till att få det här undantaget som Sverige har. Åland har obstruerat väldigt länge innan vi implementerade
tobaksdirektivet. Det har också varit aktuellt med öppningen av tobaksdirektivet. Man såg att det fanns möjlighet att luckra upp det. Men helt
uppenbart så kommer det inte att gå den vägen. Ålands positioner har
hela vägen varit att rädda hem en del av snusförsäljningen.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det har varit glest i salen, nu är det bättre. Jag upplever att det
här är ett av årets viktigaste ärende. Budgeten för vår egen hantering av
Åland är synnerligen viktig. Prioriteringar vad gäller EU-frågor för 2013
borde vara väldigt central för varje lagtingsledamot och kommer att vara det
nu en tid för självstyrelsepolitiska nämnden och våra tre specialutskott som
kommer att få lämna sina synpunkter på den här redogörelsen.
Till skillnad från föregående talare vill jag för min del, med den erfarenhet
jag har bakåt i tiden, säga att det här rimligen nu är den bästa redogörelsen
som vi har fått. EU-enheten och avdelningarna har tydligen jobbat väldigt
gott med den, vilket de i och för sig har gjort tidigare också, men nu är den
ännu lite bättre. Här finns också en hel del politiska ställningstaganden som
är värdefulla. EU-meddelandet blir förhoppningsvis bättre och bättre varje
år. Därför har vi ett gott underlag för våra diskussioner.
Att det här i EU-meddelandet skulle finnas alla detaljer är naturligtvis inte
möjligt, det vet förra lantrådet mycket väl.
Skulle man kritisera EU-meddelandet så skulle man tala i de termer som
kollegan Harry Jansson lite gjorde, att ambitionsnivån är väldigt hög när man
har över 20 prioriterade punkter.
Däremot håller jag med föregående talare när det gäller att vi får akta oss
för att fortsätta med det som man kunde kalla pseudodiskussioner; om regionkommittén som är en kommitté för städer och landsbygdsorter runt om i
Europa. För Ålands del är det ett socialt fält där man kan föra diskussioner på
den nivån. Men att det skulle ha någon realpolitisk betydelse för självstyrelsens intressen i Europeiska Unionen stämmer nog inte.
Samma pseudofråga är lite den här subsidaritetskontrollen som vi nu i
flera år har lagt ner mycket arbete på. Det har varit motiverat att vi får konstitutionell ställning i sammanhanget, det har vi ännu inte fått men det har
som sagt var inte så stor betydelse. Det viktiga med detta är att det inte tar
kraft från viktigare frågor utan att vi faktiskt ägnar oss åt de inom unionen
väsentliga framtidsfrågor som har betydelse för Ålands folk och för självstyrelsen.
Jag har för min del en lista med nio punkter. Får se om jag hinner på den
här korta tiden, men jag ska vara rätt så telegrafisk i min framställning.
Den första punkten gäller sidan 3 där det framkommer att kommissionens
allra viktigaste uppgift är att återfå en hållbar tillväxt i EU. Den första punkten som man hänvisar till är planen för en verklig ekonomisk monetär union.
Ni hör, va!
EU är idag uppdelat i två nivåer; de som är medlemmar i EMU och de som
är utanför. Man säger att den här planen baserar sig på att alla ska vara med.
Hur ska det gå till? Hur ska Sverige och Danmark tas med i EMU? De senaste
toppmötena har inte gett några nya öppningar för det, och det finns heller
inte något intresse i de länder som är utanför att komma med. Det är en
olycklig tudelning som tyvärr kommer att bromsa utvecklingen.
Den andra frågan jag tänkte beröra finns på sidan 7, det statliga stödet.
Man skriver: ”statligt stöd kan emellertid tillåtas om det ges till projekt av
allmänt intresse”. Som vi vet har man med lagtolkning sett till att så inte är
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fallet. Det är väldigt begränsat det sätt som man kan stöda olika samhällsväsentliga funktioner på. Därför är den nyordning som EU nu talar om bra och
som landskapsregeringen redogör för på sidan 8, längst ner. Det är mycket
viktigt att vi inom unionen kan nå resultat som gör att vi kan använda samhällspengarna på ett tillväxtfrämjande sätt. Jag hoppas att landskapsregeringen tar det här på allvar och följer med det här ärendet och även att finans- och näringsutskottet i remissen sedan behandlar den frågan så att vi får
veta mera om det.
Jag ska ändå kort säga något om det som finns på sidan 9, åländsk representation i Europaparlamentet. Den stora förändring som nu har skett, som
landskapsregeringen skriver, är att EU-parlamentet har fått en betydligt
större betydelse än tidigare. Det var faktiskt en liten pseudofråga, den här
frågan om vår representation på 90-talet när parlamentet var ett rådgivande
utlåtande organ. Nu på 2000-talet är det faktiskt ett beslutande organ och
därför har det blivit viktigt.
Självstyrelsepolitiska nämnden har resonerat att det internationella spåret
inte har gett något resultat. Man kan säga att vi har varit vilseförda att tro på
det. De förslag som Duff-kommittén diskuterade gav inte Åland någon plats.
Det skulle knappast heller ha gett Åland någon plats om det hade gått igenom. Det är bra att också landskapsregeringen, liksom lagtinget, nu tydligt
säger att det är det nationella spåret som vi måste kräva resultat på. Det är
det enda som vi kan påverka och det enda vi kan nå resultat med. Sedan om
det i något skede, när EU-parlamentet utvidgas, skulle bli en överloppsplats
som Finland kunde få med hänvisning till Åland, liksom Belgien fick med
hänvisning till den tyska minoriteten i tiderna, så tar vi naturligtvis emot den
möjligheten. Men det betyder inte att vi ska driva ett annat spår än det realistiska.
Inom nämnden har det förts en intressant diskussion om att när man föreslår att Finland ska delas in i två valkretsar så vore det klokt om vi skulle
lägga oss i finsk politik och föreslå valkretsar i Finland. Om man skulle föra
det resonemanget så kanske det kunde vara lättare att få Åland som en egen
valkrets. Vi får fortsätta den diskussionen i självstyrelsepolitiska nämnden.
Det var ett bra initiativ som kom från kollegan Barbro Sundback.
Följande punkt som jag kort tänkte nämna är på sidan 16, beskattningen
och skattegränsen. Den text som landskapsregeringen här nu levererar visar
att den långvariga förhoppningen på att förändringarna i tullkodexen skulle
ge en enklare skattegräns har kommit på skam ordentligt, om den här texten
stämmer som landskapsregeringen här redovisar. Det finns orsak för finansoch näringsutskottet att titta på det. Är det så att vi har slagit tomma slag i
luften i sex-sju år nu då istället för att koncentrera oss på det som åtminstone
jag har tyckt vara det viktiga och det är de bilaterala förhandlingarna mellan
Åland och Finland och sedan mellan Finland och Sverige gällande gränsen i
Ålands hav. Men landskapsregeringen lämnade det för många år sedan och
koncentrerade sig på tullkodexen. Enligt den här texten verkar det inte resulterar i någonting utan lakoniskt skriver man: ”Genom informella diskussioner med kommissionen har vi fått uppgift om att förändringarna inte bör
påverka landskapets möjligheter till förenklade förfaranden”. Det är tydligen det motsatta på gång. Kanske landskapsregeringen har skrivit fel?
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Följande punkt gäller konsoliderad bolagsskattebas på sidan 17. Det är mycket allvarligt ur åländsk synpunkt. När det gäller bolagsskatten som är en direkt skatt så skulle EU gå in och reglera ett skatteområde som man inte har
behörighet inom. För Ålands skattebehörighet är det också det mest intressanta området, alla de direkta skatterna. De är intressanta också av det skälet,
förutom att skatterna politiskt är användbara när det gäller att befrämja
Ålands utveckling, att det är det område som EU inte reglerar. Därför är det
illa när man nu börjar föra diskussionen om att gå in på det området också.
Av texten här framkommer att andra länder inte är så intresserade av det.
Jag hoppas att det här ska, åtminstone delvis, rinna ut i sanden och att man
ska kunna sköta de här frågorna inom ramen för den europeiska ekonomiska
unionen.
Fru talman! Sedan hade jag några jättestora saker till, men jag ska inte
säga så mycket om dem.
Sjöfarten på sidan 22 skriver landskapsregeringen väldigt kort om. Man
skriver bara om reningsfrågorna av bränslet. Man talar om miljöstöd för investeringar och för reningsutrustning. Som vi vet så är det inte någon lösning
när det gäller svaveldirektivet. De gamla båtarna måste börja köra med dyrare bränsle och för att behålla konkurrenskraften för sjötransporter så måste
man hitta på metoder att stöda denna dyrare bränslekostnad.
Reningsanläggningar ombord och reningsutrustning fungerar ju inte, till
skillnad från vad vissa mindre insatta politiker på riksnivå har påstått. Det är,
som sagt var, det dyrare bränslet som man måste använda, det kommer att
kosta betydligt mera, då tappar man konkurrenskraft och det måste staten
vara med och biträda i.
Det som bekymrar mig när det gäller sjöfarten är att det inte skrivs någonting om EU:s förändrade sjöfartspolitik och statsstödsregler osv. Det är en
process som har pågått i några år nu och det borde ha redogjorts för här. Jag
hoppas att behörigt utskottet, i det här fallet finans- och näringsutskottet, tittar på den frågan och diskuterar med landskapsregeringen hur man avser att
gå framåt.
Det fanns en rekommendation på talartiden som jag lite har överskridit
här. Jag ska avsluta med något som jag har skrivit i marginalen: Vansinne!
Det är starkt ord. Det gäller sidan 26, det som står under trafik: ”Kommissionen lade i juli 2012 ett förslag till ett trafiksäkerhetspaket genom vilket antalet besiktningar per år skulle öka markant i landskapet osv. Tillsammans
4 750 stycken fler besiktningar per år.” I ett landskap i Norden där vi ha besiktningsverksamheten på en sådan hög nivå att vi har i stort sett alla fordon i
perfekt skick, särskilt om vi jämför med resten av Europa och ännu mera med
resten av världen och så kommer man med ett sådant förslag! Naturligtvis
bör vi ju göra vad vi kan för att det här inte ska förverkligas, men vi är ju inte i
någon lätt position med beaktande av vår litenhet.
Avslutningsvis, fru talman, endast en liten sak till som vi varje år tar upp
och det är på sidan 37; landskapsregeringens samråd med Ålands lagting och
landskapsregeringens informationsärenden med Ålands lagting är uruselt
lågt. Våra utskott ägnar sig för lite åt framtidsfrågorna inom Europeiska Unionen. På sidan 37 kan man läsa att landskapsregeringen hjälper till för att
det ska fortsätta på det sättet. Vi har ett gemensamt ansvar för att det blir
mera samråd och mera informationsärenden mellan landskapsregeringen
och utskotten. Tack.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ska beröra en punkt; val till Europaparlamentet.
Kravet är att valen på det nationella planet ska vara demokratiska och
proportionella. Det där tog man fasta på i Finland redan i slutet av 90talet. Jag medverkade i utredningarna där det betraktades som påkallat
att ha minst fyra valkretsar i Finland. Jag har initierat den tanken igen i
självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tror att forskning i ämnet pågår. Det
här är alltså inte någon ny idé som nu dyker upp. Alla de farhågor som vi
såg, där jag medverkade då, har besannats. Är det nu 11 av 13 som är
valda söder om Björneborg ungefär, så på inget sätt uppfyller Finland
kraven på de nämnda kriterierna. I det sammanhanget kunde man ha
fasta Finland indelat i fyra valkretsar och varför inte Åland som en femte
valkrets. Det är fullt möjligt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det här en mycket intressant ny tanke för att ändra tankesättet hos de finska politikerna. Man borde kanske utöka den här diskussionen.
Att valen ska vara proportionella gäller på det nationella planet. Internationellt har ju valen aldrig varit det. I så fall skulle ju Malta och Cypern ha noll representanter och det har de ju inte utan de har rätt
många. Rimligt är, utgående från det, att även Åland får en representant. Redan exemplet med Belgien visar att proportionaliteten kan hanteras nationellt utan att det är något större problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska anlägga ett lite annorlunda perspektiv på det här ärendet
och börja med en liten utflykt.
Igår hade jag fördelen att besöka Kråkskär i Saltviks norra skärgård, en ö
med ett torp, tidigare två. Det är en av flera öar som tidigare utgjorde ett
skärgårdssamhälle som var bebott till ungefär mitten på 1900-talet. När man
besöker den yttre skärgården så får man ett helt annat perspektiv på saker
och ting, man kan kalla det Kråkskärsperspektivet, när man bekantar sig med
de förutsättningar som Kråkskärsborna hade att överleva och verka i den
kontexten. Deras förhållande till havet är ungefär, om man växlar om skalan,
som om Åland vore Kråkskär så kan man säga att havet är EU. Den kontext
man verkar i är helt avgörande, vad havet kan ge, vad havet tar osv.
Kråkskärsperspektivet kan växlas upp till ett åländskt EU-perspektiv. Jag
tycker att det är så som vi ska se på den Europeiska unionen. Vi ska ha ett
eget perspektiv; Kråkskärsperspektivet. Vi ska inte se på EU som alla andra
vill att vi ska se på EU, utan vi ska se på EU med de här ögonen.
Havet för oss, Europeiska unionen, ger både möjligheter och fördelar och
också stor nytta, samtidigt som den till vissa delar är närmast förödande,
eländig och aktivt motarbetar vårt leverne. Då kan vi inte göra något annat än
anpassa oss efter den verklighet vi har gett oss in i. Kråkskärborna hade så
pass mycket fördelar av att bo på Kråkskär så att de valde det. De nackdelar
som havet gav, som de inte kunde hantera, så anpassade de sig till. Så är det
också lite med Åland och EU, eftersom vi är en sådan försvinnande liten del
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av en ännu mer försvinnande liten del av 100-tals miljoner människor. Det
perspektivet tycker jag är viktigt.
Jag ska nämna två saker. Jag ingår i självstyrelsepolitiska nämnden och får
där tillfälle att botanisera i alla de sakfrågor som ingår och inte ingår i meddelandet och som har nämnts här i debatten. Jag väljer att nämna två saker,
vilka lite anknyter till det här perspektivet.
Som jag ser EU:s utveckling just nu, mot bakgrund av den kris som briserar för fullt och ingen vet vart den är på väg om den blir värre eller bättre, så
får den följden att federalismen breder ut sig och federalisterna nyttjar krisen
till att breda ut federalismen och det tycker jag är olyckligt. Jag tycker att
Åland måste stå på barrikaderna med dem som man kalla anti-federalister.
De som tycker att Europa ska bygga på ett mellanstatligt samarbete och inte
resultera i Europas förenta stater. De som tycker att det ska vara ett nära mellanstatligt samarbete och ingen federation, de som tycker att Europa är och
ska vara en världsdel inte en stat. Det här tycker jag att borde vara Ålands
ståndpunkt eftersom alla utvecklingssteg mot federalismen, mot en federal
stat inom EU är till nackdel för Kråkskärsborna, för ålänningarna. Särskilt eftersom vi är utanför EU:s beslutsmaskineri så är det ännu mera olyckligt. Vi
är ju utanför eftersom vi inte har en parlamentsplats och det för mig in på
nästa fråga.
Till sist när det gäller federalismen och Kråkskärsperspektivet så bör vi i
likhet med David Cameron ha en uppfattning att EU:s utveckling måste ta
sina steg härifrån, på basen av det här perspektivet, och inte att allting ska
flyttas ner till Bryssel. Det gynnar inte Åland.
När det gäller parlamentsplatsen så vet vi alla vilka mått och steg som har
tagits och hur ålänningarna i 20 års tid har kämpat för parlamentsplatsen och
kämpade på från början. Vid alla steg som har tagits i EU:s utveckling så har
vi villkorat det med att vi ska få en parlamentsplats, men ännu har vi ingen
plats. Vi har skärpt argumentationen ytterligare och de facto kommit till vägs
ände med Europaspåret. Nu finns det bara ett spår kvar; att Finland ger tillbaks en av platserna, den platsen som från början borde ha getts till Åland
genom att ändra valkretsindelningen.
Om inte det här sker före valet så betyder det att det inte finns någon möjlighet att en ålänning kan bli vald på basen av annat än tur. Att en ålänning
skulle ställa upp och få en massa röster på andra sidan Skiftet är nästan
osannolikt. Det här valet är ju inte längre legitimt. Vad gör man ute i världen
om ett val inte är legitimt, om det från början är riggat så att man inte kan bli
vald? Vad gör man i semi demokratiska eller demokratiska länder? Ja, man
bojkottar ett val. Vi måste alla börja ställa oss frågan om det är så långt gått
att vi ålänningar inte längre ska delta i det här valet och därigenom manifestera att det inte är demokratiskt. Vi kan också alliera oss med de regioner i
Finland som inte heller har representation, vilket är en stor del av östra och
norra Finland som har liten eller ingen representation. Jag tycker också att
det spåret är intressant som ett nytt spår för att försöka argumentera och
blanda sig i finsk politik. Man skulle föreslå att man tar upp den här diskussionen om valkretsar igen och där skulle Åland bli en valkrets. Men fram till
dess är det här valet, som jag ser det, inte legitimt längre för ålänningarna.
Det var i princip de två saker som jag ville nämna. Kråkskärsborna måste
inse att havet både tar och ger. Man har också ett val; att låta bli att delta i sådant som man inte tycker att är rätt, det skulle Kråkskärsborna kanske ha
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gjort och så tycker jag också att vi borde göra när det gäller valet till Europaparlamentet. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag brukar trösta mig i de här sammanhangen med
det som jag nu vill delge kollegan Danne Sundman. Åland, i sitt eget
självstyrelsesystem mellan åren 1922 och 1948 i val till Finlands riksdag
och val av republikens president, var en del av Åbo södra valkrets. Det
förhållandet pågick i 26 år. Man gav inte upp. Jag uppmanar också
Sundman här att inte ge upp. Politik är det långsiktiga nötande, ihärdiga
men också trovärdiga arbetet. Vi måste jobba vidare. Det finns utvägar
ur den här situationen också. Målet ska naturligtvis vara inställt till
2014. Vi väntar oss mycket av aftonskolan i övermorgon. Ingen vill
nämna aftonskolan, men vi hoppas att det kommer något bra därifrån.
Vi måste jobba vidare. Ge inte upp!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Givetvis ska vi inte ge upp och vi ska inte ta ut någon förlust
i förväg. Vi ska hoppas att vi redan 2014 har det här på rätt. Jag siar i
framtiden om vi inte har det. Jag ser inte heller att ett beslut att inte
delta i ett val p.g.a. att det inte är legitimt är att ge upp, tvärtom. Det är
att hävda sina rättigheter. Det är legitimt på det viset att vi har gjort allt
vi kan, gått alla vägar och stigar till dess ände och då kommer man till
ett slut. Om inte något ändrar, om man inte ser att stigen fortsätter, så
måste man konstatera att vi är vid vägs ände och där är vi snart tycker
jag.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag vill då berätta att hur egendomligt det än kan förefalla så var Åland
det område i Finland om under den här tiden, fram till 1948, visade det
klart mest aktiva valdeltagande i riksdagsval. Man hade precis den motsatta strategin till det som kollegan Sundman nu säger. Vi har olika syn
på det hela. Jag tänker inte ge upp.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det kanske inte riktigt kan jämföras med platsen i Finlands
riksdag eftersom det då fanns en möjlighet att besätta den vid de flesta
val, t.o.m. vid alla val tack vare röstaktivitet. I det här valet så finns det
ju ingen möjlighet att besätta platsen av egen kraft, endast i samarbete
med någon annan. Gör man det så blir det ett substitut för att ha en
egen plats. Vi från obunden samling valde senast att inte medverka i det.
Nu får vi facit i hand, att det anses vara som ett substitut och det är inte
heller bra. Hur man än vänder sig är en viss kroppsdel bak. Det är inte
heller att ge upp att hävda sina rättigheter på ett tydligt sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Åländsk representation i Europaparlamentet är en ständig
aktuell fråga, så även idag och förhoppningsvis också ännu mer aktuell nästa
vecka.
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Landskapsregeringen hävdar att frågan om en Europaparlamentsplats för
Åland är en konstitutionell fråga som måste lösas mellan Åland och Finland.
Den är en bra skrivning. Det här spåret kanske vi borde ha valt mycket tidigare att lägga krut på.
Tittar vi på vårt arbete hittills så har arbetet gått ut på att överväga flera
olika strategier. Från Ålands Framtids sida delar vi synen att det här är Finlands ansvar, och det har det alltid varit, att lösa.
Däremot delar jag inte minister Gun-Mari Lindholms syn att man inte ska
lobba för det här ute i Europa. Man kanske inte direkt ska lobba för att våra
övriga europeiska vänner ska se till att göra det här, men däremot ska vi lyfta
frågan ute i Europa och visa att vi har den här konstitutionella krisen i Finland. Det gäller att visa att Finland inte sköter sin autonomi. Det här är förmodligen det enda sättet som vi kan göra framsteg på. Därför kommer vi från
Ålands Framtids sida att inte skriva på några flera EU-föredrag och om inte
Finland ser till att vi får en EU-parlamentsplats. Det här kan vi fördjupa oss i
nästa veckas debatt när det gäller Kroatien.
Vi anser att man måste sätta ner foten. Vi har inte tid att vänta längre, vi
har väntat och väntat och det räcker inte att man skärper argumentationen
och att man skriver brev. Det kommer inte att lösa problematiken. Vi måste
sätta emot med det vi har att sätta emot, så enkelt är det.
Ltl Harry Jansson konstaterade att vårt tålamod har varit gott. I Ålands
Framtid har vi inte haft tålamod i den här frågan på ett par år, vi har redan
tappat tålamodet. Vi visar inte upp tålamod i den här frågan, vi måste få till
en förändring och då måste vi ta till de medel vi har att ta till, svårare är det
inte.
Vad gäller beredningen av EU-ärenden och språket så är det bara att instämma med ltl Harry Jansson. Det inte acceptabelt så som det sköts idag.
Att man inte kan få en mötesagenda översatt till svenska säger ungefär hur
roligt det är att som landskapsregeringens tjänsteman åka på ett sådant möte.
Vi måste jobba för att minska behovet av de här kanalerna. Vi har fortfarande
stora problem med att få våra språkliga rättigheter respekterade.
Sedan övergår jag till en rubrik som möjligen diskuteras för lite i den här
salen, trots att den då och då är uppe till diskussion men tyvärr inte har någon bra lösning. Det gäller beskattningen och skattegränsen. ”Genom informella diskussioner med kommissionen har vi fått uppgift om att förändringarna inte bör påverka landskapets möjligheter till förenklade förfaranden”, skriver landskapsregering i sitt meddelande. Det här är en bra utgångspunkt för att sätta igång arbetet med att lösa den här frågan. Vi vet hur EUlagstiftningen ser ut, det är bara att sätta igång. Det här är en fråga som
egentligen har en ganska enkel lösning, men som vi av någon anledning inte
lyckas få till stånd hos det politiska etablissemanget. ”Landskapet kommer
under år 2013 att fortsätta arbetet med att åstadkomma så enkla förfaranden som möjligt vid handel med såväl Finland som övriga EU och att följa
beredningen av rättsakter som kan ha betydelse för handeln med Finland
och övriga EU”. Det här är en liten märklig skrivning mot bakgrund av det
som självstyrelsepolitiska nämnden skrev i samband med landskapsregeringens meddelande om gränshinder i september 2012. Då skrev man så här:
”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”. Det handlar om att man måste få till ett avtal
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mellan den svenska tullen och den finska tullen som möjliggör ett enkelt tullförfarande i handeln mellan Åland och Finland. Svenska tullen har sagt och
utrett frågan att man är beredd göra det här. Det är bara att se till att landskapsregeringen ta ägarskap i frågan, ser till representanter från den finska
och svenska tullmyndighet träffas, förslagsvis på Åland, och sätter sig ner och
skissar på ett avtal över hur detta kan lösas. Det handlar om att driva frågan.
Det är trots allt inte åländsk behörighet, men det här är en fråga som är av
stort åländskt intresse och som vi av den orsaken endast bör driva.
Jag drar streck här till förmån för övriga debattörer. Tack, fru talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag delar den uppfattningen att vi vid varje tillfälle, även i EUsammanhang, ska tala om vikten av att Åland har en parlamentsplats
och allt vad det betyder och tillför Åland.
Jag och hela regeringen tar också tacksamt emot de juridiska och politiska argumenten och motiven som Ålands Framtid har när det gäller
det här. Jag vet att man har kontakter ute i Europa. Det är värdefullt för
oss att ta del av de diskussioner som ni har med era ledamöter i de organisationer där ni deltar i arbeten, så det tar jag tacksamt emot.
Detta ”tyckande” som kommer från vårt hjärta att man verkligen vill
ha det här, det delar vi alla, men om det finns något ytterligare än det vi
framför så tar vi tacksamt emot det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Grunden i det hela är att vi har en sådan konstitutionell situation med
självstyrelsen att det finns ingenting annat som uppfyller det krav som
det ställer, att vi behöver en parlamentsplats och det är vi alla överens
om. Argumentationen att lyfta fram skarpa argument är bra, men ska vi
få Finland att faktiskt göra något åt situationen så måste vi också använda alla de möjligheter vi får som t.ex. godkännande av olika EUfördrag och visa att vi inte accepterar situationen. Där handlar det om
tyckande och lika mycket om hjärta och att kunna visa att vi på Åland
inte tolererar en sådan här situation. Vi har väntat, vi har skrivit på Lissabonfördraget, vi väntade oss en lösning med det och ingenting har
kommit hittills. Jag undrar hur länge ska vi säga ja?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag noterar att två tredjedelar av ledamöterna inte är på plats,
vilket är lite tråkigt, men jag är glad att åtminstone ministern är här och lyssnar.
Med anledningen av den här redogörelsen från landskapsregeringen så
tänkte jag beröra vår representation i Europeiska unionen. Jag tycker som de
flesta här att det är djupt orättvist att vi inte har en plats i Europaparlamentet. I likhet med alla andra här så tycker jag att vi ska arbeta för en åländsk
plats i Europaparlamentet. Det har redan sagts mycket i den här frågan genom åren och vi får säkert anledning att återkomma till frågan på onsdag när
vi ska debatter Kroatiens önskan om anslutning till EU.
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Sedan har vi vår plats i regionkommittén där regionkommittén ska utfärda
rapporter, så kallade yttranden, om kommissionens förslag och numera
måste också kommissionen, rådet och parlamentet rådgöra med regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokala och regionala myndigheter.
Därutöver finns det bland annat The Council of European Municipalities
and Regions, förkortas CEMR, som bildades av en grupp europeiska borgmästare år 1951. Denna organisation öppnades senare också upp för regioner
och har en budget på ungefär 2 miljoner euro där finansieringen kommer
från nationella organisationer och så står europeiska kommissionen för 10
procent. Jag var en av Mariehamns representanter där. Jag vet inte om landskapsregeringen alls har funderat på om man borde vara aktiv inom CEMR.
Kanske någon annan här vet?
Men det jag tänkte prata om idag är institutionen: “The local and regional
authorities of the council of Europe” som finns inom Europarådets organisationskarta. På svenska kanske man kan kalla institutionen för Europarådets
regionala och kommunala myndigheter. Här finns det också två kammare. En
kommunkammare och en regionkammare. Finland har förstås en delegation
och vi på Åland har aldrig haft en plats där. Just nu är det här högaktuellt eftersom processen att utse representanter är i full gång. Jag blev uppmärksammad på detta av vår representant i Finlands kommunförbunds fullmäktige som sett att frågan behandlas i styrelsen där.
Finlands kommunförbunds styrelse har nyligen, närmare bestämt den
7.2.2013, behandlat ett ärende som berör just "The Finnish delegation in the
congress of local and regional authorities of the council of Europe". I ärendet
framgår att kongressen redan år 2008 tog ett beslut om att nationer med lagstiftande regioner måste bereda plats för representation åt dessa i regionkammaren. Finland har inte uppmärksammat detta tidigare, enligt beredningen, varför Åland inte har beretts plats. Nu har detta påpekats, jag gissar
att påpekandet kommer från den Europeiska organisationen, så att Finland
måste ta ställning till frågan där Finland har rätt till två ordinarie respektive
tre ersättare i regionkammaren. Ärendet bereds just nu hos finansministeriet
och frågan kommer sannolikt att avgöras inom någon månad av minister
Henna Virkkunen om jag förstått saken rätt.
Finlands kommunförbunds styrelse anser att det ska räcka med en ersättarplats för Åland, vilket jag tycker verkar synnerligen märkligt. Om min vidare information stämmer så ska också finansministeriet ha begärt utlåtande
från den europeiska organisationens "Congress Bureau" huruvida kongressens beslut om att lagstiftande regioner måste ges plats strider mot grundstadgarna. Som jag ser det verkar de försöka problematisera frågan för att
eventuellt slippa ge Åland en plats. Den här frågan tycker jag att självstyrelsepolitiska nämnden kunde diskutera och titta närmare på, men vill vi ha en
plats här så måste nog också landskapsregeringen agera snabbt nu och föra
dialog med finansministeriet och ansvarig minister där. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Tack för det här påpekandet. Den här frågan har kommit
upp efter att EU-meddelandet skrevs.
Mycket tack vare ltl Petri Carlsons inrådan, men också från tidigare ltl
Folke Sjölund som har varit aktiv i den här frågan, så har detta påpekats
för landskapsregeringen. Landskapsregeringen har tagit kontakt med
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både kommunförbundets styrelse och ministeriet. Vi har föreslagit en
person, vi har fått precis det här som ltl Petri Carlsson säger, ett nej från
deras sida. Men så sent som idag har vi ytterligare åberopat den här
platsen. Vi får se hur det här avlöper. Vi står än så länge på oss härifrån
åländsk sida om att vi behöver få en plats i den här kongressen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Tack för det, ministern. Det är värdefullt och bra att ministern
och landskapsregeringen agerar i den här frågan. Det lät som vi hade
fått ett nej, men att vi nu igen jobbar för det och det är bra. Jag tycker
att vi ska ligga på här. Jag tycker också att självstyrelsepolitiska nämnden kan titta på det här och ge stöd i det här arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Jag kommer inledningsvis att hålla mig till den föreslagna ändringen av EU:s tobaksdirektiv som nämns här i EU-meddelandet.
Tobak är en produkt som enligt direktivet dödar mer än varannan användare i förtid.
Inom Europa dör nästan 700 000 personer årligen i rök relaterade sjukdomar vilket innebär ett stort folkhälsoproblem. Det problemet tillsammans
med hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken, alkoholrelaterade
sjukdomar kommer först på tredje plats.
I EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv, som överlämnades till
parlamentet den 19.12.2012, anges bland annat att cigaretter, rulltobak och
rökfria tobaksvaror med smak ska förbjudas.
Kommissionen förslår också att varningsbilder på cigarretter och rulltobak
ska bli obligatoriskt. Även exportförbudet av snus ska enligt förslaget finnas
kvar. Distansförsäljning till andra länder: Ett anmälningssystem för återförsäljare på internet och ett system för ålderskontroll planeras för att garantera
att tobaksvaror inte säljs till barn och ungdomar. Tobaksprodukterna ska
vara spårbara och gå att följa till tillverkningsprocessen för att bekämpa illegal handel.
Det nuvarande direktivet om tobaksvaror är från 2001. Jag har inte hittat
något som begränsar oss när det gäller att lagstifta kring tobaken. Vi har fritt
att reglera det ganska hårt. Det har förekommit en sådan diskussion. Finland
har gått ganska långt i den här frågan och vi har ännu en bit att gå här på
Åland innan vi har lika bra lagstiftning som i riket.
Det är ett åldersproblem eller ungdomsproblem beroende på hur man ser
på det här problemet. Man kan konstatera att 70 procent av nikotinister hävdar att de var fast vid bruket redan före 18 års ålder. 94 procent hävdar att de
var vanerökare. Det gäller att skjuta upp debuten av tobaksprodukter. Det
gäller också att försöka minska bruket ytterligare, vilket vi har haft olika lagförslag på här. Jag hade gärna sett att man tar initiativ åt det hållet när man
tittar på de här direktiven så att man inte bara pratar om snuset.
Vad är det som händer när man röker? Är det så att man dör av tobak? Ja,
och det finns hur mycket sjukdomar som helst.
Om man jämför med snuset så säger man att snuset i princip är ofarligt,
men det finns marginell forskning på det.
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År 1964-1965 kom man underfund med att lungcancer och cigaretter var
förknippade med varandra och sedan har forskningen gått framåt. Det krävdes en enorm forskning innan man kunde få det bekräftat. Samma sak har vi
lite nu också när det gäller snuset, det bedrivs väldigt mycket forskning som
försöker motbevisa hälsoriskerna. Det kastas snart ut mera pengar på detta
än att forska hur farligt snuset är.
Man har bevis idag för att man blir dement tidigare om man röker, detta
på grund av att det hämmar flödet i blodkärlen och dels av oxidativ stress.
Rökning fördubblar risken för åldersrelaterade ögonsjukdomar och det har
att göra med att kemikalierna i tobaken angriper näthinnan.
Kvinnor och barn är speciellt utsatta. Då en gravid kvinna röker påverkar
det fostret på många olika sätt. Barnet får mindre syre och näring och därför
växer fostret sämre. Efter födseln blir barnet lättare sjuk och barnet har
större sannolikhet att utveckla astma och allergier som kan visa sig först i
skolåldern. Plötslig spädbarnsdöd är tre gånger vanligare hos barn vars
mammor rökt under graviditeten.
Om mödrar röker under graviditeten ökar risken för att deras barn senare
får problem med missbruk av både legala och förbjudna preparat.
Menstruationsstörningar och benskörheten är vanligare hos rökare.
Hur är det med snuset? Det är klarlagt idag att snuset är cancerframkallande framförallt i bukspottkörteln. När man har koncentrerat sig på
bukspottkörteln och verkligen har utrett det ordentligt så har man fått statistik som har bevisat att det också kan leda till cancer i bukspottkörteln.
Hjärt- och kärlsjukdomar är också vanligare på grund av att blodådrorna blir
hårdare.
Man blir fast i ett missbruk resten av sitt liv och det är kostnadskrävande.
Ur miljösynpunkt så används odling av tobaksplantor på områden som
man skulle kunna odla mat på. Det skulle vara vettigare att odla mat än att
odla tobaksplantor som går till snus.
I Sverige är det 20 procent av de vuxna som snusar, siffrorna är konstanta
de går vare sig uppåt eller neråt, medan rökningen konstant gå neråt bland de
vuxna, men här tycks det inte minska någonting, vilket inte är så bra.
Sedan används argumentet att det är bättre att snusa än att röka. Jag vill
hävda att det är i princip samma argument som man också använde både politiskt och i andra sammanhang som cannabismissbrukarna använder gentemot alkoholen. Det är mycket bättre att snusa för att det är hälsosammare
och det hävdar också de som tycker att cannabis ska legaliseras. Ett gift är ju
inte bättre än ett annat. Vi kanske inte ska något gift alls.
Just nu bedriver man en väldigt hård lobbyverksamhet för att försöka få
snuset till försäljningen även på Åland.
Det är inte färdigt med det här. Det bedrivs också forskning på andra områden. Nobelpristagaren Arvid Karlsson bedrev i Göteborg forskning kring
dopaminsystemet. Han fick 2001 Nobelpriset i medicin tack vare sin kartläggning av dopaminsystemet.
Professor Jörgen Engel som har arbetat med Arvid Karlsson har kartlagt
dopaminsystemet vidare ner i belöningssystemet. Han hävdar bestämt att
den största inkörsporten till narkotika och andra droger och negativa livsprognoser är tidig nikotindebut. Börjar man röka väldigt tidigt så uppstår en
korssensitisering, dvs. man bygger om hela belöningssystemet och öppnar
upp för andra droger. En rökare som dricker alkohol första gången blir väl72

digt tillfreds. Rökare får man betydligt större effekt av den första fyllan och
därpå följande fyllor i och med att de har ett väldigt upptriggat dopaminsystem. Det är ännu värre när man går på upp speedande droger då får man
mycket, mycket större effekter.
Man borde lära ungdomarna att inte röka. De här effekterna kommer inte
efter 18 års ålder, utan detta gäller när inlärningsfönstret fortfarande är
vidöppet.
Jag tycker att man borde lyfta tobaksfrågorna på ett annat sätt, när man
öppnade det här direktivet, än att försöka få sälja snus. Det betyder också
mycket för Ålands befolkning. Vi har mycket att tjäna på det här området
både när det gäller hälsa och pengar. Snus är ingen hälsokost, oavsett om
man tror det eller inte. Det är ett gift, det är vanebildande, det kostar mycket
och det är svårt att komma ifrån det.
Jag uppmanar landskapsregeringen att i fortsättningen se på snuset på ett
annat sätt än vad man har gjort hittills alla gånger det här ärendet har lyfts.
Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det är bra att ltl Åke Mattsson lyfter
frågor som tobaksbruket där både rökning och snusning ingår. Det var
ett initierat anförande med en massa fakta.
Jag kan glädja ltl Mattsson med att landskapsregeringen faktiskt har
saker och ting på gång när det gäller en ny åländsk tobakslag. En ny tobakslag finns inte bara med i vårt regeringsprogram utan nu också med i
regeringens lagstiftningsprogram. Det finns i alla fall ambitioner att vi
ska ha en ny tobakslag på bordet hösten 2013. Tobakslagen ska tas fram
av hälso- och byrån som har väldigt lite utrymme för att jobba med de
här frågorna, men det är en prioriterad fråga. Min ambition är hög inom
det här området.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är glädjande att höra att det går framåt med den
här frågan och att landskapsregeringen tar det på allvar, på den lokala
nivån i alla fall.
Av en händelse råkar jag ha en färdig lagstiftning hemma liggandes på
hyllan ifrån en tidigare lagmotion. Den kanske kan vara behjälplig i
sammanhanget.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag vill också gärna att ltl Åke Mattsson uppmanar föreningar inom den
tredje sektorn att söka PAF-medel för nästa år för att kunna initiera
anti-rök och anti-tobaksprojekt runt över hela Åland.
Eftersom vi också håller på att jobba med riskbruksprogrammet så
vet vi att just tobaksrökningen är en inkörsport till tyngre narkotika och
droger. Det är väldigt viktigt att vi får in anti-rökning och anti-snusning
så tidigt som möjligt hos våra ungdomar. Det här är en mycket folkhälsofråga.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Vi har en samsyn där. Det är framförallt ungdomarna
som vi ska rikta resurserna på och försöka skjuta upp debuterna. Det går
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ofta via föräldrarna. Man kan i en informationskampanj lyfta effekterna.
Det har inte bara med droger att göra, forskningen har de facto visat att
impulskontrollen blir lite sämre för dem som börjar röka tidigt i och
med att dopaminsystemet och belöningssystemet inte är riktigt i skick.
Man ställer till med oövervägda handlingar som kan ge ganska stora
problem. Skilsmässor, fortkörningar och kriminalitet följer i de här spåren. Prognoserna är ganska mycket sämre för dem som börjar röka tidigt, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen

Herr talman! Jag tänkte ta det här tillfället i akt och berätta lite om vad min
avdelning gör när det gäller EU-frågor.
Beträffande miljön så är det europeiska samarbetet otroligt viktigt. Vi vet
alla att farliga miljöutsläpp inte känner några nationsgränser. Det är nödvändigt att ha likvärdig europeisk lagstiftning på miljöområdet för att kunna
åstadkomma förändringar.
Det handlar inte heller bara om förändringar inom det lagstiftande området. Det handlar inte bara om den enskilda individens ansvar för sig själv,
sina medmänniskor och miljön, utan även näringsliv och företag måste börja
inse att den gröna tillväxten är den som kommer att gynna företagen långsiktigt.
EU:s miljökommissionär, slovenen Janez Potocnik har sagt: ”Grön tillväxt
är den enda hållbara framtiden för Europa och världen, näringslivet och
miljön måste gå hand i hand, för i det långa loppet så har vi samma mål”.
Men för den skull vill vi inte att kommissionen varken ålägger myndigheter, enskilda eller näringsliv mera administration och byråkrati. Som bäst följer vi med några förslag från kommissionen, bl.a. förslaget på ett förnyat
MKB-förfarande. I de fall där förändringen kommer att leda till nödvändiga
förbättringar är vi positiva, men i förslaget finns det också relativt stora utvidgade krav på MKB-tillståndsförfarandet och det tycker vi inte att är så bra.
Landskapets specialmedarbetare följer det här ärendet noga genom att delta i
olika möten som rör det här MKB-direktivet. Under EU:s miljöministermöte
nästa vecka så kommer det här MKB-förslaget upp. Det har kommit mycket
kritik från andra länder, inte bara från Åland och från Finland och man väntar att det blir stora förändringar.
Ett annat förslag som jag nyligen haft upp till social- och miljöutskottet
som ett informationsärende är kommissionens förslag till ett nytt sjunde miljöhandlingsprogram som antogs den 29 november 2012 av kommissionen.
Programmet kallas; ”Att leva gott inom planetens gränser” och det kommer
att ersätta det tidigare programmet som löpte ut i juni 2012. Det här handlingsprogrammet innehåller i sig inte några nya lagstiftningsåtgärder. Däremot tar det fasta på att EU:s medlemsländer måste genomföra den redan befintliga lagstiftning som finns och att EU:s miljöpolitik ska bidra till och vara
en förutsättning för att lyfta EU ur den ekonomiska krisen. Det här ska man
åstadkomma genom att EU och medlemsländerna ska pressa på så att medlemsländerna ska gå över till ett resurseffektivt, fossilsnålt, grönt och konkurrenskraftigt samhälle.
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Miljöhandlingsprogrammet är indelat i nio olika mål. Det är dels tematiska
mål som beskriver vad som ska göras dvs. att skydda, bevara och stärka EU:s
naturkapital, att göra EU till en resurseffektiv, koldioxidsnål och grön konkurrenskraftig ekonomi samt att skydda EU:s invånare mot miljöbelastningar
och risker för hälsa och välbefinnande.
Sedan finns det ytterligare fyra mål som hjälper medlemsstaterna att
uppnå det här. Där finns bl.a. med att vi ska genomföra den EU-lagstiftning
som redan finns i olika direktiv. Man ska få fram bra faktaunderlag och bra
forskning. Man ska se till att budgetmedel öronmärks för satsningar på miljöoch klimatpolitik och så ska man se till att miljöpolitiken inte är isolerad,
utan den ska integreras i all annan politik och alla andra politikområden. De
två sista målen handlar om hur man ska klara av utmaningar på lokal, regional och global nivå.
Jag anser att för miljön och för människors hälsa och välbefinnande så är
EU-lagstiftningen viktig. I olika gallupar som har gjorts inom Europa så säger
allmänheten att frågor som rör vatten, luftföroreningar och kemikalier är de
frågor som man oroar sig mest över.
För oss som bor mitt i Östersjön är givetvis vattnet som omger oss, men
också finns på land, vår källa till både glädje och oro. Därför är EU-strategin
för Östersjön av högsta intresse. Min förhoppning är att vi ska kunna göra ytterligare insatser för ett rent hav inom ramen för de kommande strukturprogrammen och det håller man på att jobba med som bäst just nu.
Vi jobbar egentligen med de här frågorna dagligen. Inom ramen för bl.a.
olika EU-projekt så pågår arbetet med att ta fram en mer hållbar och ansvarsfull fiskodling. Man tittar på nya metoder och nya tekniker.
Det som också är en viktig hållpunkt för Östersjöarbetet under 2013 är miljöministermötet i Danmark i höst. Där ska vi bedöma Östersjöns miljötillstånd i förhållandet till de överenskomna och genomförda åtgärderna. Åtgärdsprogrammet för Östersjön, Baltic Sea actionplan, ska eventuellt också
ses över. Så det här är ett väldigt viktigt år för Östersjöns vatten.
Ytterligare en punkt i EU-meddelandet under mitt ansvarsområde år
punkt 2.2.18, Barnfattigdom. Vi får ta del av information om hur barnfattigdomen i våra omgivande regioner ökar, men också hos oss på Åland. Speciellt
matbanken tar emot allt fler barnfamiljer. Nästa år, 2014, kommer ÅSUB att
följa upp den här rapporten från 2007 om ekonomisk utsatthet och social
trygghet. Men socialvårdsbyrå sitter inte stilla utan man för också diskussioner med företrädare från matbanken och från kommunerna. Vi kommer
också här under våren att hålla fortbildning för socialarbetarna om hur man
ska agera när det gäller utkomststöd och förebyggande utkomststöd, så att vi
får någon slags likvärdig behandling av personer som behöver ekonomiskt bistånd.
Jag vill också nämna att det finns materiell fattigdomen men det finns
också andlig fattigdom bland våra barn och det är inte alltid de här två olika
uttrycken sammanfaller.
EU-kommissionen har nu gett ett förslag till en ny fond för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Det är en så kallad fattig fond. Åland,
liksom elva andra länder inom EU, motsätter sig inrättande av en sådan här
dylik fond som skulle ersätta de livsmedelsprogram som kommer att upphöra
efter årsskiftet. Den här fonden skulle alltså komplettera EU:s socialfond. Det
här är stick i stäv med den nordiska modellen där vi försöker inkludera män75

niskor genom en bra och aktiv arbetsmarknadspolitik, där vi erbjuder sociala
tjänster av hög kvalitet och där vi erbjuder alla en ekonomisk trygghet, oberoende om man har ett arbete eller inte. Vi har en skyldighet att föra en politik som gör att alla blir delaktiga i samhället och en politik som strävar till
jämlikhet. Ingen ska behöva gå hungrig till sängs på Åland, det är min och
den här regeringens uppfattning. Tack, herr talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill ge en eloge till miljöministern för det här anförandet.
Jag tackar för anförandet, det var intressant. Det var också lite detta
som jag efterlyste, att få mera substans och mera innehållsförklaringar
från regeringens sida under de här olika områdena. Ministerns ansvarsområde är också väldigt påverkat av EU-reglering, särskilt miljöfrågorna. Miljöbyrån är också jättebra på att hålla sig framme och verkligen
ligga på för att få bra beslut i EU.
Jag noterade att det kommer att hållas miljöministerrådsmöte nästa
vecka. Kommer ministern att medverka? Ministerrådsmötena är en av
de kanaler där vi har fått möjligheten att närvara.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tackar för stödet. Jag tycker också att det är viktigt att informera lagtinget och ålänningarna om vad som görs på det här området. Det
kommer mycket kritik om att EU bara ålägger oss pålagor och pålagor,
men det görs också mycket bra saker.
På miljöministerrådsmöte kommer jag inte delta i nästa vecka. Det är
miljöminister Ville Niinistö som deltar. Men jag är övertygad om att om
det kommer upp någon fråga som t.ex. rör Östersjön, och som har stor
betydelse just för Åland, så utesluter jag inte möjligheten att också jag
skulle finnas med vid minister Niinistös sida. Det är frågor som inte har
formaliserats men som vi har diskuterat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har vi uppnått den möjligheten att vi kan vara med i hela
ministerrådsprocessen. De flesta frågor avgörs förstås i ett tidigare
skede i alla olika arbetsgrupper och kommittéer. Men det är ändå viktigt
att landskapsregeringen tar den här möjligheten, visar framfötterna och
också fysiskt deltar på mötena. Det är också en påminnelse om att Åland
och självstyrelsen finns och att vi har våra egna ministrar. Jag önskar att
man verkligen tar alla tillfällen i akt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, vi tar nog våra tillfällen i akt, men det är också en fråga om prioriteringar och var man kan göra mest nytta. Men, som sagt, vi följer med
arbetet. Jag har t.ex. avstått från att åka till Rio de Janeiro. De andra
självstyrande områdena i Norden t.ex. Färöarna och Grönland hade representanter i Rio. Vi ska fortsättningsvis se var jag kan göra mest nytta.
Just den här gången upplever jag att det är att vara hemma.
Jag vill gärna bjuda in till en konferens nästa vecka som handlar om
barns utsatthet och hur man kan göra för att stöda familjer där man lever i marginell fattigdom. Det är Nordens välfärdscenter som kommer
hit nästa onsdag.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Herr talman! Först och främst: Bra jobbat, landskapsregeringen! Sällan har
det varit så mycket politik i detta dokument som nu. Det är uppenbart att
man tittat på EU med utpräglat politiska ögon. Det är också en bra, nyanserad text om statligt stöd och det behövs att vi fördjupar oss i detta.
Vad gäller åländsk representation i Europaparlamentet så är det ett bra resonemang, som jag understöder. Det konstitutionella spåret är det enda hållbara spåret - att Ålands lagting verkställer en bred flora av EU-direktiv men
saknar reellt inflytande över dem.
Hur är det då med regionkommittén? Man säga att i och med Lissabonfördraget förflyttades reellt inflytande till Europaparlamentet inom flera områden, också regionkommittén berördes av Lissabonfördraget, som ltl Carlsson
nämnde.
Regionkommittén ursprung är att den skapades så tidigt som i
Maastrichtfördraget för att hålla regionerna nöjda. Det finns en viss, begränsad nytta med Regionkommittén i och med att vi kan få fart på åländska frågor i de utskott som vi sitter i, t.ex. utbildningsutskottet EDUC eller lagutskottet CIVEX. Det finns också den nyttan att vi får tillträde till EU:s institution och kan träffa dem som har makten och i vissa sällsynta fall kan ett betänkande från Regionkommittén faktiskt leda till resultat i en annan institution. Men den nyttan som det innebär att arbeta i Regionkommittén ligger
miltals från att ha en egen Europaparlamentariker.
Låt oss vara ärliga: "Vilken stad kommer du ifrån", är den första frågan
som möter en ny ledamot i Regionkommitténs arbetsrum, det är ganska karaktäristiskt.
Det är bra att landskapsregeringen fortsätter att arbeta för en plats i Europaparlamentet.
Däremot är det viktigt att politiskt minnas att detta är ett ansvar för samtliga riksdagspartier. Vi gör oss en björntjänst om vi utgår ifrån att det är ett
enda parti som ska se till att Åland får en parlamentsplats. Med vanlig enkel
matematik kan vi räkna ut vad röstutgången blir i sådana fall.
I Regionkommittén har jag för egen del lyft upp upphovsrättsliga frågor
och kommer att fortsätta att göra det. Min personliga bedömning är att för
Åland är det mest intressant vad som händer i utbildningsutskottet EDUC
när det gäller EU-medborgarnas rätt att ta del av TV-sändningar från andra
EU-länder.
Jag vill också ge tummen upp för att landskapsregeringen följer momsregelverket med tanke på skattegränsen, den delen blir bättre och bättre för
varje år. Tack för Er uppmärksamhet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Valve sade att det kan inte bara var ett parti som ska ansvara för att Åland ska få en Europaparlamentsplats och detta har sagts
tidigare i debatten idag. Varifrån uppstår det här resonemanget? Är det
inte så att det är Finlands regering, de partier som sitter i regeringen och
alla de partier som ingår i riksdagen, att det är dem som man ska på-
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verka för att vi ska få den här platsen. Är det inte på det viset landskapsregeringen gör, att man jobbar mot alla partier?
Wille Valve, replik

Ja, så bör det vara. Vi bör jobba gentemot samtliga riksdagspartier, för
det är i sista hand riksdagspartierna som avgör det i riksdagen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Så bör det vara säger ltl Valve, men gör man inte så ifrån regeringens sida? Man borde ju verkligen köra hård lobbyverksamhet mot
samtliga riksdagspartier och särskilt de stora partierna. Jag hoppas och
förutsätter att landskapsregeringen verkligen jobbar mot alla.
Wille Valve, replik

Talman! Ja, jag tror jag förstår vart vtm Eriksson vill komma. I den
åländska offentliga debatten blir det ofta väldigt stark betoning på vår
Europaparlamentariker där vi har vår specialmedarbetare. Det knyts
ihop till partiet SFP som flera partier har samarbetat med här. Mitt resonemang är att vi bör ha bredaste möjliga fokus på det, men huruvida
landskapsregeringen gör det eller inte är en fråga för vår minister att besvara. Jag kan svara på den frågan om elva månader förhoppningsvis.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Jag har valt att fördjupa mig i vissa av de här olika prioriteringarna för 2013. Det har varit en lång debatt och den kommer väl att fortsätta efter utskottsarbetet.
Jag kommer att se på de olika enskilda prioriteringarna. bl.a. 2.2.1 EU
2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
Här har nämnts olika prioriterade teman; förebygga ungdomsarbetslöshet
och marginalisering. Det finns t.ex. projekt som unga på väg, en agenda för
ny kompetens och nya arbetstillfällen. Vi har jättebra projekt i det här t.ex.
ESF, som jag själv har tagit del av. Tidigare projekt som har fått ESF-stöd är
Emmaus byggretur, stöd i arbetet, Fountain House och ungdomslotsprojektet. Det är jättefina verksamheter som har fått startbidrag just inom ESFprojektet.
Här tänkte jag lyfta fram framtida ESF-projektet för jag tror på de här projektmetoderna, att man verkligen hittar saker där man göra nytt. Jag har hört
talas om ett skolprojekt som heter Fyren. Jag tror att det är Norra Ålands
högstadiedistrikt. Jag vet inte hur det finansieras idag men jag hoppas att det
kan bli ett framtida ESF-projekt eller om man hittar finansiering på annat
sätt.
Man skriver: ”Landskapet har speciellt prioriterat utbildning som förebygger utanförskap och skapat stödresurser och utbildningsalternativ för
ungdomar som hotas av utanförskap”. Då måste man idag gå ner i grundskolan. Jag upplever att kommunerna får allt tuffare ekonomiskt, det kommer också att drabba barn och unga. Vi kommer att behöva minska på resurserna i skolorna. Däremot har vi fler barn och unga som kräver stöd och åtgärder. Vi måste kunna se vad vi kan göra av det här. Vi har flera unga idag
som mår dåligt. Alla dessa behöver hjälp på något sätt. Vi behöver kanske se
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hur tredje sektorn och kommunerna kan hitta varandra närmare. Det är viktigt att man ser på olika saker.
En annan mening från sidan 15: ”Den europeiska målsättningen att andelen ungdomar som i förtid avslutar sin skolgång och sina studier ska vara
under 10 % har uppfyllts så gott som på alla nivåer”. Detta är jätteviktigt,
ska vi kunna minska på avhoppen från skolan så måste vi kunna ge ESFmedel till sådana här saker och se vad man kan göra dels i grundskoleåldern
men även sedan vidare. Som jag ser det så är ESF-medel en viktig sak.
Sedan har vi också ett projekt som jag tycker att är bra och som EUparlamentarikern Nils Thorvalds nyligen pratade om; Erasmus. Det är ett
projekt som stimulerar rörligheten bland studenter och lärare, framförallt på
universitetsnivå. Man kan dra nytta av det projektet och få mera utveckling.
Herr talman! Jag tänkte lite gå in på ändringen av tobaksdirektivet som ltl
Åke Mattsson talade ingående om. Jag kommer att ta upp det lite flyktigare.
Det nämndes i ett tidigare anförande att vi måste vara försiktiga och att vi ska
se vad vi kan göra för att rädda snuset. Jag tror ändå att våra rederier oberoende flyr åt olika håll. Jag tror att snuset är kört. Istället ska vi vara försiktiga
och inte hålla på allt för mycket, annars kanske vi mister det lilla vi har. Då
får våra snusare ännu större sorg om vi blir av med ännu mer. För min del
spelar det inte så stor roll. Det viktiga är vilka förebyggande åtgärder vi kan
ha, tobaksprogram eller något sådant, så att vi verkligen ser vad vi kan göra
för att förebygga tobaksmissbruk bland unga. Ltl Åke Mattsson hade viktiga
poänger när det gäller skador kring snus och tobak och det är jätteviktigt.
Däremot nämnde ltl Mattsson lagstiftning men jag tror inte vi kommer så
långt med lagstiftning. Vi måste mera jobba med program för ungdomarna
till ungdomarna och verkligen skjuta upp debuten kring tobak.
Herr talman! Jag tänkte avslutningsvis kort ta upp barnfattigdomen. Jag
tittade på finansministeriets Europa 2020 strategin och det mål som Europeiska rådet har antagit för Europa 2020 och där nämns som femte punkt: ”Den
sociala delaktigheten ska främjas genom minskning av fattigdomen”. EU
ska försöka lyfta upp åtminstone 20 miljoner människor ur fattigdom och utslagningsriskzon. ”Medlemsländerna får enligt det Europeiska rådet fritt
sätta upp nationella mål utgående från de tre tillgängliga indikatorerna;
fattigdomsrisk, materiell fattigdom och arbetslöst hushåll”. Här kan vi jobba
och sätta upp mål kring arbetslöshet och fattigdom. Vi har en tidigare utredning som har gjorts. Det kommer att göras en ny utredning kring barnfattigdom och så kan vi därefter lägga upp ett mål; vart vill vi?
Den här texten avslutas med: ”Medlemsländerna ska i enlighet med överenskommelsen inom det Europeiska rådet sätta upp nationella mål utgående från de allmänna målen”. Det här kan vi jobba fram och se vart vill vi
komma? Jag anser att det är jätteviktigt att vi går vidare. Klassamhället och
klyftan håller på att öka klyftan på Åland. Vi behöver verkligen hjälpas åt för
att stötta dem som är i riskzonen att marginaliseras i vårt samhälle. Min uppfattning är att det tyvärr blir allt fler. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Lagstiftningen har vi lyft fram i andra sammanhang
men framförallt när det gäller tobaken. Jag hör till dem som tror att om
vi ska klara av det här problemet så är det nog genom lagstiftning. In-
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formation är ju helt okej, det är ju till och med dödskallemärken på cigarettpaketen men det kanske inte räcker ända fram.
Ser man på bilkörning före 18 års ålder så tror jag inte att det räcker
med information, att det inte är bra att köra bil före 18 års ålder. Det är
lite samma sak här också. För att skapa attityder och rätt inställning till
tobaken så är det nog via lag och förbud. Det är ganska tydligt när det
gäller ungdomarna.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Dödskallemärket anser jag inte ger så mycket information till ungdomar. Man kanske snarare blir nyfiken.
Visst kan lagstiftning vara en del. Men jag tror inte att ltl Mattsson
kan lagstifta bort allting. Jag tror också att det krävs en viss sorts information och program. Det finns jättebra program. Vi kanske borde få
skolorna att gå med i programmen och verkligen informera.
Nu vet inte vad vi har för siffror kring tobaksrökningen på Åland när
det gäller ungdomar. Ltl Mattsson nämnde att tobaksrökningen har gått
ner i åldrarna. Jag hoppas att tobaksrökningen bland unga har minskat,
men det har jag inte siffror på.
Lagstiftning behövs, men däremot behöver vi också information och
kampanjer, det är jätteviktigt. Trots allt är det föräldrarna som lägger attityderna och man behöver också nå dem, med det gör vi inte med lagstiftning.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är egentligen en strid om påvens skägg i det här
sammanhanget för grundsynen är densamma.
Men jag vill ändå lyfta fram att om det är någonstans som jag tror på
lagstiftning så är det här. Det har vi sett t.ex. när det gäller krogmiljön,
där man hävdade ganska bestämt att förbjuda tobaksrökning inte kommer att fungera.
Information när det gäller tobaken så där har vi lobbyverksamheten
från alla tobaksbolag som ligger emot så det är ganska svårt att nå ut
med information. Informationen blir omkull slagen. Det finns det här alternativet att man är ute och markerar att vi i samhället har helt enkelt
inte råd att ha tobaksrökning kvar.
Naturligtvis ska vi ha information. Sade jag att tobaksrökningen gick
ner i åldrarna så var jag väldigt otydlig med att uttrycka mig. Problemet
är att man börjar röka i gymnasialstadiet nu, det är inte så farligt på
högstadiet, däremot ”exploderar” tobaksrökningen när man kommer till
yrkesskolan.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Egentligen vill ltl Mattsson och jag samma sak, vi vill
nå samma mål; så lite tobaksrökare på Åland som möjligt. Ltl Mattsson
kör lagstiftningen och jag kör information. Vi får se, vi får ett otroligt bra
samhälle tillsammans och vi jobbar vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. Jag delar också den här uppfattningen om att fokus när det gäller att tobaksdirektivet bör sättas på förebyggande information. Att total förbjuda tobak är ju samma sak som
att total förbjuda alkoholen som man försökte tidigare med, det kommer
inte att bli bra och lyckat. Jag tror snarare tvärtom, så länge tobaksrökning och försäljning är tillåten i EU så borde man också ha snuset till fri
försäljning i Europa på samma villkor. Det är helt absurt att man tillåter
någonting som värre än det som har lindrigare effekt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlson och jag är ganska eniga i det här. Vart vill
vi komma när vi jobbar med att försöka få tillbaka tobaksförsäljningen
och få ut det på färjorna? Jag tror att det är ganska hårt. Om vi går inför
detta för mycket så kommer Sverige att förlora snuset till slut och så blir
det ännu svårare och så förbjuds tobaken på det viset.
Däremot är det lite konstigt att vi får röka fast det blir mer skador av
tobaksrökningen än av snuset.
Jag tror inte längre att vi räddar färjerederierna kvar i finsk flagg på
grund av snusförsäljningen. Jag tror att vi också behöver se det i ett bredare perspektiv. Däremot har Finland gjort annat för att främja rederinäringen, det är viktigare med skatter och sådant än vad t.ex. snuset är.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att man kommer att total förbjuda snuset
i Sverige. Det kommer inte att gå med tanke på det som finns i anslutningsfördragen.
Vad gäller snusförsäljningens betydelse för flaggstaten så har nog ltl
Winé helt rätt, skattepolitiken som man bedriver generellt i landet har
nog en större betydelse. Jag tror också att snusförsäljningen har en viss
betydelse, jag tror inte att snusförsäljningen är helt borta från agendan,
den har en viss betydelse.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson och jag är nog rätt så eniga. Jag menar att
om man fortsätter att jobba jättemycket med snuset, jag vet att Sverige
har snuset med i anslutningsfördraget i EU-avtalet, så vad händer om
snuset helt försvinner från färjorna eller att man börjar titta på någonting annat för att göra det svårare. Vi vet att snuset ändå inte är ”en pipa
snus” i Bryssel. Man försöker i alla fall sätta åt det på något sätt. Jag ville
nämna det här när vi pratar om snuset så att vi i alla fall har något kvar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag vill börja med att instämma i vtm Roger Janssons bedömning om att det här är en av årets viktigare debatter med tydliga teman,
ett bra underlag och med frågeställningar som siktar på kort sikt, medel lång
sikt och lång sikt in i framtiden. Samtidigt får man nästan lov att välja tema
för sitt inlägg efter de ministrar som valt att stanna här. Det kan väl ändå inte
vara så att den här debatten upplevs så här pass olika för oss här i kammaren
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jämfört med regeringens medlemmar. EU-frågorna har ju varit de som ensamma stått för praktiskt taget alla ändringar i självstyrelsesystemet efter
1993 när den nuvarande trädde ikraft. Praktiskt taget varje gång fördragsförändringar, revisioner och moderniseringar har företagits i unionen har det
statts sina spår i självstyrelselagen för Åland. Frågorna rör i allra högsta grad
självstyrelsepolitiskt viktiga frågor, våra konstitutionella rättigheter och allt
det som lagtingsordningen bl.a. högtidligen talar om.
Detta sagt och två dagar före den aftonskola där jag också utgår ifrån att
självstyrelsepolitiskt viktiga frågor ska avhandlas så har flera gånger redan
idag frågan väckts: Vad händer på onsdag i Helsingfors i t.ex. frågan om valkretsindelningen av republiken Finland i valet till Europaparlamentet? Ännu
har vi inte fått något svar. Beklagligtvis lär vi inte få det nu heller av allt att
döma. Den här frågan har jag ett flertal gånger också väckt och rest i självstyrelsepolitiska nämnden, hittills utan något påtagligt gehör just avseende den
här frågan som regeringen själv avhandlar, dvs. representation för landskapet
Åland i Europaparlamentet och i val till Europaparlamentet. Vi vet alltså inte
ännu på måndag vad som händer i Helsingfors på onsdag. Vi ska uppenbarligen, som jag ser det, inte ens få veta hur agendan är avfattad. Det är inte bra,
det är dystert och det är ett förhållande som jag inte alls kan förstå mig på.
Självstyrelsepolitiska nämnden är ett samrådsorgan och referensbotten för
regeringen. Jag tycker att nämnden då ska kunna användas för det syftet i
denna viktiga debatt där vi uttryckligen avhandlar ärenden som rimligtvis
borde vara på agendan nu på onsdag men där vi inte vet regeringens ståndpunkt.
Därför måste jag anpassa temat till de värderade ministrarna som valt att
stanna. Jag ska faktiskt ta upp en fråga som inte alls har avhandlats här idag;
konsumentskyddet i EU. Avstamp för det har inte varit särskilt lätt att finna.
Jag läste sammanfattningen av de prioriterade kommissionsärendena i arbetsprogrammet för i år. Sammanfattningen börjar uppe på sidan 29 och områdena är sammanfattningsvis indelade i åtta avsnitt och sedan redogör man i
textavsnittet för flera än de prioriterade områdena. De är 20 eller 21 beroende
lite på hur man räknar. Man kan också ha synpunkter på huruvida det är
mycket eller lite, men det är nu så.
Om jag först söker efter orden konsument, konsumentskydd, konsumentfrågor i hela redogörelsen så återfinns termen på fem platser. Konsumentskydd vad gäller finansiella tjänster, energiproduktion, tobak, ekologiskt
jordbruk och till sist hälso- och konsumentfrågor i sammanfattningen på sidan 33 och där står det något mycket intressant. Avsnitt 7; Hälso- och konsumentfrågor, ny förordning om offentliga kontroller och detta utmynnar i en
fråga som jag hoppas att näringsministern och eller miljöministern kan ha
synpunkter på. ”Syftet med förslaget är att förenkla och rationalisera den
befintliga rättsliga ramen i syfte att effektivisera den offentliga kontroll som
medlemsstaterna genomför längs hela livsmedelskedjan och samtidigt minimera arbetsbördan för berörda aktörer.” Ingenting av detta finner vi i
textdelen, såvitt jag har kunnat utröna, i landskapsregeringens prioriterade
områden.
Då kommer vi till livsmedelssituationen i unionen. Vi har länge brottats
under det här året. Redogörelsen gäller uttryckligen prioriteringar för detta år
och bör, såvitt jag kan förstå, vara fram daterade till datum för denna redogörelses avlämnade dvs. den 28 februari. Vi har umgåtts med problem kring
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livsmedelsförsörjningen i unionen. Hästköttsfrågan är mycket akut. Den frågan har ytterligare kompletterats med de problem som har dykt upp i Polen,
de är säkert kända i landskapsregeringen, och den kötthantering som där förekommit. Min fråga är: Vad avser landskapsregeringen med detta avsnitt
under rubriken Hälso- och konsumentfrågor, som återges på detta i för sig
korrekta sätt? Ingenting av det har en beskrivning, såvitt jag har kunnat se, i
textdelen vad gäller prioriterade områden. Den här typen av frågor rör alla
människor alla dagar. Hela livsmedelsförsörjningen är ju avgörande aktivitet
för allas vår överlevnad. Här har möjligen kommissionen fångat upp detta
problem och skriver som man skriver. Samtidigt visar man på den här problematiken med en nationell myndighet, här hänvisar jag till vtm Eriksson.
Vem ska i så fall för Ålands del sköta den här typen av kontrollåtgärder? Det
får vi se beroende på hur lagstiftningen utformas.
Jag hoppas att finans- och näringsutskottet lite närmare kan fördjupa sig i
den här frågan eller möjligen social- och miljöutskottet eller båda två, för
detta är en ytterst viktig fråga. Vad avser landskapsregeringen? Hur borde
rätteligen det här avsnittet ha utformats bland de prioriterade områdena även
för Ålands del? Kan vi räkna med att lagstiftningen utformas hos oss på detta
område och hur kan övervakningen ske?
Man kan tycka vad man vill om unionen men det här är något som alla
människor funderar på alla dagar, åtminstone i de kretsar där jag rör mig.
Vad är det jag inhandlar? Kan jag lita på det jag köper? Vad betyder det här
för min egen vällevnad när jag äter det här?
Allt detta ska ses i ljuset av de friheter som råder i unionen, frihet för varor
och tjänster att röra sig fritt och tillträde till marknader för alla och envar i
stort sett på lika villkor. Ja, men de friheterna har uppenbarligen sina begränsningar när vi riskerar att råka ut för den här typen av aktiviteter. Unionen har en roll, de nationella myndigheterna har självfallet en roll och vi här
på Åland och landskapsregeringen har ett ansvar, också för mindre lyckade
aktiviteter som i stor utsträckning är en följd av integrationen och den större
frihet att röra sig som nu råder och som är en av grundpelarna i hela gemenskapsbygget. Tyvärr ser vi att detta missbrukas på sina ställen.
Om kompetenta utskott lite närmare kan fördjupa sig i de här frågorna så
är det mycket tacksamt och så får vi återkomma till det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är en mycket viktig fråga som vtm Gunnar Jansson lyfte upp när det gäller att man kan lita på det man äter och handlar
och att det innehåller det som det ska göra.
Det här förslaget är öppet vad det ännu kan bli. Landskapsregeringen
följer med. Det är också viktigt att man från utskottets sida får så pass
mycket information som möjligt.
Här på Åland har vi ÅMHM som är en mycket kompetent myndighet
och sköter den här kontrollen och de är vaksamma när det kommer information om t.ex. otjänliga produkter som bör dras in från butiker.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är en enkel lagtingsledamot, det är länge sedan jag
var vicetalman.
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Nej, jag har ingen orsak att misstro våra egna myndigheters vaksamhet beträffande produktion och distribution på Åland. Men just den fria
rörligheten för framförallt varor gör ju att ursprungsland för det som vi
köper i våra butiker många, många gånger är långt utanför Ålands gränser. Därför är det också en fråga vad som kommer in i landet, hur den
nationella kontrollen sköts och hur det kommer att kunna koordineras
med den kontroll som ministern själv här nämnde. Det är ytterst väsentliga frågor, i all synnerhet om EU fortsättningsvis driver linjen att det i
medlemsland bara kan finnas en kompetent myndighet. Vad gör vi då?
Minister Carina Aaltonen, replik

Det som jag ändå tycker att är viktigt just med det här förslaget är syftet
att förenkla och rationalisera för att göra det lättare för hela livsmedelskedjans aktörer, så att man får mindre administration men ändå har effektiva kontrollmekanismer som ska förebygga kriser och annat. Jag
tycker att det här är ett bra initiativ. Jag tycker att det är viktigt att allt
som innebär förenklingar och rationaliseringar bör vi också på Åland ta
del av. Många gånger upplevs sådant här som väldigt byråkratiskt och
svårt för våra små företag och speciellt för våra små enmansföretag
inom livsmedelsförädlingssektorn.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Visst är det en lovvärd målsättning att förenkla och
göra hanteringen billig. Samtidigt är det åtminstone min uppfattning att
med konsumentskyddet kan man inte dagtinga. Det är ytterst en fråga
om hälsan och människans dignitet helt enkelt om att inte riskera att på
grund av något så alldagligt som att det man äter så riskerar man att bli
illa åtgången på grund av dålig kvalitet på det vi får i oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson tar upp en aktuell fråga som säkert bekymrar många i vårt samhälle.
Jag undrar om det egentligen inte är en annan kontroll som är den
viktiga; livsmedelskontrollen. Konsumentskyddet träder in när man har
inhandlat en vara och sedan av någon orsak anser att man inte har fått
det som man har betalat för. Då kan man på olika sätt anföra klagomål
om det. Jag tror inte att det är på konsumentskyddssidan som man kan
stävja osäkra och eventuellt t.o.m. skadliga livsmedel som kommer ut i
handeln. Nog måste det väl vara på ett annat plan som man koncentrerar sig på att förhindra att vi får skadliga livsmedel in i handeln.
Det leder antagligen till att det gynnar det närproducerade ännu
mera. Idag har vi lyckligtvis väldigt fina lokalt producerade livsmedel
och de gynnas mycket av de här skandalerna, tror jag.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag kan långt dela den uppfattningen. Samtidigt inspirerades jag av de
ministrar som kunde vara närvarande och jag läste direkt innantill. Rubriken på sidan 33 heter: Hälso- och konsumentfrågor och där utlovas
åtgärder för att effektivera den offentliga kontroll som medlemsstaterna
genomför längs hela livsmedelskedjan. Här är kopplingen mellan konsumentskydd och livsmedelskontroll eftersom det ska gälla från källan
till konsumenten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är säkert nödvändigt. Jag ifrågasätter i alla fall om det är konsumentskyddslagstiftningen som man ska förstärka om man vill säkra att
vi får hälsosamma och icke skadliga livsmedel ute i handen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! När vi rör oss på EU-nivå nu så utlovar kommissionen här
ny förordning och vad än den kallas så kommer den att gälla rakt av i
alla medlemsländer. Här utlovas en ny förordning om offentliga kontroller. Jag tror nog att det omspänner de båda delar som vi nu debatterar,
såväl konsumentskydd som livsmedelskontroll, när man av allt att döma
i varje fall ska inrätta en ny myndighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Enda behandling
6

Ltl Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd.
Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Petri Carlsson från uppdraget som ordinarie medlem i justeringsutskottet för den återstående mandatperioden i enlighet
med framställningen. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Föredras
7

Trafikutbyggnad
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 4/2012-2013)
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.
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Ltl Torsten Sundblom

Enligt budgeten för år 2013 är det tillgängliga anslaget 1 900 000 euro för
Åva-Jurmo projektet. Av 2012 års budget kan utläsas att projektets förverkligande skulle inledas under slutet av år 2012 men vi ska nu påbörja mars månad 2013 och ännu har ingen byggstart skett.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilken tidsplan har landskapsregeringen för förverkligandet av Åva-Jurmo projektet?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundblom, för en intressant och angelägen fråga.
Åva-Jurmo projektet kom med i lagtingsdebatten första gången 2003. Det
har i princip aldrig varit något parti som direkt har varit emot att man skulle
förkorta färjpasset mellan Åva och Jurmo. Glädjande så. Det oaktat så har
projektet tagit en ganska lång tid tycker vi allihop. Vi skriver 2013 nu.
Det är ju så att demokratiska processer är processer som tar tid, speciellt
när man väljer att aktivt söka medling, att aktivt beakta jordägares intressen
och beakta kommande brukares intressen.
När det gäller utbyggnaden av en fast förbindelse, fast där finns också en
linfärja mellan Åva och Jurmo, så var det viktigt för den då sittande landskapsregeringen att få till en samsyn kring det här projektet. Föglöprojektets
icke förverkligande, annat än i teoretiska modeller, avskräcker sannerligen.
Man ville från början ha en dialog och man ville att alla som berördes av det
skulle få en möjlighet att komma med sina synpunkter. Den enda nackdelen
med den processen är att den tar tid. Fördelen är att du inte har ett besvär
mot dig när vägplanen ställs ut.
Efter många och långa diskussioner mellan trafikavdelningens tjänstemän
och berörda så kunde man enas om en vägsträckning, trots att det från början
hade sett komplicerat och svårt ut. Man var ense om att det här var ett bra
förslag. Ortsbefolkningen stod bakom förslaget och trafikavdelningen förde
fram förslaget.
Man visste redan när man begärde in miljökonsekvensbedömningen att
det eventuellt fanns problem med genomströmning i ett av sunden, det som
är närmast mot Jurmo. Man valde ändå att lämna in det till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.
När man sedan sökte miljötillstånd i december 2012 så fick man också,
ganska naturligt, en förfrågan från miljömyndigheten: Är ni säkra på att vattengenomströmningen är tillräcklig i förslaget? Svaret på den frågan är nu i
process tillsammans med miljöbyrån eftersom det är där som vi har våra experter när det gäller vattenmiljön. Man har hållit ett möte. Det som man
egentligen vill veta är hur många vägtrummor man behöver sätta in för att
inte få en negativ miljöpåverkan. Det här måste man helt enkelt ha hjälp med
från andra inom landskapets myndighet för att kunna klargöra. Det är miljöbyrån som är oss behjälpliga.
Efter det kommer man att komplettera det miljötillstånd som redan har
lämnats in i december 2012.
Man kanske kan tycka att det här är ett litet projekt; en liten väg, en liten
bro och sedan en linfärja, det är väl ingenting jämfört med det kortruttsprojekt som planeras nu. Det kan man säkert tycka, men det oaktat så kräver det
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enorma resurser. Det är trots allt en investering i 4-5 miljonersklassen som
ska göras.
De facto är det så, bästa lagting, antingen det är en investering i 4 eller 5
miljonersklassen eller om det är en investering i 40 eller 50 miljonersklassen
så behövs samma expertis knytas till och vara behjälpliga för att det ska löpa
framåt.
Målsättningen är att få till stånd en byggstart inom september. Det är den
senaste uppgiften som jag har fått från avdelningen. Den kompletterande
miljötillståndsansökan kommer att beredas och behandlas på sedvanligt sätt.
När den är klargjord så bjuds projektet ut. Eftersom man vet att det egentligen bara finns ett litet ”frågetecken” som rör genomströmningen på ett specifikt ställe så har man redan nu entreprenadhandlingarna för vägen i princip
färdiga.
Därefter kommer man efter diskussioner att ta hänsyn till huruvida man
kommer att bjuda ut detta som ett samlat projekt eller om man kommer att
välja flera olika entreprenader. Om man väljer flera olika entreprenader, att
man särskiljer stål, betong, väg och byggkonstruktion, så betyder det att flera
mindre företag har möjlighet att bjuda på projektet och det är en fördel för
vårt småskaliga samhälle, det ska jag ärligt understryka. Nackdelen är naturligtvis att det krävs mera från avdelningen i form av övervakningar om det är
flera olika entreprenörer som man ska föra en dialog med och arbeta tillsammans med.
Men som svar på ledamotens fråga så är byggstarten planerad till september.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det var bra att få veta hur långt det här projektet har kommit. Att ställa en fråga är en lagtingsledamots, i oppositionsställning, enda
möjlighet att få ett officiellt svar. Nu har vi fått veta att man räknar med
byggstart i september 2013. Det är ju bra det. Jag har förståelse för hela tillståndsprocessen och att den är densamma oberoende om det är stort eller litet projekt.
Ministern nämnde en entreprenad eller flera entreprenader. Man har ju en
huvudentreprenad och sedan tar de in underentreprenörer och då fungerar
det säkert lika bra. Jag tackar för det här svaret.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Vi är helt ense om att det här är ett viktigt projekt. Projektet
går vidare. Ltl Torsten Sundblom har alltid möjlighet att komma in till mig.
Min dörr står alltid öppen både för regeringspartierna men självklart också
för samtliga ledamöter i lagtinget, så välkommen in nästa gång ni funderar
över något.
Ltl Torsten Sundblom

Talman! Ett litet tillägg, det är viktigt att byggstarten också blir noterad i lagtingsprotokollet så att vi vet när den blir. Tack.
För kännedom
8

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)
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Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.03.2013.
9

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2012
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.03.2013.

10

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 18.03.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 13.03 klockan 15.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av deltagande i International Island Games Associations möte. Beviljas.
Meddelande
Med anledning av att lagtinget vid plenum 11.03.2013 beslöt befria lagtingsledamoten
Petri Carlsson från uppdraget som ledamot i justeringsutskottet kommer fyllnadsval att
förrättas vid plenum 18.03.2013. Kandidatlistor ska vara inlämnade senast fredag
15.3.2013 klockan 15.00.
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Bordläggning
1

Anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.03.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.03.2013. Godkänt

Bordläggning
3

Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.03.2013. Godkänt.

Remiss
4

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Ärendet avförs från dagens föredragningslista och upptas till behandling vid plenum
18.03.2013.

Remiss
5

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Här är ett lagförslag som innebär några mindre ändringar av
barnomsorgslagen och hemvårdsstödslagen på grund av att rikets bestämmelser om faderskapspenning till viss del har ändrats. Det är med andra ord
inte någon stor reform i detta skede, utan det handlar om att anpassa vår lagstiftning till rådande verklighet eftersom bestämmelserna om faderskapspenning i sjukförsäkringslagen inte är vår behörighet.
Men det är ändå positiva förändringar för våra åländska småbarnsfamiljer.
Förslaget ska förhoppningsvis medverka till att pappor tar möjligheten att
vara hemma ännu lite längre med sina små barn. Det är det som är syftet med
lagändringen. Att uppmuntra pappor att ta ut föräldraledighet. Att få dem att
dela det praktiska ansvaret och omsorgen om de små barnen. Att redan från
början få pappor att skapa goda och känslomässiga relationer till sina barn
och låta dem ta hand om barnen på sitt eget sätt.
Förhoppningsvis kommer den här lagändringen att medverka till att jämställdheten ökar – åtminstone lite. Någon stor reform handlar detta alltså
inte om i detta skede men det är en del av regeringen Katainens mål att ut-
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veckla familjepolitiken och att möjliggöra en bättre samordning mellan arbete och familj.
Tanken från regeringen Katainens sida är att ge föräldrar bättre möjligheter att vara tillsammans med sina barn, underlätta kvinnornas förvärvsarbete,
öka kvinnors och mäns jämställdhet både hemma och i arbetslivet och sporra
allt fler pappor att utnyttja familjeledigheterna. En målsättning som jag givetvis stöder fullt ut.
I och med den ändringen som gäller från och med den 1 januari 2013 kan
alltså pappor lyfta faderskapspenning för högst 54 vardagar. De här nya reglerna gäller från och med årsskiftet i hela riket och även på Åland och det är
FPA som administrerar detta. Faderskapspenningen i 54 dagar är avsedd
bara för pappor och den kommer att ersätta den nuvarande faderskapsledigheten och pappamånaden. De här dagarna kan alltså inte föras över på den
andra föräldern. För de familjer som inlett föräldraledigheten innan den 1 januari men vars barn föds i år, gäller ännu den gamla lagens bestämmelser
med bibehållen pappamånad.
Pappor - och här vill jag förtydliga att i begreppet pappa innefattas också
adoptivfäder eller den andra parten i ett registrerat partnerskapsförhållande
– kan ta ut den här ledigheten när de vill fram tills det att barnet är två år eller innan det har gått två år från det att familjen har fått sitt adoptivbarn. Får
man ett barn till innan pappan har hunnit ta ut sin ledighet så förlorar man
inte heller de tidigare uppnådda förmånerna utan de kan fortsättningsvis tas
ut inom två år från det första barnets födelse.
Det är också viktigt att notera att pappan kan ta ut 18 faderskapsledighetsdagar samtidigt när mamman är ledig också i framtiden. Dessa 18 dagar kan
delas upp på högst fyra perioder. De resterande 36 dagarna kan delas upp på
högst två perioder.
Det som ytterligare ska noteras är att barnomsorgsplatsen kan behållas
under faderskapsledigheten, och att familjen då inte heller behöver betala för
barnomsorg under den tid då de är hemma på ledigt.
I praktiken handlar det om en utökning av föräldraledigheten med två
veckor och vars kostnader nu FPA tar över. Papporna kan utnyttja rätten till
faderskapspenning mer flexibelt, eftersom de kan ta ut dagarna ända tills
barnet är två år och trots att det är i dagvård däremellan eller någondera föräldern är vårdledig.
Moderskapsledigheten och föräldraledigheten som är avsedda för endera
föräldern är lika långa som förut. Tidigare har det varit så att när barnet är ca
9-10 månader gammalt så tar föräldrapenningsperioden tar slut. Men nu, om
pappan i framtiden utnyttjar hela sin faderskapsledighet efter föräldrapenningsperioden tar slut så kommer barnet att vara nästan ett år gammalt när
föräldrapenningsperioden tar slut. Det här borde vara positivt inte bara för
föräldrarna och barnen men också för kommunerna bör det här vara bra, liksom för arbetsgivare.
Nu tänker jag gå in på lagförslaget och nämnda vilka lagtekniska ändringar
som kommer att göras.
I barnomsorgslagen kompletterar vi med ett nytt moment i § 17, rätten till
dagverksamhet. Där lägger vi in bl a. att under den tid som faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har denne inte rätt att utnyttja en för eget
barn beviljad barnomsorgsplats, om barnet är under tre år. I § 20 ska vårdnadshavare meddela till kommunen senast två veckor innan man inleder sin
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ledighet. I avgiftsparagraferna 22 och 24 så förtydligar vi att avgift inte ska
tas upp under den här tiden då faderskapspenningsperioden varar.
I hemvårdsstödslagen tar vi bort de specifika hänvisningarna till rikets
sjukförsäkringslag och inför istället en allmän hänvisning till sjukförsäkringslagen. Rättsäkerheten äventyras inte på det här sättet och dessutom så blir
hemvårdsstödsslagen mer flexibel eftersom framtida ändringar i sjukförsäkringslagen som anknyter till den åländska hemvårdsstödslagen automatiskt
kan träda ikraft. Det här underlättar också vårt lagstiftningsarbete.
Ekonomiska konsekvenser? Ja, beträffande de ändringar som just gäller
hemvårdsstödslagen så har de inte alls några ekonomiska konsekvenser för
vare sig barnfamiljer eller kommuner. Däremot om vi inte ändrar lagen så
kommer det att få ekonomiska konsekvenser för kommunerna.
När vi ser på ändringarna i barnomsorgslagen så kan det leda till en merkostnad för kommunerna i och med att man kan få tomma platser på dagis
och man får inte ta ut barnomsorgsavgift under den tid då papporna är
hemma på ledighet. Det är otroligt svårt att uppskatta hur stora de ekonomiska verkningarna kan tänkas bli eftersom det beror på hur många pappor
och i vilken utsträckning de väljer att vara hemma med sina barn. Jag – i likhet med remissutlåtandet från bland annat Lemlands kommun – uppskattar
att kostnaden för kommunerna, som kommer att märka i form av att avgiftsintäkterna minskar något, kommer att bli ganska marginell.
Det som däremot är positivt för kommunernas ekonomi är att i och med
att FPA tar över två veckors förlängning av föräldrapenningsperioden så
minskar också på kommunernas kostnader beträffande hemvårdsstöd.
Från regeringens sida är vi också villiga att lyssna och ta till oss det som
kommunerna önskar beträffande ikraftträdelsedatum. Vi väntar med att sätta
dessa lagändringar ikraft fram till den 1.1.2014 eftersom någon kommun har
påpekat att man inte i år har budgeterat det här året för dessa eventuella utökade kostnader. Rent praktiskt så är det här möjligt eftersom det här lagförslaget kommer att få sina verkningar först väldigt sent under 2013. Det handlar om familjer som först ska ta ut sin mammaledighet, som är 105 dagar, och
sedan sin föräldraledighet som kan tas ut av antingen mamman eller pappan
och den är 158 vardagar. Då hamnar vi rent tidsmässigt i slutet av detta år.
I remissvaret från ensamförsörjarföreningen PusselFamiljen är man positiv till lagförslaget och ser att det ökar pappors möjlighet att vara hemma med
sina barn, vilket de anser att är viktigt.
Barnombudsmannen menar dock sjukförsäkringslagens pappaledighet i
Finland är i omfattning långt ifrån den omfattning den borde vara på för att
möjliggöra att barnet får likvärdig kontakt med båda föräldrar och för att nå
dit behövs en kraftfullare styrning av hela föräldraledigheten med en likafördelning mellan föräldrarna.
Det här är ett litet steg på vägen från lagstiftarna. Det stora steget, att faktiskt ta ut alla faderskapsledigheter som nu erbjuds, det steget måste papporna själva ta. Det skulle innebära att vi uppnår en jämställdhet som inte
bara gynnar kvinnorna och barnen utan framförallt männen själva. Tack, fru
talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag blev fundersam över vad man skriver i de ekonomiska konsekvenserna. Man har räknat ut att det här skulle kosta mel-

92

lan 128 000 och 138 000 euro. Sedan delar man summan i 16 delar, för
varje kommun, och kommer till summor som inte alls överensstämmer
med verkligheten. Hur kan man släppa igenom en beredning på det här
viset? Den frågan skulle jag vilja ha förklarad.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är en helt teoretiskt utveckling, för att vi överhuvudtaget ska kunna
ha något att jämföra med. Uträkningen är baserad på snittet på en
barnomsorgsplats, 1300 euro. De förlorade inkomsterna för en kommun
är ju maxtaxan som är 230 euro per månad. Eftersom ledigheten utökas
med två månader så kan det handla om högst 460 euro per familj och
kommun. I utskottet får ni diskutera de här uträkningarna på nytt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. Jag har en fråga som gäller behörighetsfördelningen. Landskapsregeringen beskriver under rubriken 2.1
Allmänt; ”att ändringarna rör rättsområdet för familjeförhållanden”
vilket enligt självstyrelselagen 27 § 27 p hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Hör inte faderskapspenningen till sociallagstiftningen? Familjeförhållanden som redovisas i självstyrelselagen handlar väl mer om giftermål och sådant. Själva familjepolitiken torde höra till vår sociallagstiftning och då är det åländsk behörighet. Har landskapsregeringen alls
funderat i de här termerna?
Minister Carina Aaltonen, replik

När det gäller hemvårdsstödslagen så är det vår behörighet. Föräldrapenning tillhör sjukförsäkringslagstiftningen och det är inte vår behörighet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag är inte lika säker på det eftersom familjernas ekonomi och föräldrapenning hör till familjepolitiken och faktiskt kanske
ligger inom sociallagstiftningen och därmed också är vår behörighet. Det
är kanske något som man behöver fundera vidare på.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, verkligen, men just det här förslaget kommer sig av att man gör ändringar i rikets sjukförsäkringslag när det gäller föräldraledigheten som
utbetalas av FPA.
När det gäller hemvårdsstöd och sådant så är det vår egen behörighet
och då kan vi själva besluta om på vilka nivåer det ska ligga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna stöder förändringarna i hemvårdsstödslagen och barnomsorgslagen. Teknikaliteter som gör att hemvårdsstödslagen och sjukförsäkringslagen blir kongruenta är både självklara och nödvändiga. Förtydligande och kompletteringen i barnomsorgslagen är också rimlig. Det är bra att
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förtydliga att rätten till barnomsorg platsen kvarstår efter att faderskapspenningsperioden upphör.
I lagförslaget ingår ett stycke om konsekvenser för barnen. Det är mycket
bra. När barnomsorgslagen togs fram var det viktigt att ha en portalparagraf
med målsättningar utgående just från barnen och barnens behov.
Barnomsorgslagens 2 § inleds med: ”Barnomsorg ska ha sin grund i barnens bästa, samhällets demokratiska värderingar, varje människas egenvärde samt rätt till frihet och integritet.” Det är en sak som jag ofta tycker att
vuxenvärlden glömmer bort, att demokrati också ska omfatta barnen och
ungdomarna.
Det finns både en beställning och ett utrymme att föra familjepolitik. Trots
att vi behandlar en liten ändring i lagstiftningen så skulle det t.ex. ha varit intressant att höra om man tänker göra någonting åt nivåerna på hemvårdsstödet under den här mandatperioden. Det var en fråga som drevs mycket hårt
under den förra perioden bl.a. av moderater och obundna.
Är landskapsregeringen aktiv att utveckla vårdledigheten genom att driva
på och trycka på rikssidan? De här frågorna drunknar lätt i självstyrelseutveckling, vindkraftsstöd och det ena och det andra. Men det här är också jätteviktig självstyrelsepolitik.
Från liberalernas sida har vi flera gånger fört fram den isländska modellen
som vi tycker att skulle vara en väldigt sympatisk och rättvis modell; 1/3 för
mamman, 1/3 för pappan eller vårdnadshavarna och 1/3 som familjen själv
får besluta om. Följer man med debatten på rikssidan när det gäller familjepolitik, trots att det var som ministern säger att det här är ett litet steg framåt,
så är familjepolitiken ganska lam för att inte säga nästan stendöd. Senast jag
hörde någon rikspolitiker som pratade om familjepolitik ordentligt var faktiskt Stefan Wallin när han hade ansvar för jämställdhetsfrågor. Han drev
den isländska modellen, han drev att föräldraledigheten skulle vara 18 månader och att kostnaderna skulle delas lika mellan arbetstagarna. Jag tycker att
det är lite synd att just den här familjepolitiken, som inte vi har behörighet
över, är en icke fråga på rikssidan. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag delar inte riktigt ltl Katrin Sjögrens uppfattning om att
familjepolitiken skulle vara en död fråga på rikssidan. En arbetsgrupp
har nu lämnat över ett förslag till omsorgsminister Maria GuzeninaRichardson där man förslår en flexibel vårdpenning för vård av barn
under tre år istället för hemvårdsstöd för att möjliggöra mammors rätt
till deltidsarbete. Från regeringens sida har vi all möjlighet i världen att
vidare diskutera familjepolitiska åtgärder när minister Maria GuzeninaRichardson kommer på besök i början av maj.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ska förtydliga mig lite. Den här infallsvinkeln som gäller
jämställdhet är inte så där jätte aktiv i rikspolitiken, uppfattar jag det.
Men det är bra att man för fram de diskussionerna.
Minister Carina Aaltonen, replik

Men också där så har ju den finska regeringen och speciellt jämställdhetsminister Arhinmäki bara helt nyligen i media framfört att den isländska modellen också skulle kunna vara en lämplig modell för Finland
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och att man jobbar med den som målsättning. Jag tycker verkligen inte
att man kan säga att de familjepolitiska frågorna är helt insomnade i
Finland. Regeringen Katainen försöker nog på alla sätt nu införliva jämställdhet och arbetsliv. Man har mycket upp det här till diskussion också
med fackföreningar och arbetsgivare.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ja, det skulle ju finnas världens läge att komma till skott då när
man har en så bred regering som man har på rikssidan just nu. Vi hoppas att man faktiskt når resultat också. En ökad jämställdhet i familjepolitiken skulle gagna hela samhället, det finländska och det åländska.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Den isländska är det många som skulle föredra
framom nuvarande system vad gäller föräldraledigheten. Den isländska
modellen var ju väldigt framgångsrik. Nu har man trots allt konstatera
att vissa bakslag har inträffat. Att modellen var så gynnsam gällde tydligen inte bara lagstiftningen, utan att staten gick emellan och betalade
familjeersättningen. Den familjeersättningen var i relation till inkomsten, vilket gjorde att det var ekonomiskt väldigt attraktivt för män att
stanna hemma. Nu har den isländska regeringen sedan flera år tillbaka
p.g.a. dålig ekonomi tvingats skära ner på förmånerna och det har haft
sina konsekvenser för hur männen utnyttjar den här ledigheten. Män ser
ändå kanske i första hand mera till pengarna än att få vara med sina
barn.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När man granskar familjepolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv så träffar man på intressanta tankegångar. I de fall där mamman tjänar mindre än pappan så är det ett argument att ska vara hemma på
vårdledig het just för att pappan har högre inkomster. Om det är så att
mamman tjänar mer än pappan så är argumentationen att mamman
ändå ska vara hemma för att man får ett högre vårdnadsbidrag. Det
finns en del väldiga kullerbyttor och krumbukter i jämställdhetsdiskussionen och det är intressant. Jag tycker att det låter positivt om det finns
en liten öppning på rikssidan att vi kanske kunde nå resultat under den
här mandatperioden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vi är överens ltl Sjögren och jag att det är de stereotypa könsmönstren
som går före ekonomin trots allt, också i den här frågan ännu. Men det
är klart att ju attraktivare ekonomiskt det är för männen att stanna
hemma så desto mera tänker de att inte är så tokigt.
Men nu när det har försämrats på Island igen så märks det igen åt
andra hållet.
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Vad gäller Finland regeringen så med tanke på den ekonomiska situationen så kan man nog inte tänka sig att sådana här sociala förmåner
utökas i någon större omfattning. De kanske omstruktureras och kanske
att man får flexiblare system. Men några större ekonomiska förmåner
kan det vara svårt att räkna med, av rent ekonomiska skäl förstås.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Så ser verkligheten ut och så ser verkligheten ut också på Åland. Vill
man genomföra reformer så måste man omstrukturera pengar och göra
andra prioriteringar och så såg det ut också under den förra mandatperioden. Det låter sig göras bara man inte är fast i gamla strukturer och
gamla mönster, så är det definitivt.
Ltl Sundback har rätt i det hon säger och en annan sak är vem som tar
kostnaderna för vårdledigheten. Är det kvinnans arbetsgivare eller är
det mannens arbetsgivare? Där skulle det gå att få en mer rättvis fördelning. Det drabbar ju direkt kvinnliga företagare så där skulle det också
finnas utrymme att göra förbättringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ltl Sjögren konstaterade i slutet av sitt anförande att vi
inte har behörighet på familjepolitiken. Jag är inte lika övertygad över
det, inte heller när det gäller pappapenningen och föräldrapenningen,
som framgick i mitt tidigare replikskifte. Även fast Finland införs faderskapspenning i sjukförsäkringslagstiftningen som är deras behörighetsområde så behöver det inte betyda att det är Finlands behörighet för det.
Jag tror att det här är något som kanske utskottet kan titta vidare på.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Så är det förstås om vi vill göra andra saker än det man gör på rikssidan
eller facit som ltl Sundman brukar säga. Vi har högre ersättningsgrunder
på flera områden, så visst finns det definitiv ett utrymme om man vill.
Men ofta har det handlat om högre förmåner och det kanske inte är
ekonomiskt läge just nu heller.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Jag tänkte också berör den isländska modellen som
lagtinget Sjögren tog upp. Jag tror inte på den. Jag tror att det är för
mycket att gå in och styra i familjens rätt och tala om och tvinga en viss
förälder att vara ledig en längre tid, så den modellen kan jag inte tänka
mig. Ibland vill pappan stanna hemma längre och ibland vill mamman
stanna hemma längre. Jag tror inte på att gå in och tvinga på det här sättet, det är inte riktigt rätt väg.
Däremot tror jag på idén med att låta arbetsgivaren ta en del av ansvaret för båda föräldrarna, det låter ganska bra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När samhället ger förmåner, rättigheter till medborgarna så
handlar det ju inte om att man får välja. Det finns en omodern syn på
föräldraledighet och den synen representerar ltl Petri Carlsson, anser
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jag. Det är en konservativ syn. Ledighet som samhället ger är något som
samhället betalar, inte är det så med semester heller, man har sin
lagstadgade semesterrätt och precis på samma vis skulle det kunna vara
med föräldraledighet.
I alla undersökningar i hela världen visar att det stärker barnen om
man har kontakt med två vårdnadshavare.
Också när det gäller jämställdhet ur ett mansperspektiv så finns det
mycket för männen att vinna på när det gäller att ha en närmare kontakt
med sina barn och att vara en större del av familjen. Det skulle alla
vinna på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Systemet med familjeledighet har i Finland utvecklas under
en lång tid. Enligt den jämställdhetsbarometer som togs fram år 2008 är det
ungefär 90 procent av både kvinnor och män som är av den åsikten att männen bör delta mer än för närvarande i vården och uppfostran av sina barn.
OECD har klandrat Finland för mammornas långa frånvaro från arbetslivet. Av de undersökningar som gjorts under de senaste åren framgår det att
frånvaro försämrar mammornas löneutveckling. Under de senaste tio åren
har målen varit att föräldraledighet ska fördelas jämnare mellan föräldrarna.
Bakgrunden till detta har varit att man har velat öka föräldrarnas gemensamma ansvar för barnen och stärka förhållandet mellan pappan och barnet.
Ett jämnare utnyttjande av föräldraledigheter mellan pappan och mamman
stöder även mammans ställning på arbetsmarknaden. Man har försökt uppnå
det här bl.a. genom att förlänga faderskapsledigheten och göra tidpunkten för
den flexiblare. Man inför en så kallad pappamånad för pappan, gör tidpunkten för utnyttjandet av pappamånaden flexiblare och höjer pappans liksom
mammans föräldrapenning för de 30 första dagarna till 75 procent av arbetsinkomsten. Förhöjningsdagar som pappan inte har använt kan också tas
ut under pappamånaden. Man har nog försökt från rikets sida.
Fru talman! Det har, efter det här, skett en positiv utveckling. Jag skulle
vilja lyfta fram lite statistik från hela Finland. År 2011 betalades faderskapspenning under moderskaps- och föräldrapenningsperioden till 73 procent av
papporna. Däremot fick endast 33,3 procent av papporna föräldrapenning
som kan betalas antingen till pappan eller till mamman när pappamånaden
inte räknades med. Utnyttjandet av pappamånaden har alltså ökat från 7,1
procent år 2004 till 26,9 procent år 2011. Vi är på väg mot en positivare inriktning. En viss mån av säsongsvariation har man även observerat, särskilt
sommarmånaderna har varit populära. Fast det är tråkigt att konstatera att
största delen av papporna fortfarande inte utnyttjar sin lagstadgade möjlighet
till pappamånaden.
Fru talman! Det är sjukförsäkringslagen i Finland som har ändrats och de
nya reglerna gäller också här nu på Åland. Från och med att det här systemet
införs är pappaledigheten 54 vardagar mot tidigare 36 vardagar. Pappan kan
nu välja att ta ut sin faderskapsledighet när som helst innan barnet fyller två
år. Men han kan också spara ledighet tills barn nummer två kommer. En an-
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nan regel är att pappa kan få ut högst 18 dagar samtidigt som mamman är ledig. Det här är positivt.
De nya reglerna också gäller för adoptivpappor, det gäller för den ena parten, oberoende av kön, i ett registrerat partnerskap som adopterat sina partners barn.
Under den tid som pappan lyfter faderskapspenning så har barnet nu inte
rätt till barnomsorgsplats om barnet är under 3 år. Av erfarenhet i min egen
personliga livssituation så tycker jag att det här är ett bra förslag. Är barnet
under tre år så kan barnet bra vara hemma med föräldern när också föräldern
är hemma. Det är också tryggt att rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår efter att pappaledigheten är slut och det ser jag som mycket positivt.
Förutom att det skapar trygghet i familjen så hoppas jag verkligen att det leder till att fler vågar utnyttja det här systemet.
Fru talman! Att sporra papporna att utnyttja sina familjeledigheter har varit ett av målen med jämställdhetspolitiken. Det ska bli vanligare att pappor
utnyttjar familjeledigheter och det främjar även kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Det förbättrar fördelningen av vårdnadsansvaret mellan föräldrarna. Eftersom pappans rätt till faderskapspenning inte längre är bunden
till föräldrapenningen antas det nu uppmuntra pappor att utnyttja rätten till
faderskapspenning.
Enligt det här förslaget ska faderskapspenningen tas ut innan barnet har
fyllt två år och det här gör också vårt system mycket, mycket flexiblare.
Däremot är det är tråkigt och det finns tecken på att man inte på alla arbetsplatser förhåller sig lika positivt till längre familjeledighet för pappor särskilt i samband med uttagande av föräldraledigheter, där har pappor stött på
problem. Det här är något som vi också måste börja arbeta med.
Den socialdemokratiska lagtingsgruppen stöder det här lagförslaget. Det
ska bli mycket intressant att höra debatten och diskussionen i utskottet. Tack.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Moderaterna ställer sig positiva till förändringen av riksdagslagstiftningen och naturligtvis också till tillämpningen som vi har gjort i
vår egen lagstiftning här för att vi ska kunna tillämpa de nya pappadagarna
fullt ut.
Det mesta är sagt i den här frågan. Ministern hade en utförlig presentation
och i anföranden därefter har man redogjort ganska klart för det här.
Det finns olika dimensioner i föräldraledighet, pappaledighet och moderskapsledighet. Jag vet från utskottsarbetet att det kan vara ganska komplicerat, man har alla tider klart för sig och hur det verkligen ligger till. Vi kanske
tittar en del på det.
När det gäller vår egen lagstiftning så är det inget problem, den är väldigt
tydlig. Ser man på förändringen i rikslagstiftningens så är det också bara bra,
det är ett betydligt flexiblare system. Pappaledigheten kan tas ut lite senare
och det spelar ingen roll om det kommer ett barn till, men det där har vi redan nämnt här tidigare i debatten.
Att man försöker få papporna att bli mera intresserade av den här ledigheten har en dubbel effekt. Det är väldigt bra. Personligen var jag en av de
första som tog ut pappaledigheten, åtminstone var jag först inom polisen, vilket gav mycket huvudbry i kansliet. Jag tog ut min pappaledighet 1983 och
var jag den första polisen som tog ut pappaledighet. Jag tyckte att det var väl-
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digt givande och bra. Det är kontakten mellan pappan och barnet som är det
centrala.
Mammorna får komma ut förvärvslivet. Dels får man sämre betalt under
den här tiden och man tappar också tempot på arbetsplatsen konkurrensmässigt. Det kanske är en väldig centralt tid åldersmässigt som man är
borta från arbetslivet och under tiden går männen förbi i karriärstegen, om
det är så att högsta kvalitén i tillvaron är att göra karriär, vilket man kan ha
delade uppfattningar om.
Jag ifrågasatte lite kostnadsberäkningen. Som vi vet så är det väldigt svårt
att kostnadsberäkna den här typen av lagstiftning. Alla kanske inte tar ut
pappadagarna, det vet vi inte. Även de som tar ut pappadagarna så är det heller inte säkert att de har en barnomsorgsplats. På det sättet kan det finnas en
viss oklarhet där.
Naturligtvis är det ett problem för kommunerna att de får tomma platser
under den här tiden och det är svårt att besätta platserna med andra barn.
Ser man till konsekvenserna för familjerna om man inte får ha daghemsplatsen kvar så tycker jag att det är ingenting att diskutera kring den biten. Man
måste göra så här helt enkelt, att man har bibehållen plats, vi tycker att det är
helt okej.
Det här är en väldigt liten ändring i lagstiftningen men generellt när det
kommer en ny lagstiftning så borde man göra en tydligare jämförelse hur
man har det i Sverige, hur man har det på rikssidan och hur man har det på
Åland. Man kan plocka russinen ur de olika områdena. För om det är någonstans som vi ligger hopplöst efter så är det inom det här området när det gäller föräldraledigheten. I Sverige är de långt före. Det kanske kan ha en ännu
större betydelse varför våra ungdomar inte flyttar hem. Man vill utnyttja det
gynnsammare föräldrasystemet i Sverige och det medför att man kanske etablerar sig lite mera där än om man kunde ha flyttat hem direkt och haft
samma förmåner här som i Sverige. Det är någonting som man måste fundera
på.
Angående debatten och att det dyker upp nya frågor så är jag lite osäker,
men det får vi titta på i utskottet, men det står att man ska bo i samma hushåll för att man ska ha rätt att ta ut pappaledigheten. I den tidigare lagstiftningen var det så och om det har förändrats i den här nya lagstiftningen vill
jag låta vara osagt just nu. Jag trodde att det blev förändrat, men jag är inte
helt säker på den punkten. Annars är det väldigt graverande att man måste bo
tillsammans för att få ut full pappaersättning och det tycker jag inte att verkar
vara speciellt tilltalande. Men vi får titta närmare på detta i utskottet.
Vi kanske får begränsa oss lite så att vi inte går alltför långt, så att man
stannar vid den här lagstiftningen. Storleken på hemvårdsstödet nämndes,
med tanke på tiden och debatten av den här typen av lagstiftning så behöver
lagstiftningen vara ordentligt beredd innan man tar upp det till diskussion i
utskottet och i lagtinget. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson föreslår att vi borde haft med en
jämförelse med det svenska systemet. Nu är det inte så mycket för oss
att jämföra med eftersom det inte är vår behörighet. NU gäller det mest
att anpassa vår lagstiftning till den rådande verkligheten.
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Däremot skulle man kunna jämföra med hur det ser ut bland
åländska, finländska och svenska pappor när det gäller uttaget av föräldraledigheten. Lediga dagar som erbjuds är totalt 263 dagar, 105 för
mamman, 158 dagar som man får dela på gemensamt och numera blir
det 54 dagar enbart för pappan. Av dem så är det ungefär 90 procent av
mammorna som tar ut lediga dagar och 10 procent tas ut av papporna.
Detta kunde utskottet kanske titta närmare på för det har vi inte hunnit
göra från landskapsregeringens sida.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Ministern har helt rätt i den här frågan. Jag hade någon notering kring det i mitt anförande. Jag ville inte upprepa alltför
mycket så jag stök ganska mycket av det som tidigare sagts. En sådan
jämförelse kanske skulle vara på sin plats. Finns siffrorna tillgängliga så
är det inget problem för utskottet att lyfta fram dem. Men vi har ju begränsade resurser på den här sidan. Frågan är relativt ny och utskottsekreteraren ska sätta sig in i frågan fullt ut för att komma vidare. Det är
naturligtvis bättre om det kommer med redan i framställningen.
Den här lagen innebär ju en liten förändring som bara tillrättalägger
att vår egen lagstiftning ska vara anpassad till den finska lagstiftningen.
Jag tänkte bara att generellt kan det vara bra när vi tar den här typen av
lagstiftning att man tittar lite på de övriga nordiska länderna och hur
deras lagar ser ut.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är sant. Det är alltid bra att kunna jämföra sig med omvärlden.
Beträffande den tidigare frågeställningen om man måste bo i samma
hushåll för att kunna lyfta pappaledigheten så är det faktiskt på det viset, om man inte har särskilda skäl t.ex. arbete på annan ort och därför
är skriven eller bosatt någon annanstans. Men så är det, man ska finnas
i samma hushåll för att kunna lyfta de här pengarna.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag borde kanske titta lite närmare på det där. Jag tog
för givet att så tokigt kunde det inte vara. Till exempel vid en skilsmässa
när man har vårdnaden om barnen vecka-vecka så kommer papporna
helt plötsligt i ett väldigt besvärligt läge och tappar en massa rättigheter.
Det verkar ju nästan lite absurt i sammanhanget, men vi får titta närmare på det. Många gånger brukar det kunna finnas naturliga förklaringar i bakgrunden till varför det är på det här sättet. Vi får ta en hastig
titt på det där utskottet också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det behöver knappast nämnas att obunden samlings lagtingsgrupp stöder det här lagförslaget å det varmaste. Det här är ett politikområde
som ligger oss väldigt varmt om hjärtat hos både kvinnor och män som ingår
i vår lagtingsgrupp och i vårt parti. Det här är frågor som har engagerat
många av oss och som har varit avgörande sakfrågor för att politiker i vårt
parti har inlett sin politiska karriär.
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Framställningen i sig är egentligen en anpassning till förändringar som
sker utanför självstyrelsens behörighet för att inte de ändringarna ska förtas
av våra regelverk.
Det här rättsområdet är delat, tyvärr. Om Åland skulle ha det här området i
självstyrelsens verktygsbox så skulle vi föra en betydligt mer utvecklad familjepolitik. Till den här delen är regelverken inflätade i varandra och det är en
viktig utmaning att sköta det här på ett korrekt sätt så att det fungerar för
föräldrarna.
Jag ska lite uppehålla mig kring konsekvenserna av den här lagen och konsekvenserna kring ändringen av underliggande regelverk, nämligen att man
ökar pappaledigheten. Jag och obunden samling är av den åsikten att det är
viktigt att föräldrarna får vara med sina barn, det är viktigt att barnen får
vara med sina föräldrar och det gäller både mamman och pappan. Vi vet alla
att det fortfarande är väldigt asymmetriskt. Till den allra största delen är det
mammorna som tar ut den här ledigheten och även i övrigt är det väldigt
snedvridet av olika orsaker. Då är sådana här uppmuntrande lagändringar
jätteviktiga för att sporra papporna för att i större utsträckning ta ut sina ledigheter och vara med sina barn.
I det här sammanhanget kan man nämna att från obunden samlings sida
har vi aktivt drivit på, ute i de kommuner där vi är representerade, att hemvårdsstödet ska höjas och förlängas. I min egen hemkommun Lemland har vi
både högre och längre hemvårdsstöd för att möjliggöra det alternativet för
föräldrarna. Ändå är ju hemvårdsstöd fortfarande bara en bråkdel av den
peng kommunen använder till sig själv och till sin barnomsorg man erbjuder
sina invånare. Den diskussionen är jag gärna med och deltar i vidare om hur
vi kan utveckla det instrumentet.
Eftersom det här är så inflätat i riksbehörigheten kan det vara klokt att
man väntar ut ”facit”, som jag brukar kalla riket, även om hemvårdsstödet är
vår behörighet fullt ut.
Det är viktigt rent generellt också i samhällsreformstider att uppmuntra
individproducerad välfärd, alltså den välfärd som individen producerar åt sig
själv, allting måste inte göras av samhället. Samhällets monopol bör ifrågasättas när det gäller barnomsorg.
Sedan när det gäller varför barnen ska vara med sina båda föräldrar och
varför papporna ska vara lediga med sina barn så kan man säga att det finns
två sorters pappaledighet. Det finns den typen av pappaledighet där man är
med barnet och mamman kanske är med. Den ledigheten utvecklar vad man i
pappagruppssammanhang kallar en ”serviceteknikerkompetens”. Man kan
allt som har att göra med barnet; klä på barnet, ge barnet mat och byta blöja
osv. Men det ger inte den kunskap om barnskötsel som mammorna har, nämligen totalbilden av logistik, ta hela ansvaret för att vara med barnet och sköta
hela apparaten. Det får pappan först när pappan är själv med barnet och
mamman jobbar och är bortkopplad från huvudansvaret. Det är en väldigt
viktig del att försöka uppmuntra pappor att under en period när barnen är
små också ta den rollen och inte bara vara servicetekniker utan ha totalansvaret för barnen. Då får man också insyn i helheten och får ett annat lugn i sin
relation till barnet.
För barnen är det här inte svårt att beskriva, man behöver helt enkelt ha
vuxna förebilder och där kompletterar mamman och pappan fortfarande
varandra till stor del.
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För pappan är det här jätteviktigt, vilket forskning mycket visar; det utvecklar pappan som individ. I Sverige är det vanligt att stora företag mer eller
mindre har krav på sina anställda män att när de får barn ska de ta pappaledighet för det är så pass kompetensutvecklande. Man ser en klar mätbar
nytta. De pappor som har varit hemma med barn, särskilt de som har varit
hemma med barn och mamma har varit på jobb, drar en klar nytta av det.
Papporna blir mer stresståliga, kan hantera kommunikation på ett annat sätt
och förstår sig på logistiska sammanhang osv, så det är väldigt utvecklande.
Det förekommer undersökningar i stora företag som säger att det är en effektiv vidareutbildning med tanke på hur snabbt det går och vilka resurser det
tar, så det är till och med effektivt att få vara pappa på heltid. Därför bör det
uppmuntras. Det behöver heller inte vara en lång period för att man ska få
den här personlighetsutvecklingen. Därför har man också framgångsrikt jobbat med pappagrupper i Sverige och man uppmuntrar det här och pappagrupper finns också på Åland.
Det här är en viktig ändring med anledning av en viktig ändring. Det är
ändå bara ett steg på vägen som jag ser det.
Jag har tidigare för min personliga del uttryckt sympati för den så kallade
isländska modellen, trots att jag är en frihetsälskare och varje gång jag kör
förbi Finströms kyrka tittar jag på frihetsstenen där det står; ”frihet är det
bästa ting”. Men när friheter står i kontrast till varandra så måste man ibland
välja att uppmuntra den ena friheten. I det här fallet, med det isländska förslaget så delvis uppmuntrar man kvinnors frihet men framförallt barnens och
barnen är inte röstberättigade. Det kanske inte alltid är så populärt att ta
barnens parti. Vi diskuterar ofta med föräldrarnas parti och ur föräldrarnas
perspektiv. Jag vill ta barnens perspektiv. Då skulle det vara av stor vikt att
lite tvinga och begränsa en av tre friheter, men det är ju inte som sagt vår behörighet, men det kunde det vara och det kanske det kan bli. Vi kan också
försöka verka för och stöda de krafter i Finland som ministern redogjorde för
här och jobbar för.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Första behandling
6

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringens lagförslag om alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan
Åland och utlandet.
Utskottet tillstyrker lagförslaget som klargör vilken lagstiftning som är tilllämplig på alkoholservering ombord på färdmedel i trafik mellan Åland och
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utlandet och vilka myndigheter som ska utöva tillsyn ombord på de färdmedel som lagen omfattar.
Landskapsregeringen konstaterade i samband med lagförslaget att det i riket, för fartyg som trafikerar Finland och utlandet, i lagstiftning införs avvikande bestämmelser från vad som gäller i land när det gäller servering av alkoholdrycker. Då uppstår den situationen att de regler om servering av alkoholdrycker som gäller för alkoholdrycker i land ska tillämpas på de fartyg som
är registrerade på Åland och det är mera detaljerade bestämmelser i jämförelse med det regelverk som gäller för fartyg registrerade i riket.
Avsikten med lagförslaget är nu att man ska få rikets och Ålands regler för
servering likvärdiga.
Utskottet ser det som positivt att bestämmelserna om alkoholservering på
de finskflaggade fartygen harmoniseras genom lagförslaget.
Fru talman! Social- och miljöutskottet har under behandlingen av ärendet
också diskuterat och hört sakkunniga när det gäller att förebygga de problem
som har samband med hög alkoholkonsumtion på passagerarfartyg. För det
är ju ett faktum att det ibland uppstår olika våldssituationer på grund av konsumtion av alkohol, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Därför är det viktigt att rederierna tar sitt ansvar och ser till att på olika sätt undvika att sådana situationer uppstår och där ingår regelverk att begränsa alkoholkonsumtionen. Problematiken har de senaste åren aktualiserats på olika sätt.
Utskottet har under beredningen fått information om att aktuella samarbeten och utbildningar som syftar till att förebygga de problem som har samband med hög alkoholkonsumtion på passagerarfartyg. Samtliga rederier som
trafikerar Åland deltar i ett samarbetsprojekt benämnt Safe Baltic Cruises
som finansieras av Central Baltic som är ett europeiskt territoriellt samarbetsprogram.
Genom programmet finansieras gränsöverskridande projekt runt Östersjön. Projektets partners är polismyndigheterna i Stockholm, Åbo, Tallinn
och på Åland samt STAD. Inom projektet finns samarbetspartners inom rederinäringen och tillsynsmyndigheter. Projektet Safe Baltic Cruises syftar till
att utveckla brottsförebyggande metoder som kan användas av rederierna
samt att förbättra det gränsöverskridande polissamarbetet mellan Sverige,
Finland, Estland och Åland. Projektet består dels av brottsförebyggande arbete kopplat till ansvarsfull alkoholservering dels av samverkan mellan de
olika ländernas polismyndigheter. Vidare syftar projektet till att utveckla och
kommunicera en samsyn på hur alkoholtillsynen på färjorna ska se ut i framtiden.
Inom projektet ges utbildning i ansvarsfull alkoholservering till berörd
personal. Utbildning ges inom STAD som är ett programområde inom Centrum för psykiatriforskning Stockholm som studerar, prövar och utvecklar
preventiva insatser inom alkohol- och drogområdet. Målet med utbildningen
om ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till
alkoholkonsumtion och droger i restaurangmiljöer. Avsikten är dessutom att
bidra till att utveckla en bättre restaurangkultur. Ansvarsfull alkoholservering
innebär i praktiken att inte servera alkohol till underåriga gäster, att inte servera alkohol till märkbart berusade gäster och att bli bättre på att förutse
risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt.
Utskottet anser att det pågående arbetet inom det här området är mycket
positivt för näringen, myndigheterna och för samhället som helhet. Utskottet
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förutsätter att landskapsregeringen ser till att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har tillräckliga resurser för den tillsyn som ska utövas enligt lagen.
Fru talman! Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av ingressen.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Ltl Beijer nämner samarbetsprojektet Safe Baltic Cruises som ett preventivt projekt som man använder sig av. Med tanke på
att ungefär 90 procent av alla brott i Finland är alkoholrelaterade anser
utskottet att de här åtgärderna är tillräckliga? Det förekommer ganska
mycket våldsbrott på de här färjorna, både våldsbrott mot kvinnor, folk
trillar över bord och allt möjligt. Anser man att det här en tillräcklig åtgärd?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Om utskottet anser att det är tillräckliga åtgärder har jag
egentligen inget svar på totalt sett. Vi har i utskottet i alla fall fått information om att andelen brott har minskat. En förhoppning är ju då att
de här olika projekten har bidragit till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att utskottet nämner ganska mycket om
projektet ansvarsfull alkoholservering. Jag vill bara informera om att
just det projektet har kommit i land. Här för någon vecka sedan hölls en
sådan kurs för ett sextiotal personer från olika krogar och restauranger
under två dagar med mycket gott resultat.
Det är bra att utskottet noterar att regeringen behöver se till att
ÅMHM har tillräckliga resurser för den tillsyn som nu ska utvecklas. Vi
bör sammantaget se till att ÅMHM:s resurser är tillräckliga och det
kommer vi att göra inför budgetarbetet 2014. Ni kommer att märka under våren här att vi kommer att lägga flera lagförslag som ålägger
ÅMHM mera uppgifter. Det är ett viktigt påpekade att ÅMHM också ska
ha ekonomiska resurser att kunna genomföra allt detta.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! I utskottet diskuterade vi ganska mycket ÅMHM:s agerande
och resurser i det här sammanhanget. Därför är det positivt att minister
Aaltonen tar upp att landskapsregeringen också lägger in mera resurser
kring ÅMHM:s verksamhet också när det gäller den här kontrollfunktionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen ställde i princip samma fråga som
jag tänkte ta upp, resurserna för ÅMHM och jag fick svar. Har utskottet

104

diskuterat hur mycket resurser det fodrar för att ÅMHM ska upprätthålla synen och granskningen?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Utskottet har fört en diskussion med representanter för
ÅMHM. Man kan konstatera att det i det här läget inte är möjligt att
säga exakt hur mycket resurser som behöver tillföras för just den här
verksamheten. Från ÅMHM:s sida är de ändå positiva till att åta sig den
här uppgiften. Utgående från det som minister Aaltonen sade så borde
det kunna få en positiv lösning.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är ju trevligt och det återstår att se. Jag hoppas att
man tillför så pass mycket resurser så att det inte bara bli en papperstiger, att det står på pappret att de ska utöva den här verksamheten men
att de sedan inte har resurser så att de i verkligheten kan tillsätta personal för att övervaka det här.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det får vi utgå ifrån, ja.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Utskottet föreslår att den här lagen ska träda i kraft och
godkännas och det står också liberalerna bakom.
Den skrivning som vi gjorde, att vi förutsätter att man tilldelar ÅMHM tillräckligt med resurser, var nödvändig i vårt betänkande, för det hängde lite i
luften från första början. Men nu är det uppmärksammat och nu får vi bevaka
att det också sker.
Fru talman! Under utskottsbehandlingen blev det ganska mycket diskussion om vilken alkoholpolicy rederierna har ombord på fartygen, som trafikerar Åland, både när det gäller servering och försäljning. Jag ska säga någonting om mina reflektioner efter den diskussionen.
Åland lever till betydande del av det taxfree undantag som Åland förhandlade fram i anslutningsavtalet med EU. Det betyder också att det är en hel del
dubbelmoral i det åländska samhället när det gäller förhållandet till rusmedel
och då i synnerhet till alkoholen samt också till restaurangernas öppethållningstider, fast det gäller mera på land.
Många ålänningar har sin utkomst genom arbete på de fartyg som trafikerar åländska hamnar och saluför samt serverar taxfree varor, vilket också
ökar tillgängligheten i det åländska samhället med en negativ inverkan på alkoholkonsumtionen.
Det goda som framkom av informationen från höranden är att det finns ett
samarbets- och utbildningsprojekt benämnt Safe Baltic Cruises där polismyndigheterna och rederierna deltar ifrån de fyra samarbetspartner som trafikerar Östersjön, tre länder samt Åland.
Projektet beskrivs i betänkandet så jag ska inte orda något mera om projektet. Det jag vill framhålla är att liberalerna ser det som positivt att både polismyndigheterna och rederierna samarbetar och det är verkligen bra för att
uppnå en bättre restaurangkultur. Det nordiska sättet att dricka huvudet fullt
105

är inte att rekommendera. Därför ser jag det som framkom under hörandet
som positivt att rederierna bland annat ser på drinklistor och vad som kan
göras för att komponera svagare drinkar som vid bardisken kan bli populärare än de starkare drinkarna som är vanligast. En överförfriskad bargäst blir
ofta otrevlig för medresenärerna samt oftare inblandad i bråk och skadegörelse som kan ha en negativ påverkan för rederiets image. Det är positivt att
man ser på att få ner alkoholkonsumtionen genom lite svagare drinkar. Jag
hoppas att det här projektet ska ge ett gott resultat och leda till en bättre restaurangkultur. Tack.
Ltl Åke Mattsson

Tack fru talman! Vi från moderaterna ställer oss helt bakom det här betänkandet. Det mesta är väl sagt i ärendet. Jag ser att det är ganska mycket struket med rött i mitt anförande. Ordförande gjorde en föredömlig presentation.
Inledningsvis kan jag konstatera att det har varit en ganska stor rättsvillfarelse på det här området. Man har trott att det är finsk lagstiftning som
gällde, fast det de facto var den åländska landbaserade lagstiftningen som var
ikraft ombord på båtarna. Villfarelsen har varit så total så att t.o.m. tillståndsoch tillsynsmyndigheterna för social- och hälsovårdsministeriet i riket har
trott att det är de som har ansvar för det här och de har också beviljat tillstånden.
Fram till den här lagen träder ikraft så är det den landbaserade lagen som
gäller, så det torde vara frågan om en hel del lagöverträdelser som inträffar
en tid framöver nu. För det är nog ganska stor skillnad i de här utskänkningsområdena och ansvarsområdena. Det är betydligt lättare regelverk som gäller
på sjön mot vad som gäller i land.
Det kanske skulle vara bra med en jämförelse mellan de olika länderna.
Hur är det? Är vi strängare på Åland än vad man är i andra regioner? Framförallt när det gäller sociallagstiftningen är det är viktigt. I ett sådant här
sammanhang kan det vara ganska relevant att man tittar runt omkring. Rederierna har hela tiden vimpeln upp och känner åt vilket håll vindarna blåser.
När är det förmånligt att flagga ut? Jag tycker att det är ganska små förändringar som gör att rederierna flaggar över till en annan stat. Här kan man
konstatera att Åland haft det klart strängaste regelverket hittills, men nu
kommer vi att ha det likadant som i riket.
Sverige har överhuvudtaget ingen lagstiftning på det här området, det är
en vit karta. Hur det ser ut i Estland vet jag faktiskt inte. När det gäller facit,
Finland, så kommer vi själva att ta efter i och med att det är en blankettlagstiftning. I det här sammanhanget ser vi inte någon anledning att inte använda blankettlagstiftningen och ta lagen rakt av så att man har samma regelverk.
Vi har också tittat på att det är olika myndigheter som kommer ha tillsynen
ombord. När det gäller försäljningen av alkohol så är det fortsättningsvis Valvira som ger tillstånd och övervakar försäljningen, medan ÅMHM övervakar
utskänkningen. Det torde det inte vara något problem med övriga tillstånd
och övervakningsåtgärder ombord på fartygen när det gäller mat och annat
så. Även rederierna tycker att det bra att Åland kommer att ta över den här
biten.
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Om man går in på vilket regelverk som gäller så tror jag inte att det kommer att bli några problem. Ansvarsfull alkoholservering ligger i rederiernas
intressen, vilket har framkommit mer än tydligt här tidigare.
Man ser ganska ofta rubriker i kvällspressen som slagsmål, våldtäkter och
försvunna passagerare och det ger inget mervärde för något rederi överhuvudtaget.
Balansgången vid hanteringen av det här är hårfin. Rederierna kan inte
sticka under stol med att en del av inkomsterna kommer från alkoholutskänkningen. Hur möter man upp det här? Vi att fördjupat oss ganska
mycket i den frågan och vad som är på gång. Det här rör inte bara rederierna,
det gäller varumärket för Åland också. Ålandsbåten är förknippad med
någonting negativt. Till vår stora tillfredsställelse så jobbar man hårt med det
här. Vi har nämnt flera olika åtgärder här. Vissa båtar höjer åldersgränsen
upp till 25 år för att ta ombord passagerare. Man har tv-övervakning i korridorer och överallt för att se vad som händer. Man har tv-övervakning också i
barerna så att man kan sitta nere i hytten och titta på vad frun gör uppe i baren eller vice versa. Det kanske inte är så som det är tänkt, men överhuvudtaget försöker man att man ska känna sig iakttagen på hur man beter sig ombord.
Tidigare har man fått köpa groggen i baren och så har man sprungit omkring i hela båten med glaset, det kommer man också att vidta åtgärder mot.
Man försöker anlägga puben i närheten till restaurang och bar så att alla utskänkningsområden är nära varandra. Däremot är det på alla båtar förbjudet
att dricka i korridorerna och i hytterna. Men visiterar och genomlyser bagaget
när passagerarna kommer ombord på kryssningsbåtarna. Man pratar om
sopsäckar med alkoholflaskor. Det som förvånar personalen är att kvinnorna
i princip är lika duktiga på att bära ombord alkohol som männen är. På det
området råder det tydligen jämställdhet.
STAD-projekt har vi haft på Åland sedan slutet av 1990-talet. Projektet har
pågått sedan 1994 i Sverige. När man driver det här projektet så är alla väldigt engagerade. Kanske man skulle fortsätta att hålla det här projektet igång
så att det skulle vara kontinuerligt och återkommande. Nu är projektet på
gång både på land och till sjöss och det är bra.
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna så är det lite flytande vad
det kommer att kosta och hur man ska hantera den här biten. Hälften av båtarna är registrerade på Åland. Räknar man hur många fyllefester och hur
många människor som dricker alkohol på de här båtarna per dygn så är det
ett betydligt större övervakningsområde som man får än vad man har haft tidigare. Det kan knappast jämföras överhuvudtaget.
Efter vad som framkommit i vårt hörande, vi har kanske inte fördjupat oss
alltför mycket, så finns det inte någonting som tyder på man har gjort oanmälda granskningar på fartygen nu, utan man ser till att tillstånden är i skick
osv. Att följa upp tillstånden har man kanske inte gjort så mycket hittills. Efter vad som framkommit så gör man det inte så ofta på land här på Åland heller. Vi får väl se hur ÅMHM tar itu med det här, men det är helt klart en utmaning.
Vi tycker att det är bra att man har tagit itu med den här lagstiftningen och
att man har en enhetlig syn på det här från vår sida. Tack.
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Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det har varit bra presentationer kring utskottets behandling. När jag lyssnade på debattörerna så var det ett ärende som jag tyckte att
skulle vara intressant att diskutera också här i lagtinget.
Vid tillämpning av den här förordningen så går den går under finskflaggade båtar och det ger också större möjligheter nu för rederierna att avvisa
personer som beter sig illa på båten. Om man dricker sig för full eller inte klarar av att hantera situationen eller att rederiet inte klarar av att hantera situationen så har man rätt att avvisa en person. Enligt sjölagen så kan man avvisa till närmaste hamn. Här har vi då ett problem; vad gör vi när rederierna
väljer, enligt den nya förordningen, att kasta ut personerna i Långnäs? Det
kom klart och tydligt fram här under ett hörande att det är ett problem för
polisen på Åland, för före polisen har tagit sig till Långnäs för att kunna ta
upp den här personen så kanske den här personen har börjat promenera
längs med gatan och hittat en olåst bil och på det sättet får problem. Det är
också en kostnad för samhället. Ska Åland verkligen ta den här kostnaden?
Det är intressant att om man följer det estniska regelverket så fick vi utskottet
höra att de estniska fartygen sköter om personerna. De släpper inte av dem
på Åland varken i Mariehamn eller i Långnäs utan de tar hand om problemen
ombord.
Det här är ett nytt problem som eventuellt kommer att kosta det åländska
samhället lite nu när vi har infört det här. Vi är ändå glada att man har valt
det strängare systemet vad gäller försäljning av drycker ombord och att man
inte har valt det svenska systemet där det egentligen är öppet hela tiden.
Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
7

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2012
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2012-2013)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum så att det kan sambehandlas med landskapsregeringens meddelande om verksamheten i Nordiska ministerrådet.

För kännedom
8

Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013)
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. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.
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Talmannen har beslutat sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande.
Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.
9

Golfbanan i Eckerö
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 6/2012-2013)
Landskapsregeringens svar meddelas senare.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.03.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen meddelar att frågestunden som var inplanerad till den 22 mars är
inställd och kommer istället att hållas måndagen den 25 mars kl. 13.00 och därefter
plenum kl. 14.00. I och med att det inte blir någon frågestund den 22 mars och att det
heller inte finns akuta ärenden så kommer vi inte att hålla extra plenum den 22 mars.
Antecknas.
Föredras
1

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
(V 3/2012-2013)
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Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i
behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamot i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten Carita Nylund.
Enligt 86 § AO tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet
i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Carita Nylund förklaras därför vald till
ordinarie ledamot i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.
Talmannen meddelar att eftersom lagtingsledamoten Carita Nylund varit ersättare i justeringsutskottet kommer fyllnadsval av en ny ersättare att förrättas vid plenum
20.03.2013. Kandidatlistor ska vara inlämnade senast tisdag 19.3.2013 klockan 15.00.
Antecknas.
Remiss
2

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Lagtinget har den 29 november begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över huruvida det finns anledning för Åland att säga ja eller nej
för Kroatiens anslutning till Europeiska Unionen.
Landskapsregeringen har lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet i december 2011 vad gäller anslutning för Kroatien till Europeiska Unionen.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att fördraget inte innehåller
bestämmelser som skulle innebära avvikelser från självstyrelselagen. Anslutningsfördraget kommer att träda ikraft den 1 juli 2013 förutsatt att alla parter
i anslutningsfördraget har deponerat sina ratifikationsinstrument hos Italiens
regering senast den 30 juni 2013.
Det finns punkter i det här fördraget som faller under självstyrelselagens
behörighet. Det betyder att det krävs samtycke från Ålands lagting för att fördraget ska träda ikraft.
Under den här tiden som Kroatien kommer att ingå i det europeiska samarbetet så kommer man att utöka platserna med 12 stycken som tillfaller Kroatien och man återgår till antalet 751 efter att valet 2014 är över. Man kommer nu tillfälligt att öka platserna och sedan återgå till samma antal platser,
751.
Det här har förstås varit föremål för diskussion i landskapsregeringen. Det
kommer säkert också att vara föremål för diskussion här i lagtinget idag vad
beträffar antalet platser och Ålands möjligheter att också ingå i antalet parlamentsledamöter.
När vi skrev det här svaret så hade vi inte haft den aftonskolan som vi nu
har haft senaste vecka. I aftonskolan hade vi upp frågan om att en av de platserna som Finland får och som nu är fastslaget, 13 platser även efter 2014, så
skulle en av de 13 platserna vara den åländska befolkningens plats.
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Vi har fått ett tydligt svar att det är en förhoppning som inte kan införlivas
från Finlands regering och riksdag. Det kommer inte att ske under den här
mandatperioden. En annan valkretsindelning är inte heller möjlig fram till
2014.
Detta är ytterligare sådant som har hänt efter att det här meddelandet
skrevs. Samma dag som aftonskolan beslöt parlamentet hur fördelningen
skulle bli i enlighet med konstitutionella utskottets betänkande.
Med anledning av den här frågeställningen så säger landskapsregeringen
till lagtinget att det inte finns några hinder för Ålands lagting att ingå och säger ja till det här fördraget. Det är nu upp till Ålands lagting att bestämma,
men från landskapsregeringens sida har vi ingenting att anföra än att det är
ett OK från vår sida. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När ministern kom in på aftonskolan och det nej som man har
fått från regeringen Helsingfors om parlamentsplatsen så blev det lite
oklart huruvida landskapsregeringen har diskuterat möjligheten att i det
här sammanhanget försöka utverka en parlamentsplats p.g.a. Kroatiens
anslutning till EU. Har landskapsregeringen fört sådana diskussioner?
Det har definitivt varit intressant att via massmedia följa de olika signaler som har kommit från regeringspartierna.
Står en enig regering bakom det här utlåtandet?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Landskapsregeringen har inte använt Kroatiens anslutningsfördrag som ett medel att på något sätt kräva en parlamentsplats. Det är
ingenting som kroaterna ska ställas till svars för. Det är en fråga för Finlands regering och riksdag att se till att Åland får en parlamentsplats,
inte kroaterna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Så landskapsregeringens rekommendation till lagtinget är att
också lagtingets skulle ge sitt bifall till Kroatiens medlemskap?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Som vi skriver i vårt betänkande så ser vi inte att det här skulle
vara ett hinder för Ålands lagting att säga nej. Det är upp till lagtinget.
Det är en enig regering som står bakom det här betänkandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En åländsk parlamentsplats kopplar ihop med det här
ärendet, åtminstone såtillvida politiskt eftersom det största partiet i
Ålands lagting har velat göra så.
Lite återkoppling till det som ministern själv sade för en vecka sedan
här i salen sade i samband med diskussion om EU-politiken. Då sade
ministern att landskapsregeringen har finslipat argumenten för att göra
Ålands parlamentsplats till en nationell fråga. Sedan dess har vi fått reda
på att finslipningen kanske inte blev tillräcklig, den finländska regering-
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en har sagt nej till det. Då sade också ministern att det är Finlands regering som ska jobba med den här frågan. Nu har vi fått ett nej.
Till grund för dagens debatt ligger det faktum att landskapsregeringen säger att landskapsregeringen anser att vi ska ha en parlamentsplats.
Men nu är det oklart för mig; vem är det nu som jobbar med frågan?
Uppenbarligen är det inte Finlands regering.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Landskapsregeringen fortsätter naturligtvis att jobba med den
här frågan i alla sammanhang. Men det är också väldigt bra för landskapsregeringen och i synnerhet för mig själv att jag har varit med vid
ett sådant tillfälle och fått det svaret som vi fick. Jag vet var problemet
finns någonstans. Jag har också fått, tillsammans med lantrådet och vice
lantrådet, ett väldigt tydligt svar. Jag kan säga att de argumenten som vi
förde fram där, jag vet inte om de har förts fram tidigare, men mer tydligt än vad argumenten framfördes tror jag inte att man kan framföra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är känt resultat numera. Frågan blir oklar därför att
landskapsregeringen, genom ministern förra måndagen, tydligt sade att
frågan enbart är en nationell fråga. Landskapregeringen har lämnat spåret att försöka lösa fördelningen mellan de europeiska länderna inom
ramen för EU.
Nu ber jag ministern att tydligt och klart säga vilket spår det är som
gäller idag. Är vi tillbaka i det internationella spåret, är vi fortfarande
kvar i det nationella spåret eller är spåret någonting annat?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! För landskapsregeringens del så är det nationen Finland som
ska se till att Åland får parlamentsplatsen. Om man från finländsk sida
väljer att föra den debatten på den europeiska arenan eller om man väljer att göra det inom Finlands regering, vilket jag tycker att är den rätta
platsen, så det är upp till Finlands regering att avgöra. Men i alla de kontakter vi har, oavsett om de är på nationell, europeisk eller internationell
nivå, så tar vi upp den här frågan för att belysa den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! För moderaternas del finns det inte alls någon koppling
mellan våra vänner och Europamedborgare Kroatiens rätt att bli medlemmar i den Europeiska Unionen och Finlands tillkortakommanden
när det gäller hanteringen av sin autonomi Åland och dess bristande representation i EU:s styrande organ. Därför blev jag också lite fundersam
när jag hörde att ministern knöt an till diskussionerna på aftonskolan
kring dagens fråga.
Upptogs det från rikets sida någon form av koppling till kroaternas
medlemskap i samband med aftonskolan?
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej det gjorde det inte. Men eftersom den här debatten handlar
om vår representation, vilket också nämns i svaret ifrån landskapsregeringen, och jag vet att det antagligen är väldigt angeläget och av intresse
för lagtingsledamöterna att veta var frågan idag ligger och eftersom frågan har ändrat i förhållande till den text som vi lämnade ifrån oss i februari, så därför tog jag upp det.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack för det, ministern. Det betyder alltså att vi ska tolka det på det sättet att landskapsregeringen fortsätter att arbeta med full kraft på det
rätta spåret, trots det besked som kom i aftonskolan. Man ska se till, utgående från att det är Finlands ansvar, att Åland är representerat i
Europaparlamentet. Man fortsätter att jobba på det, oberoende av de
svar som har kommit från Helsingfors i dagsläget.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Jag var själv väldigt besviken efter aftonskolans möte. Jag
vet inte vad jag egentligen hade hoppats på, men förmodligen på ett
bättre svar än det vi fick. Men efter en god natts sömn så kom energin
tillbaka och vi kommer att fortsätta envetet på den här inslagna vägen.
Vi vet att det inte kommer att bli en skillnad i nästa period i EUparlamentet, men det kommer flera perioder och det kommer också nya
regeringar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Bästa kollegor och åhörare. Varje tid har sina egna utmaningar för självstyrelseorganen och för ansvariga politiker. Det är välbekant
för oss alla. För nuvarande generationer handlar det om att fortsätta skapa ett
politiskt system som klarar av EU-medlemskapets prövningar.
Bygget har pågått i över 20 år och fortfarande återstår att förverkliga det
lika gamla kravet på en åländsk plats i Europaparlamentet. Det tål att upprepas: Det åländska EU-medlemskapet saknar demokratisk legitimitet så länge
representationen saknas.
För att alla ska få lite perspektiv på frågan och samtidigt påminnas om vilket enormt tålamod ålänningarna visat under alla år: Vårt berättigade krav är
faktiskt årsbarn med vår kollega Axel Jonsson! Det är ett perspektiv som säger något om historien.
När det gäller historien är det också skäl att upprepa med tanke på stenografiska protokollet att varje gång lagtinget har haft ett EU-fördrag på sitt
bord så har man villkorat medlemskapets fortsättning genom att säga att parlamentsplatsen skall ordnas.
Vi har haft goda insatser av riksdagsledamöterna Gunnar Jansson och Roger Jansson i Helsingfors. Vi har haft initiativ från lagtinget, unikt sådant på
den tiden, och vi har under tidens gång fått klara utfästelser från både grundlagsutskottet i riksdagen och från regeringars sida om att vårt krav är berättigat, även konstitutionellt.
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Under alla år har vi haft förhoppning om att Finland skulle följa Danmarks
och Belgiens goda exempel och ta sitt ansvar för landets konstitutionella
särart. Hittills, som bekant, förgäves.
Lissabonfördraget innebar en mycket tydlig förstärkning före EUparlamentet. Även på EU-nivå har vårt krav förstärkts.
Fru talman! I samband med EU-meddelandet för drygt en vecka sedan
lyfte jag fram att EU:s funktionsfördrag innehåller en ny förstärkt artikel 4:2,
som också det avsevärt förstärker våra krav, i och med att man där uttryckligen betonar respekten för medlemsstaternas konstitutionella särart.
Fru talman! Vi har provat allt under dessa drygt 20 år. Vi har förhandlat,
lagtinget har lagt sina klämmar och det har faktiskt förekommit det som
obundna förespråkar; en form av bojkott. För man kan ju inte säga att ett
väljardeltagande på 20 procent skulle vara någonting annat än en direkt bojkott. Det var faktiskt så lågt när vi inledde EU-resan i mitten på 90-talet.
Nu sedan i onsdags, när aftonskolan var, så har vi då en stängd dörr när
det gäller EU-nivån, något som också landskapsregeringen redan indikerat i
EU-meddelandet för en dryg vecka sedan. Nu upprepar regeringen Katainen
det som regeringen Vanhanen har sagt. Att man på EU-nivå ska jobba för att
Ålands krav ska tillgodoses. Då blir frågan; vilken garanti skulle vi ha för att
det faktiskt skulle ske en sådan aktivitet framöver?
Fru talman! Inom centergruppen har vi diskuterat det här flera gånger. Vi
har alltid undrat vad Finland har gjort för att under de tre-fyra åren leva upp
till regeringen Vanhanens löfte om att utverka platsen på EU-nivå. Här är det
svårt att spåra någon form av aktivitet. Jag hoppas att självstyrelsepolitiska
nämnden ska lägga en del arbete på den sidan. Jag hoppas att lag- och kulturutskottet ber nämnden om ett utlåtande i den här frågan.
Det skulle behöva göras ett bokslut över den finska aktiviteten så här långt
med tanke på att regeringen Katainen upprepar samma ståndpunkt; att det är
EU-nivån som gäller. Det är helt kört att få en åländsk valkrets ordnad inom
Finland.
Kopplingen till Kroatien, från centerns sida och från min personliga sida så
har jag varit dålig på att förklara vår utgångspunkt. Kopplingen finns naturligtvis till Lissabonfördraget och lagtingets handläggning av det för drygt två
år sedan. Där sade vi uttryckligen, på rekommendation av lagutskottet; ”att
lagtinget hemställer om att landskapsregeringen, i syfte att Finlands regering inte ska godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan
Åland tillförsäkrats representation, fortsätter att på nationell och europeisk
nivå hävda kravet på en åländsk plats i Europaparlamentet”.
Nu har ju en omfördelning skett. Nu är det dags att vi ser vad omfördelningen innebär. Hur har Finland utverkat den här platsen, vilken aktivitet har
man visat?
Jag vill också passa på att understryka att från centerns sida vill vi inte
säga ja och vi vill inte heller säga nej till Kroatiens anslutningsfördrag. Vi vill
lägga frågan vilande i väntan på att få klarlagt både händelseförlopp och
kommande förhandlingsmönster.
Fru talman! Jag tittade i riksdagens handläggning. Det var den 18 december som riksdagen klubbade Kroatienfrågan. Idag, 18 mars, har tre månader
gått och tidsgränsen har förlöpt ut för presidenten, så vi har redan passerat
den tidsgränsen som tidigare var ett frågetecken. Nästa tidsgräns är den 1 juli
2013 när Kroatien blir EU-medlem.
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Fru talman! Det här leder osökt in på Ålands och Finlands internationella
åtaganden. Det är hög tid att självstyrelsepolitiska nämnden fortsätter på det
som redan har inletts; arbetet med att klarlägga hur Åland ska hanteras inom
internationella ramar.
Kollegan Gunnar Jansson har under årens lopp sagt att detta med opt-in
och opt-out var något som vi aldrig borde ha lämnat bort från vårt åländska
EU-system. Detta som har skett nu, och andra frågor, så finns det skäl att
verkligen gå till botten med den frågan. På något vis blir vi bara drivved i EUvattnen som ingen behöver bry sig om, i och med att Finland har sagt att man
kan ansluta sig till vilket internationellt fördrag som helst utan att Åland ger
sitt bifall.
Slutsatsen för vår del är att Kroatiens anslutningsfördrag lämnas vilande i
avvaktan på regeringen Katainens besked om hur Ålands EU-plats ska tryggas. Vi vill ha ett besked om hur arbetsplanen ser ut framöver. Vi anser att det
är ett lämpligt diplomatiskt kort att nyttja. Det finns ingen bakre gräns för
när vi ska behandla republikens presidents framställningar. Följden blir att
Finland inte kommer att leva upp till EU-fördragens anda och mening ifall
Ålands bifall fördröjs eller i värsta fall uteblir helt och hållet.
Det kommer att uppstå juridiska oklarheter till följd av den här situationen
om lagtinget väljer att avvakta. Oklarheter dyker upp först när områdena
fiske, regionalpolitik, samordning av strukturinstrument, livsmedelssäkerhet
och växtskydd samt natur- och miljövård dyker upp via nya EU-propåer.
Jag vill upprepa det som lagutskottet också sade i samband med Lissabonfördraget; ingen kan ställa Åland till svars för vårt handlande i den här frågan
i o m att lagtinget inte gett sitt bifall till något fördrag som på något vis skulle
ställa oss vid skampålen.
Rent personligen tror jag, i ljuset av händelserna i aftonskolan senaste
vecka, att det kanske finns skäl för oss att fundera på ett nytt initiativ direkt
till Finlands riksdag om en egen valkrets. Då ger man partierna i Finland
möjlighet att en gång för alla avfärda eller bifalla det här.
Till sist, fru talman, våra ambitioner har ju faktiskt förstärkts under resans
gång, som jag redan sade. I och med nya EUF-fördraget så har vi också där en
starkare ställning att falla tillbaka på. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag tror att det inte bara var jag som var nyfiken på hur ltl
Harry Jansson skulle landa på fötterna efter de utspel som har förekommit när det gäller Kroatiens anslutningsfördrag.
Jansson väljer att vara väldigt diplomatisk. Han säger vare sig ja eller
nej till det här fördraget, utan han tycker att man ska lämna det vilande,
som han sade i lag- och kulturutskottet. Jag tror att ltl Jansson och jag
är överens om att det enda sättet att få någon slags förståelse för våra
argument i Helsingfors är att vi får upp den här frågan på internationell
nivå. Det enda som faktiskt har någon verkan är det internationella kortet. Jag är lite frågande, på vilket sätt kan man använda det internationella kortet om man lämnar det här fördraget liggande i lag- och kulturutskottet och samlar damm? Jag förstår inte riktigt den biten, men jag
ska återkomma till det i mitt anförande.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Politik handlar ju oftast, tack och lov, om diplomati.
Det lönar sig inte att jag står här och kastar sten i glashus. Vi är alla ansvariga för situationen att vi har misslyckats med att se till att vårt politiska system motsvarar dagens krav.
När det gäller handlandet så finns det ingen bättre handlingslinje,
som centern ser det, än att lämna Kroatienfrågan i avvaktan på att vi får
en klarläggning av vad som väntar i form av handlingsberedskap från
regeringen Katainens sida i första hand.
Det vore dumt, enligt min mening, att säga nej i och med att vi då har
kastat bort ett kort. Ett nej ska teoretiskt också leda till agerande från
Finlands regering och riksdag i och med att man inte kan uppfylla en
förpliktelse enligt EU-rätten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, politik är ju känt för att man ska vara diplomatisk. Jag tror också att
politik vinner på om man lite håller en rak linje och lite håller sig till
sanningen. Jag tror personligen att den internationella uppmärksamheten behövs om vi ska komma någon vart och det tror jag att vi båda
inser. Ska vi få ett internationellt intresse för varför Åland agerar som vi
gör så kan ett alternativ vara att säga nej till Kroatiens anslutningsavtal.
På basen av det som sades i media så uppfattar jag att hela idén med att
ha hit Kroatiens ambassadör var att informera att man har inte har
någonting emot Kroatien bara för att man bevakar de åländska intressena. Men jag ska också vara så diplomatisk att jag ska vänta se vad man
kommer fram till i lag- och kulturutskottet och utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden. Men jag är, som sagt var, tveksam till att bara
lämna det liggande. Jag tror inte att det kommer att leda till någonting.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Anders Eriksson, där tycks vi har olika uppfattningar om vad
som skulle vara bästa den handlingslinjen. Men vi är överens om att
Kroatienfrågan är en lämplig diplomatisk kanal att arbeta utifrån och
det är huvudsaken.
När det gäller besöket från Kroatien så var det uttryckligen ambassadens eget önskemål och förslag att komma hit till Åland. Naturligtvis
stod talmannen och lagtingsdirektören värd och gav en mycket fullödig
information. Informationen var så pass bra att den kroatiska ambassadören t.o.m. uttalade förståelse för att ålänningarna vill diskutera sin
egen representation i ljuset av Kroatiens anslutningsfördrag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag följde också ltl Harry Janssons anförande med stort intresse. Jag ställer mig frågan; vilket ben står centern på egentligen? Dels
talar ltl Harry Jansson om ett bokslut. Ett bokslut brukar man göra när
allting färdigt, man gör en revision och så lämnar man ärendet bakom
sig. Jag hoppas att centern inte har gett upp på det sättet att man tänker
göra ett bokslut över kampen för en parlamentsplats.
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Dels säger han också att vi ska lämna Kroatien vilande i självstyrelsepolitiska nämnden. Om inte det är ett försök att göra påtryckning så vet
inte jag vad målet är från centerns sida?
Samtidigt har vi hört en enig landskapsregering säga att det inte finns
något skäl att använda Kroatien som påtryckning.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag tror att vtm Eriksson inte riktigt har förstått hur det går
till med bokslut som är hämtat från företagsvärlden. Man gör bokslut
ganska ofta, till och med årsvis. Därför är det passligt med ett bokslut nu
över de utfästelser som Finland har gjort i den här frågan så här långt.
Därför valde jag ordet bokslut som ett bra sätt att markera att vi på något vis måste få den här historiska beskrivningen till pappers. Det är
lämpligast att självstyrelsepolitiska nämnden gör det.
Naturligtvis, vtm Eriksson, det är klart att det är en fråga om påtryckning, annars är det ju bara för lagtinget att säga ja. Det är klart att det
här är en form av påtryckning, bara det att vi har valt att kalla det för ett
diplomatiskt instrument som vi kan nyttja. Det är klart att det indirekt
blir en påtryckning i och med att Finland inte lever upp till sina förpliktelser som EU-medlem.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är intressant att använda orden påtryckning och samtidigt
diplomatiskt instrument. De ligger ganska långt ifrån varandra tycker
jag.
Jag kan tänka mig att de andra regeringspartierna kliar sig lite i huvudet idag och funderar på hur man ska baxa det här vidare, eftersom
centern, som största regeringsparti, nu väljer att egentligen gå emot sin
egen regering. För det är egentligen det som ltl Harry Jansson uppmuntrar till.
Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller självstyrelsens grundläggande frågor så är det ju lagtingets ansvar som parlamentariskt organ att ta ställning till den här typen
av frågor. Som jag sagt redan tidigare så tycker jag att landskapsregeringen inte kunde ha levererat ett annat utlåtande än vad man gjorde i
den här frågan. För det är inte landskapsregeringen sak att ta ställning
till den här typen av överväganden. Det görs främst inom ramen för
självstyrelsepolitiska nämnden som uttryckligen ansvarar, enligt lagtingsordningen, för bevakningen av ålänningarnas författningsenliga
rättigheter och hit hör sannerligen frågan om EU-parlamentsplatsen.
Jag tror inte att det förekommer förvirring hos något regeringsparti,
särskilt inte i och med att man har vetat om vårt synsätt sedan drygt fyra
månader tillbaka. Jag tror att alla har hunnit tänka efter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Vi diskuterar mellanstatliga sammanhang idag, internationella relationer. Jag noterade i ltl Janssons anförande att kopplingen mellan parlamentsplatsen och anslutningsfördraget till Kroatien var
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stark. Därför vill jag ställa en fråga: Ser ltl Jansson inga moraliska betänkligheter i att använda ett annat EU-lands befolkning som hävstång
för att lyfta upp oss själva i mellanstatliga sammanhang?
Ltl Harry Jansson, replik

När sannerligen inte, ltl Valve. Det är frågan om politik det här. På EUnivå är det politiska språket och umgänget ibland ganska tufft som ledamoten mycket väl känner till efter sin tid i EU-parlamentet. Det här är
politik och i politik är allting tillåtet, så länge man hanterar frågor på ett
balanserat, modernt och civiliserat sätt. Och det anser jag att man gör
genom att man för Kroatiens anslutningsfördrag till allvarlig diskussion
för att se om det är någonting som vi kan ha nytta av när det gäller vårt
eget krav.
Jag tycker att det igen är värt att upprepa att till och med Kroatiens
ambassadör fann det här mycket förståeligt.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, jag återvänder till påståendet om att i politik är allting tillåtet, men
jag tar det i gruppanförandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Man blir lite fundersam när man hör centerns gruppanförande. Står centern bakom yttrandet som kommer från landskapsregeringen eller gör man det inte? Hur är det, är det största regeringspartiet i opposition mot sin egen regering? Förklara hur det riktigt
hänger ihop! Nog är det ju märkligt att man ska ta ett annat lands befolkning som någon sorts pantfånge i den här diskussionen.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag kan bara upprepa det jag sade i föregående replikskifte.
Det är i första hand upp till lagtingets ansvar. Det är fullt naturligt att
landskapsregeringen, i sitt eget yttrande över det här fördraget, gjorde
den klara markering som man gjorde, att man inte ser att det här på något vis skulle strida mot självstyrelsesystemet. Det är helt naturligt att
man utgående ifrån de premisserna inte ser något hinder för att lagtinget ger sitt bifall. Men nu handlar det alltså om politik, ltl Sundblom,
och ingenting annat och då är det dags att man lyfter den här frågan betydligt högre än att bara se strikt på formalia.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Då kanske det skulle vara lika bra att landskapsregeringen
drog tillbaka det här yttrande och kanske kommer med ett nytt yttrande.
Ltl Harry Jansson, replik

Nja, om ltl Sundblom vill att tiden ska gå utan att det händer något i sak
så då kan vi naturligtvis göra det. Jag trodde att ledamoten vill att den
här frågan skulle avancera, på det viset att lag- och kulturutskottet och
förhoppningsvis självstyrelsepolitiska nämnden tar itu med själva sakbehandlingen så får vi se var vi landar. Vi får se om det finns en majori-
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tet i lagtinget för att godkänna det här eller inte. Det här är ett fördrag
som inte påverkar självstyrelselagen på ett sådant sätt att det skulle
räcka med en liten minoritet om elva ledamöter. Det räcker med vanlig
majoritet för att klara av den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Innan jag går in på själva ämnet, som är föremål för debatt
under detta ärende, så vill jag kommentera två tangerande frågor. Först frågan om opt-in, opt-out klausulen, som kollegan Harry Jansson hänvisade till
och vänligen nämnde mitt namn. Och sedan det internationella spåret kontra
det nationella spåret.
Var opt-in, opt-out klausulen försvann är oklart. Jag har ägnat mycket
möda åt att forska i det ämnet och jag tror mig veta svaret. Klausulen tillkom
ju i EES-fördraget. Det var en mycket elegant lösning. Den tog som sådan in i
anslutningsfördraget för Finland med Åland i EG/EU 1994. Sedan skedde
fördragsrevisioner under resans gång och vid någon konsolidering bara försvann den. Det är mycket beklagligt!
Om ett sådant bokslut, som här talades om, också innehåller en fördjupning i den här frågan så är den mer än välkommen, enligt min mening. Det är
en del av en väsentlig del av vår historia i EU, både på vägen in i EU och i tillvaron där.
Sedan vad gäller det internationella kontra det nationella spåret så är jag
också förvirrad till den delen. För en vecka sedan när vi debatterade EUmeddelandet här så fick åtminstone jag bilden av att landskapsregeringen nu
hade kommit med en nyhet. Man hade lämnat det internationella spåret och
nu satsade landskapsregeringen enbart och uteslutande på det som ankommer på Finland att sköta. Det vill säga att se till att ärenden under självstyrelsen, vår behörighet som unionen tagit över och fortsätter att ta över, ska
Ålands folk företrädas av Ålands lagting, såsom självstyrelsen anger. Mot det
har man ju ställt det internationella spåret var genom, likt det som skett i
vissa andra fall, vid omfördelning Finland skulle ges tilläggsmandat och de
därmed skulle tillkomma Åland.
Om nu då landskapsregeringen har övergivit det internationella spåret,
minister Lindholm hade en nyans där i och för sig, och Finlands regering inte
anser sig ha något nationellt ansvar i frågan så blir det ganska lite kvar av
detta. Det här är någonting som vi säkert både lag- och kulturutskottet och i
självstyrelsepolitiska nämnden får orsak att fördjupa oss i.
Fru talman! Till ämnet Kroatien. Republiken Kroatien, som eftersträvar att
bli medlemsland nummer 28 i Europeiska Unionen, är i många fall ett mycket speciellt exempel på hur saker och ting i politiken, också i närhistorien,
förändras. Vi hoppas till det bättre. Det är ungefär 17 år sedan det storskaliga
kriget avslutades inom Kroatien, där Kroatien befann sig i krig med sina före
detta delrepubliker. Förhållandena utåt var hyfsat i skick men tillståndet innanför Kroatiens gränser var oerhört dramatiskt, som vi många minns. Kollegan Axel Jonsson nämndes här, om hans minne inte är personligt så måste vi
ha förståelse för det.
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Kroatien har genomgått en process som började med Amsterdamfördraget
och gick vidare in i Nicefördraget och söker nu då, efter avslutade förhandlingar, medlemskap under Lissabonfördraget. Också landet som sådant uppvisar mycket speciella drag. Vi kan konstatera att Kroatien uppfyllde Köpenhamnskriterierna hyfsat när ansökan lämnades in, åtminstone den politiska
delen av kriterierna, dvs. att landet är demokratiskt, att flerpartisystem tillåts
och att man respekterar mänskliga rättigheter och minoriteter. Det ansågs att
de kraven var uppfyllda mycket därför att Kroatien då ganska strax innan
hade godkänts som medlem i Europarådet och genomgått den demokratikontrollen som då utfördes.
Processen gick vidare, dessa berömda 82 000 sidor, acin communitaire,
har godkänts kapitel för kapitel för Kroatiens del. Resultatet har på det sättet
varit uppmuntrande att kommissionen har kunnat lägga kapitel bakom sig.
Men igen en specialitet, under resans gång så inträffade det två saker. Ett nytt
kapitel om krav på förfinad Rule of law, dvs. respekt för frihet, säkerhet och
rättvisa, infördes i förhandlingarna och grannen Slovenien tyckte att det här
inte var bra. Grannen Slovenien hänvisade där till ett kriterium som höll på
att komma med i Köpenhamnskriterierna men som oturligt nog, tycker jag,
föll bort. För att kunna ansöka om medlemskap i unionen får man inte ha
konflikt med grannar, åtminstone inte om grannarna är medlem i unionen.
Det här är ju ett rimligt förhållande som var och en känner igen sig med på
sin egen gata eller sin by eller vad man än befinner sig. Men av olika skäl kom
det här kriteriet inte med fullt ut i varje fall.
Slovenien blockerade mitt i alltihop medlemskapsförhandlingarna med
Kroatien och sade; om ärendet kommer till avgörande så kommer Sloveniens
parlament att säga nej fram till det att gränsfrågan vid faret in till Slovenien
är klar. Det har varit ett evigt ämne för konflikter, tyvärr, mellan granar.
Det här konsoliderades och blockadhotet lyftes av för att ersättas av ett
nytt, Globjianska banka. Jag går inte in på den här typen av detaljer.
Det är på sätt och vis dramatiskt, för så sent som i förra veckan enades Sloveniens och Kroatiens regeringar att lösa den här bankproblematiken, som
jag inte går in på, med rättsliga medel, åtminstone skulle man frysa problemet såtillvida att de skulle paketeras utanför den fortsatta processen.
Av de tre parlament som ännu inte har godkänt ratificeringen av Kroatiens
anslutningsavtal, utöver Ålands lagting, är Slovenien ett. Sloveniens två kamrar vilar på hanen. De två andra länderna är Tyskland och Danmark och där
ser jag i och för sig inte stora problem i sammanhanget.
Varför allt detta nu? Därför att i början av processen så hade EU, tror jag,
tänkt sig att Kroatien skulle träffas av samma uppskjutande skyddsklausuler
som EU införde för ansökarländerna Bulgarien och Rumänien. Vi minns de
som bröts ut ur de tolv och fick vänta i tre år osv. med stöd av det som kallas
skyddsklausuler. Erfarenheterna för Bulgarien och Rumänien är inte särskilt
uppmuntrande, andra säger att de är verkningslösa och problemen är betydande. Därför gick parterna, kommissionen och Kroatien, in för en annan
teknik i det här fallet. Erkänna problemet är det första och viktigaste, det
lärde oss redan Paasikivi, att erkänna fakta är grunden för allt annat. Erkänn
problemen!
Det som Kroatien då gjorde var att gå med på en suveränitetsinskränkning
som var större än vad man hittills har varit med om i unionen. Vi känner alla
till att umgänget i internationella sammanhang alltid innebär större eller
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mindre suveränitetsinskränkning. Man överlåter åt någon annan att bestämma också för sig. Det här har vi minsann erfarenheter av i Ålands lagting.
Men det nya var här att tre verksamma skyddsklausuler infördes i anslutningsfördraget, artiklarna 37,38 och 39, som är sådana att om inte Kroatien
före anslutningen uppfyller dem, så gör rådet det. Europeiska Unionens råd
får på förslag av kommissionen, med tvåtredjedelsmajoritet, bestämma att i
Kroatien gör vi så här nu för att skydda unionens ekonomi, för att lämna tillträde till den inre marknaden och framförallt för att säkerställa Rule of law.
Det är ett återkommande tema i hela den här processen, som i ett självständigt oberoende rättsväsende, på en rimlig nivå, skall trygga frihet, säkerhet
och rättvisa.
Här befinner vi oss nu. Kroatien har gått med på det. Kroatien röstade med
66 procent för, överväldigande ja, till anslutning och Kroatiens parlament har
också godkänt det hela.
Vi befinner oss i en mycket, mycket speciell process med den suveränitetsinskränkning som börjar före anslutningen och som fortsätter, såsom i fallen
Bulgarien och Rumänien, tre år in i framtiden och därefter tar de normala
övervakningsinstrumenten vid och i sista hand säger domstolen hur landet
uppfyller sina acin communitaire.
Den liberala lagtingsgruppen är för att Kroatien ansluts till Europeiska Unionen. EU behöver det, tillståndet på västra Balkan behöver det. Vi känner till
att bland ansökarna nu om medlemskap har vi Serbien, forna jugoslaviska
republiken Makedonien och Montenegro. Bosnien-Hercegovina är på gång
och alla dessa tillsammans med Island och Turkiet är nu aktuella för medlemskap. Slovenien kom lite obemärkt med i början i den villervallan som
hade uppstått efter Jugoslaviens sammanbrott.
Nu examineras Kroatien på ett sätt som till och med de själva säger att
egentligen går långt utöver vad som borde vara rimligt och vad som andra
länder har träffats av. Ja, det kan man hålla med om, men Kroatien har inbjudit till det genom att gå med på dessa inskränkande skyddsklausuler och
alltså inte hänvisade till Bulgarien och Rumänien och nöja sig med uppskjutande sådana. Där är vi nu.
Ett medlemskap så Kroatien skulle betyda oerhört mycket framförallt för
dess ekonomi. Kroatien är ett litet och relativt fattigt land, tyvärr. Unionen
har att vinna på ett medlemskap av Kroatien men den stora vinnaren är naturligtvis Kroatien och dess folk.
De rättsliga åtaganden måste skötas, i dem ingår också en avsevärd förbättrad gränskontroll, en moderniserad migrationspolitik och något som gör
oss; varvsstöden bort. Kroatien har envisats med att fortsätta ge massiva stöd
till sin varvsindustri. När vi åker båt så åker vi oftare än vad vi kanske tänker
på det på kölar som är sträckta i Kroatien. I anslutningsfördraget ingår bestämmelser som säger att när Kroatien är medlem kommer kommissionen att
ta tillbaka sådana varvsstöd som uppenbart utgivits på felaktiga grunder.
Avslutningsvis, fru talman, vår andel i en anslutning av Kroatien kommer
att kosta lite mindre än en euro per ålänning och år. Finlands medlemsavgift
till unionen stiger med 5 miljoner, medan de positiva effekterna beräknas på
årsbasis, via fonderna, till hundratals miljoner. Därför har vi från liberalernas
sida valt att säga ja till anslutning.
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Naturligtvis tar vi del i de arrangemang, diskussioner och de överväganden
som jag inledde med i början. Men vi har inte gått in för att koppla de här tillsammans. Om regeringen vill koppla dem så hoppas jag att regeringen sköter
den kopplingen. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack kollegan Jansson för ett synnerligen initierat anförande. Jag reagerade och begärde replik på grund av en del av inledningen. Kollegan Jansson sade att landskapsregeringen helt skulle ha
övergivit det internationella spåret. För min del uppfattar jag det inte på
det viset. De signaler jag har fått är att vare sig landskapsregering eller
lagtinget helt har övergivit det. Vi har väl alla konstaterat att det hittills
har varit ett spår helt utan framgång. Det har dolt vem som har det verkliga ansvaret, att det är Finlands ensidiga, klara och tydliga ansvar att
hantera den konstitution som man själv har varit med och byggt upp när
det gäller autonomin.
Men om det skulle uppstå en situation där det internationella spåret
på något sätt skulle ge Finland en möjlighet att uppfylla det här så skulle
man använda den.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade det på det sättet att för en vecka sedan
så sade minister Lindholm att nu hade man gått in för en ny vändning i
själva inställningen till processen. På det viset, att om Finland vill bibehålla ett internationellt spår så må så vara, men landskapsregeringen
håller det nationella spåret som sitt och därmed ställer krav på Finlands
regering. På det viset uppfattade jag det hela, men det är fullt möjligt att
jag har uppfattat det felaktigt. Jag deltog inte i den debatten. Vi kan i
och för sig kontrollera detta i det stenografiska protokollet.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är skäl att landskapsregeringen talar för sig.
Det är i så fall bra om man har insett att det här internationella spåret,
som huvudsakligen har fått oss till att vara försiktigare med det nationella spåret, att man gör en förändring i sitt synsätt där. Men ända sedan
1994, och den här motionen som lagtinget skickade till riksdagen, så har
man från åländsk sida varit klar och tydlig på att det är det nationella
spåret som är det huvudsakliga. Sedan från tid till annan har kanske folk
upplevt att man har flyttat över tonvikten till det internationella spåret
och det kanske någon gång har hänt, men tillfälligt hoppas jag. Nu är vi
inne på ett år spår som är det enda ansvarsmässiga och konstitutionellt
riktiga.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Här är vi överens. Jag blev säkert lika häpen som alla andra
när vi i tidningarna år 2006 kunde läsa om att dåvarande statsminister
Vanhanen i Berlin hade kommit på en lösning på det här problemet.
Man brukar säga att ombud utan fullmakt, så kallade negotiorum gestio,
de ska man vara lite försiktiga med. Det har blivit oklart för mig också
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var det uppdraget egentligen kom ifrån. Om frågan skulle få sin lösning
på det sätt som där redovisades, om man där uteslöt allt annat så var det
mycket illa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! För att bringa några klarheter, hoppas jag, så begärde jag replik.
Visst är det ett regimskifte, om man vill kalla det så. Den här regeringen har med bestämdhet sagt att det är Finlands regering som ska se
till att Åland får sin rättmätiga EU-parlamentsplats. Sedan om Finland
väljer att föra den debatten på en internationell eller europeisk nivå så
det är upp till Finland att avgöra. Vi har ingen arena från åländsk sida
att föra fram det. Vi har haft det genom en parlamentsledamot från SFP
som har fört fram frågan i det konstitutionella utskottet, men ingen annanstans har man tagit upp den här frågan. Finlands regering har inte
heller tagit upp de här initiativen internationellt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om den här repliken var riktad till huvudanförandet, kanske.
Ja, enligt folkrätten så förhåller sig det nog så att om en statsminister
även spontant, i det här fallet i Berlin, säger att min regering anser si
och så då anses nog ett sådant uttalande binda regeringen i frågan,
denna statsministers regering naturligtvis, inte landskapsregeringen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Helt klart var det en replik till huvudanförandet eftersom inledningen av ltl Gunnar Janssons anförande ifrågasatte det uttalandet
från förra veckan. Därför försöker jag bringa klarhet i det uttalandet.
Statsministern och statsrådet har år 2009 sagt att man också i fortsättningen i förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelning av parlamentsplatser hävdar Ålands internationella särställning och självstyrande status. Det var det som var det huvudsakliga spåret under den
förra mandatperioden. På det sättet kommer man säkert fortsättningsvis
från Finlands regering att arbeta med frågan.
Den här regeringen på Åland hävdar att det huvudsakligen är en konstitutionell fråga mellan Åland och Finland, där Finland har ett ansvar
att se till vår Europaparlamentsplats.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Åtminstone i de sammanträden med självstyrelsepolitiska nämnden under förra mandatperioden, där jag först som talman
och sedan som vicetalman deltog, så förhöll det sig inte på det där sättet.
Att det internationella spåret skulle ha varit den förra landskapsregeringens enda spår, det har jag aldrig varit med om, tvärtom. Vid ett
möte med självstyrelsepolitiska nämnden, när Alexander Stubb i stort
sett formulerat den där texten som vi nyss hörde från minister Lindholm, så hade vi från nämndens kraftiga invändningar mot texten. Vi
sade att det här inte kunde vara den slutliga sanningen. Den texten har
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tillkommit, såvitt jag känner till, helt och hållet utan medverkan från
åländsk sida. Så kan man inte ha det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Gunnar Jansson för mycket bra och påläst anförande. Jag uppskattade det mycket. Det var också intressant att höra
om förhållandet Slovenien-Kroatien där ledamoten nämnde två bråk,
gränsdragnings- och bankbråket med obetalda lån. Jag tänkte komma
med en upplysning om att det också finns ett tredje bråk; korvbråket,
som aktualiseras ganska nyligen i media. Slovenien försöker namnskydda korven ”Kranjska klobasa”. Kroatien har formellt nu klagat hos
EU-kommissionen. Det handlar förstås om mångmiljon i export som de
vill skydda. Det här är knappast lika stort som gränsdragnings- och
bankbråket, men det ger ändå en fingervisning om de problem som kan
uppstå när eventuellt flera Balkanländer vill komma med i Europeiska
Unionen. Trots det är jag för en anslutning, likväl som ltl Jansson.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag uppskattar mycket denna typ av upplysningar, verkligen jag menar
allvar. Sådana här saker har betydelse i grannförhållanden. Jag kände
inte till det konkreta korvbråket. De spänningar som finns där på ömse
sidor gränsen kan ta sig de mest egendomliga uttryck. Hela Pisanområdet är mycket problematiskt och där finns det mycket att göra. Jag förstår det på det sättet att grannarna som nu funnits i samma federation
byter och går in i en union istället och hoppas därmed kunna lugna ner
sina förhållanden. Det här är någonting som jag både hoppas och tror
att ska ske.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar också den uppfattningen att det är bra om
man diskuterar de här frågorna. Jag tror lika som ltl Jansson, att man
sänder en fredssignal ner till de krigshärjade områdena i och med en
EU-anslutning och den signalen kan vara positiv för den här regionen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi står och berömmer oss. Men jag instämmer i det
senaste också på den grunden att innanför Kroatiens gränser finns det
cirka 1 000 - 2 000 statslösa människor, de allra flesta som en följd av
upplösningen av Jugoslavien. Det här skapar spänningar mellan de två
nämnda länderna, men ännu mera mellan Kroatien och Serbien och
snart har vi Serbiens ansökan här i lagtinget. Det är bra att vara beredd
på sådant här, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Välformulerat, insiktsfullt och med gedigen erfarenhet
i ryggen får jag tacka ltl Gunnar Jansson för ett fylligt anförande.
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Jag saknade möjligen en diskussion kring en fråga. Det handlade
mycket om nyttan för Kroatien att komma med i EU, vilken är oomstridd, skulle jag gissa. Men hur menar ledamoten att Åland borde göra
för att nå målet att få en egen åländsk EU-parlamentsplats? Hittills
kanske det inte har lyckats så hemskt bra, om man uttrycker sig försiktigt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag brukar använda mig av två argument i det avseendet. Jag ska göra det nu också i denna replik.
Det ena är kampen mellan 1922 och 1948 för en plats för Åland i val
till Finlands riksdag och val av republikens president. Det var en kamp
som var seg och utgången in i det sista var ytterst oviss, lite till följd av
lyckliga omständigheter och annat så fick det en bra lösning. Vi ska
alltså inte ge upp. Vi ska visa att vi med vår val aktivitet, då som nu, klarar av det hela.
Det andra är, och det har jag motionerat om i riksdagen som vi hörde
av kollegan Roger Jansson, en sådan valkretsindelning av republiken
Finland i val till Europaparlamentet att Åland tillförsäkras en plats i
Europaparlamentet, troligen inte genom två valkretsar utan genom fyra
eller till och med fem valkretsar.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, ltl Gunnar Jansson. Då ställer jag mig den här frågan; om
man nu under 22 år har försökt nå detta så kan man ju inte säga att man
har varit direkt jätte energisk. För 22 år är en väldigt lång tid. Det språk
som Åland har använt hittills har ingen begripit i Finland, så vitt jag kan
förstå, eftersom EU-platsen och valkretsen fortfarande ännu inte existerar.
Vi har en öppning och en möjlighet att använda ett argument som
faktiskt alla begriper och som även kan nå en internationell arena där vi
kan presentera vårt förslag. Vad kan man riskera på att inte använda
det?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är omöjligt att säga vad man kan riskera genom att inte använda
det. Först måste man visa vad man vinner på att använda det och därmed mäta nackdelarna i det hela. Vi talar om samma sak från lite olika
synvinklar.
Jag sade också i mitt huvudanförande att de som vill driva denna
koppling ska göra det. Vi mäter Kroatiens ansökan enligt dess egna meriter. Det betyder inte att vi inte skulle medverka i den process som avser att trygga Åland en plats i valet till Europaparlamentet, naturligtvis
inte. Men vi vill först se vad den här kopplingen går ut på, om den överhuvudtaget är användbar. De som lanserar den driv den så får vi se.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Lantrådet Camilla Gunell

Bästa lagting! Det är en intressant debatt om EU-parlamentet, om EUpolitiken och vårt inflytande i Europa nu kopplat till Kroatiens anslutningsfördrag.
Jag fastnade lite grann vid förslaget om ett bokslut över en 22-årig historia
där Åland har fört en kamp om en plats i Europaparlamentet och hittills inte
vare sig på europeisk eller på nationell nivå rönt några framgångar. Om det
blir ett bokslut över hela historien, det hoppas jag inte, men däremot en mellanrapport skulle verkligen vara intressant att ta fram. Jag välkomnar för min
del nämndens strävanden om man tar tag i den här frågan på det sättet att
man söker ut de här momenten i historien hittills där man har gjort ansträngningar från rikets sida för att få fram en parlamentsplats för Ålands
del. För min del ser jag framför mig en historieberättelse där kanske ett par
stycken får guldstjärnor, möjligen Kalle Haglund och möjligen statsminister
Vanhanen för hans insats den 19 oktober 2007. Man kan väl säga om det utspelet som Vanhanen gjorde att det kom spontant och det tror jag det gjorde.
Ska det åländska kortet spelas och verkligen röna framgång så måste det göras konsekvent, utförligt och tydligt i alla de rum där de här frågorna är uppe
för diskussion och där en omfördelning av platserna faktiskt skulle kunna,
med den rätta argumentationen, tillföra Finland ytterligare en plats som då
blir den åländska platsen.
När den här mellanrapporten är skriven så kanske den också kan bli ett
fortsatt redskap och instrument i den fortsatta kampen, för den fortsatta
kampen pågår. Parlaments roll och status i unionen ökar konsekvent. Det betyder att det blir viktigare för Åland att få en röst i parlamentet.
Av aftonskolans olika punkter på agendan så var det ingen punkt som var
så tydlig som denna om parlamentsplatsen. Den åländska regeringens strävanden och argumentation, som utgår ifrån vår principiella rätt till en plats i
Europaparlamentet, stod i bjärt kontrast mot den finländska regeringens och
framförallt de finländska partiernas motvilja att ge bort en plats till Åland.
Vi förde i diskussionen och argumentationen fram ett ändringsförslag som
handlade om att man skulle lindra svaret nej från den finska regeringens sida
genom att knyta det till valåret 2014 och inte stänga dörren för framtiden.
Det kommer nya regeringar här, det kommer nya regeringar i riket, det
kommer nya parlament och det kommer nya situationer i historien där detta
kan omprövas, omdiskuteras och omförhandlas.
Jag tycker att det är bra att nämnden får den här frågan om Kroatiens anslutningsavtal att behandla. Lagtinget beslutar nu om dess fortsatta öde. Lagtinget beslutar också om dess tidtabell. Men från regeringens idag ser vi inte
några hinder för att också ge Kroatien en plats i Europa. Kroatiens kamp för
att få bli en EU-medlem har pågått i tio år. Det är helt klart att ett EUmedlemskap i Kroatien är efterlängtat och skulle vara till stor hjälp för landet, både ekonomiskt och politiskt, att röna framgångar.
I frågor på EU-nivå, där vi riktar oss gemensamt mot en större makt, så
tror att det är oerhört viktigt att Ålands lagting är samlade och att vi har en
ganska gemensam hållning. Jag tror att det är viktigt att vi kommer fram till
ett besked i hygglig tid, eftersom jag kan ana att det annars blir en svår kamp
för talmannen att befinna sig mellan presidentens kansli, som vill få ett besked från Ålands lagting, och den diskussion som pågår här. Tack.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är bra, lantrådet säger att kampen går vidare och det är
precis såsom det måste vara och som det ska vara. Från åländsk sida ska
vi inte ge upp kampen. Vi har fått negativa besked hela vägen ända sedan vi blev medlemmar i EU. Ända sedan 1995 har vi fört en kamp där vi
haft många olika inflytandefrågor och där vi hela tiden har tagit steg vidare. Under förra perioden när vi hade Lissabonfördraget på agendan så
talade vi om fyra inflytandefrågor och vi tog steg vidare i tre. Det som
återstår nu är parlamentsplatsen där vi verkligen inte ska ge upp kampen, det tycker jag är viktigt.
Jag noterar att lantrådet också säger att landskapsregeringen säger
att det inte finns några hinder att säga ja till Kroatien. Men, jag har uppfattat det som att landskapsregeringen också rekommenderar lagtinget
att säga ja. Vad säger lantrådet?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Landskapsregeringen ser inga hinder till att ta in Kroatien i den Europeiska gemenskapen. Vi påpekade i vårt utlåtande att i och med Kroatiens
medlemskap så blir det en omfördelning av EU-parlamentsplatser. Eftersom den frågan är aktuell hos oss, och har varit aktuell hos oss, så
togs det in i betänkandet. Det är klart att man kan koppla samman de
här frågorna, men landskapsregeringen har valt att inte göra det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var just detta som var min följdfråga. Åtminstone ett av regeringspartierna tycker att man ska koppla samman Kroatiens medlemsanslutning med parlamentsplatsen och det är alltså inte landskapsregeringens och lantrådet syn. Det finns alltså ingen anledning att koppla
samman de här två frågorna med varandra?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi för vår kamp för en plats i Europaparlamentet, den har pågått och vi
för kampen fortsättningsvis. Det ska göras på något sätt som inte sätter
någon tredje part i kläm. Det här är en huvudsaklig fråga mellan Åland
och riket att lösa.
Om man från rikssidan vill ha vår hjälp från åländskt håll att skärpa
argumentationen, att påtala vikten av de 28 000 ålänningarnas rätt att
också vara representerade i det europeiska parlamentet, då gör vi allt vi
kan för att vara med och medverka till det. Men vi vill jobba i en konstruktiv och positiv anda. Vi tror inte på utpressning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är, som lantrådet påpekar, en form av maratonlopp att förstärka självstyrelsen. Som vi konstaterade när Lissabonfördraget var aktuellt så har vi kommit fram i flera frågor; talerätten, rådsmedverkandet
och subsidiariteten, nu är parlamentsplatsen kvar.
Det som faktiskt blir oklart för lagtinget och speciellt för oppositionen
är; var är tydligheten och vad är strategierna från landskapsregeringens
sida?
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tydlighet gällande Europaparlamentsplatsen? Ja, jag tror att om någon
av er hade varit med vid aftonskolan så skulle det inte ha rått någon tvekan om vad den åländska hållningen i frågan var. Den fördes fram med
kraftfullhet och en tydlig linje.
Vi kan bara konstatera att vi har olika åsikter. Vi kan också konstatera
att frågan lever vidare.
Jag tog fasta på bokslutet och historieberättelsen för jag tror att historien här kan vara ett argument för framtiden, särskilt ljuset av parlamentets ökande betydelse i den europeiska demokratin.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi tar det som helt självklart att landskapsregeringen, när man
har tillfälle, för fram åländska intressen med kraft, det tror jag inte ens
lantrådet behöver understryka. Fortfarande blir det oklart vad strategin
är och hur man tänker gå vidare. Liberalerna har fått intrycket av att
landskapsregeringen inte är så jätte intresserade av att höra vad lagtinget tycker och förankra saker i lagtinget, tyvärr.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det håller jag inte med om ett dugg. Jag tycker att vi har en bra diskussion om de här frågorna. Det råder för mig heller ingen tvekan om lagtingets synpunkt. Jag har förstått att den gemensamma åsikten är att
här går man framåt och man gör vad man kan för att uppnå resultat. Jag
hoppas att det är en kamp som vi kan föra gemensamt från lagtingets
och regeringens sida, för vi vinner inte några slag om vi inte är eniga,
särskilt i sådana här viktiga frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag förstod på lantrådet att hon är positivt inställd till
att vi ska försöka få fram någon slags bokslut över vad som hittills har
hänt i denna segdragna fråga. Kan jag därmed tolka det som om lantrådet är positiv till att självstyrelsepolitiska nämnden tar sitt författningsenliga ansvar och försöker utröna vad som de facto har hänt i den här
frågan? För annars blir det svårt att få fram den katalog över händelser
och aktiviteter som vi gärna skulle vilja spåra. Lantrådet får gärna
kommentera det.
Sedan när det gäller dåvarande statsminister Matti Vanhanens agerande år 2007 så var det positivt, men historiebeskrivningen är väl den
att Vanhanen gjorde sin aktion efter det faktiska toppmötet och inte under själva toppmötet. För att nå framgång på den internationella arenan
så är det kanske inom ramen för själva forumet som man måste agera.
Det var kanske detta som var bekymret den gången.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att vi kan vara glada att statsminister Vanhanen ändå valde att
lyfta upp på Åland i det ögonblicket för det bekräftar ju den åländska argumentationen. Därmed kan vi säga att Finlands regering har bekräftat
att vi var inne på rätt väg. Det fanns skäl och anledning att lyfta upp
130

Åland i det sammanhanget och därmed har det gett oss legitimitet i diskussionen.
Timmen var för sen för att nå några resultat den gången. Man har ju
principdokumentet och man har sagt att man ska verka och lyfta upp
Ålands självstyrelse på EU-nivån och då ska vi hjälpa till med det. Då är
vi beredda att skärpa argumentationen och delta i att spela det åländska
kortet konsekvent, uthålligt och ihärdigt. Men det är ju naturligtvis representanter från Finland som sitter i parlament som har tillträde till de
rum där det beslutats om dessa saker. Det är de som måste föra den diskussionen.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för det svaret, lantrådet. När det gäller Kroatien speciellt så är det
värt att återupprepa det som jag sade förut. Kroatien blir medlem den 1
juli 2013 i Europeiska Unionen. Ålänningarna kommer på inget vis att
störa den processen. Här handlar det om att vi från centerns sida samtidigt vill att vi ska syna de kort som Finland lagt fram på förhandlingsbordet så här långt. Jag ser absolut inte någon dramatik i den här frågan
faktiskt.
Från landskapsregeringens sida kan man förvänta sig att de ska
hjälpa till med att få den här kartläggningen så fullödig som möjligt.
Som jag sade för en vecka sedan så vore det till fördel om landskapsregeringen skulle göra en första analys om funktionsfördraget 4:2 kunde
ge hjälp när det gäller Europaparlamentsplatsen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Att lagtinget skulle dra ut på frågan alternativt säga nej till anslutningsfördraget tror jag inte är en framgångsrik väg. Min absoluta bedömning
idag är att Åland inte kommer att ha en parlamentsplats till valet 2014.
Det är min absoluta bedömning. Däremot ska vi fortsätta att arbeta för
frågan och argumentera för frågan.
Ltl Jansson föreslår att vi gör ett mellanbokslut där vi tittar bakåt på
denna berättelse, 22 år långa historia, och lyfter ut vad som hänt och
försöker illustrerar detta. Jag tror att man också kan påvisa att aktiviteten från Finlands regering i den här frågan kunde ha varit större om
menar allvar med sitt principbeslut. Bokslutet kan bli ett bra redskap för
oss i den fortsatta kampen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En enighet i extern politiska frågor frågar lantrådet efter
här. Det är säkert bra om vi kan nå en enighet, det ger tyngd åt vad det
än må vara som behandlas för tillfället.
Nu har vi de facto en sådan situation att lantrådet för fram en åsikt
som stöds av högst 14 ledamöter, 21 minus centerns 7 ledamöter. Det är
ganska långt ifrån en enighet. Jag ser nog behovet av att lantrådet anstränger sig ytterligare för att uppnå den situationen att vi kan nå en
stor enighet i de här frågorna. För annars existerar det motsatta och det
försvagas oss ytterligare.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Regeringen har lämnat ifrån sig ett enigt utlåtande om detta fördrag. Nu
är frågan förd till Ålands lagting för behandling i självstyrelsepolitiska
nämnden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi behöver inte ha en landskapsregering som bara skyfflar
över dokument och samtidigt ansvaret till lagtinget. Vi begär nog mera
än så.
Nu säger landskapsregeringen att man ska fortsätta arbetet. Det som
man sade förra måndagen, att man överlåter ansvaret och arbetet åt Finlands regering, det tog tvärstopp. Men det är ändå klart, och det har
sagts här, att landskapsregering ska jobba vidare med frågan. Då blir
den naturliga följdfrågan; på vilket sätt och vad tänker landskapsregeringen göra? Det är bekvämt här och nu att börja prata om ett mellanbokslut och att lagtinget ska utföra ett arbete för då behöver inte landskapsregeringen göra så mycket just nu. Med vad tänker landskapsregeringen nu göra? Är det till fördel om vi bidrar till att Kroatien ansluts till
EU eller är det till fördel att vi skulle göra det motsatta? Jag vill ha svar
om planerna och arbetet framöver.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är verkligen inte av bekvämlighetsskäl som behandlingen av det här
anslutningsfördraget förs till lagtinget. Det ska föras till lagtinget och
lagtinget har den exklusiva rätten att besluta om ärendets tidtabell och
dess utgång. Däremot så kommer landskapsregeringen förstås att fortsätta de här diskussionerna. Men vi har också andra frågor på agendan,
gentemot Helsingfors, där vi vill uppnå resultat inom en snar framtid.
Det är alltid frågan om en politisk helhet och en politisk förhandling och
diskussion. I vissa tider ska man kämpa hårt, i andra tider ska man avvakta och uppta kampen vid ett senare tillfälle. Just nu så tror jag att det
är ett utmärkt sätt att göra självreflektion och bakåt blickar och få det
som ett samlat dokument för erfarenheter som vi har gjort i den här frågan. Det ger oss också stöd i hur vi kan arbeta framåt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att fördraget om
Kroatiens anslutning till Europeiska Unionen inte innehåller bestämmelser
som skulle innebära avvikelser från självstyrelselagen.
Den socialdemokratiska lagtingsgruppen delar regeringens uppfattning. Vi
stöder att fördraget godkänns. Vi tar avstånd från tankarna att Åland inte ska
godkänna förslaget för att sätta press på den finska regeringen för att ge
Åland en plats i EU-parlamentet.
Att ge ultimatum och utöva utpressning är inte någonting som vi stöder.
Ett sådant förfaringssätt är inte värdigt Ålands lagting. Dessutom skulle det
vara kontraproduktivt för utvecklingen på Åland. Vi måste sätta in den här
frågan i ett helhetsperspektiv och avhålla oss från åtgärder som försvårar en
positiv utveckling av självstyrelsen och den åländska ekonomin.
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Vi har viktiga frågor framför oss; som revisionen av självstyrelselagstiftningen med utökade behörigheter, frågan om klumpsumman och frågan om
vindkraften för att nämna några. Vi behöver vårda våra relationer med de finländska myndigheterna för att nå våra mål i dessa frågor.
Vi ska självfallet fortsätta att energiskt och målmedvetet hävda vår rätt till
en plats i EU-parlamentet och fortsätta att kämpa för att säkra insyn och möjligheter att påverka framförallt de frågor där Åland har egen behörighet. Så
länge vi saknar en egen plats i EU-parlamentet måste vi utnyttja andra möjligheter och metoder för att få insyn och påverkan.
Utpressning och ultimatum som medel för att få en parlamentsplats finns
dock icke med på vår grupps agenda. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Fogelström sade att man inte vill sätta press på den finska regeringen. Han anser till och med att det är omoraliskt. Jag, som har jobbat
länge med politik, anser att man få ge och ta. Har man möjlighet att förhandla och man för en gångs skull har ett förhandlingsläge så tycker jag
att man ska utnyttja det. Jag finner inget omoraliskt i det. Det är normalt politiskt umgänge.
Är det så att socialdemokraterna sist och slutligen vill ha EU-platsen?
Om det är så att man vill ha platsen, på vilket sätt ska man då agera? På
vilket sätt vill ltl Fogelström att man ska komma vidare? För nu har vi
trampat vatten i 22 år och det torde ju vara världsunikt i varje fall.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är ju en väldig fördel om man håller sig till sanningen när man gör
sådana påståenden som Anders Eriksson gör. Jag sade att vi vill avhålla
oss från utpressning, vilket är någonting helt annat en press. Om vi jobbar aktivt på att Åland ska få en parlamentsplats så är det ju bra om regeringen känner den pressen. Det är någonting helt annat än utpressning, som jag sade.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ska med glädje, tillsammans med ltl Fogelström, läsa de stenografiska protokollen. Jag konstaterade att han inledningsvis sade att man
inte tycker att man ska sätta press på. Sedan är det riktigt att utpressning också nämndes och att det säkert kan vara något helt annat. Men
det var det första som jag fäste mig vid. Jag anser inte heller att det är
utpressning om man från åländsk sida när man för en gångs skull har ett
internationellt kort som man kan göra någonting vettigt av, så är det
ingen utpressning att använda det, utan det är dumhet om man inte använder det. Vi är antagligen på väg att göra ytterligare en dumhet under
den 22-åriga karriären.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! I sitt sammanhang så måste det ju vara solklart att det var
utpressning som jag hänvisade till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nog blir det ju en liten märklig situation för lagtinget. Parlamentsplatsen är helt och hållet en historia för regeringen i Helsingfors.
Kroatiens anslutning blir helt och hållet lagtingets ansvar.
Nog blir det ju också en fråga om sittande majoritet och regeringsduglighet, anser jag. Precis som ltl Eriksson så håller jag med om att just nu
trampar självstyrelsefrågorna vatten. Ltl Fogelström nämnde vindkraften, självstyrelsesystemet och klumpsumman. Det står still.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jag tycker inte alls att det står stilla, det är en massa aktiviteter i alla de här frågorna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Men det är magert med resultat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det kan jag inte heller hålla med om. Det är många saker som händer
och resultaten kommer efter hand.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Visst har vi en intressant situation här i lagtinget idag. Det
hävdas ofta att oppositionen gärna lyfter sprickor i regeringssamarbetet
och det hör väl till vår uppgift.
Det är bekymmersamt. I likhet med ltl Sjögren så ifrågasätter jag om
det verkligen finns regeringsduglighet just nu? Det ena partiet,
lantrådspartiet, säger som en uppenbar kommentar till det som centerpartiet har sagt här tidigare, att för sin del sysslar man inte med utpressnings- och ultimatumspolitik i förhållandet till regeringen i
Helsingfors. När lantrådspartiet, som ska föra diskussionerna, måste
säga så där åt det andra koalitionspartiet så börjar det kännas verkligen
skakigt.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag känner inga skakningar faktiskt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har inte på något sätt antytt det heller. Jag sade det utifrån en sidobetraktare, i det här fallet ur oppositionsbänken, med en viss
vana ändå att bedöma hur majoriteter lyckas eller inte lyckas hålla ihop
sin politik.
Tillbaks till huvudanförandet. Ltl Fogelström sade att det finns andra
viktiga frågor att hantera nu; avräkningen och självstyrelsesystemets utveckling. Nu vet vi att de frågorna inte kommer att lösas före tidigast vid
nästa decennieskifte, kanske år 2020. Nog tycker man att det kunde finnas tid att jobba även med den här frågan fram tills dess. Men det känns
som att socialdemokraterna håller på att lämna parlamentsfrågan
bakom sig med tanke på det som ltl Fogelström och lantrådet sade här
tidigare.
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Det som jag sade, om ltl Perämaa lyssnade, var att vi självklart ska fortsätta att energiskt och målmedvetet hävda vår rätt till en
plats i EU-parlamentet. Det är väl inte lämna frågan bakom sig?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var lite dramatiska ordval här av ltl Fogelström
med darr på rösten, man blev riktigt rörd. Så allvarlig och så krisartad
kan väl ändå inte den här frågan vara? Från centerns sida vill vi verkligen gå till botten med hur Finland har agerat så här långt när det gäller
EU-platsen. Vi ser det som ett lämpligt instrument för att få en fördjupad diskussion till följd, även med ministären i Helsingfors. Jag tror att
ltl Fogelström kanske har tagit lite för mycket fasta på dramatiken. Vi
kommer alltid att ha hjärtefrågor på gång när det gäller axeln Mariehamn-Helsingfors. Jag delar ltl Perämaas konklusion här att det nu faktiskt är en lämplig tidpunkt, för det mesta är paketerat på mycket,
mycket lång sikt i form av kommittéer som ska titta på saker och ting.
Det enda som skulle påverkas just nu är vindkraften, men vi vet ju som
bekant att den är i motvind. Jag ser inte heller någon dramatik i att vi
försöker driva politik i den här frågan.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Om vindkraften är i motvind så är det ju bara att vända om
möllorna så blåser det rakt på.
Jag håller med om att den här frågan ska analyseras och diskuteras.
Det är viktigt. Darr på rösten kommer med tankarna på utpressning och
ultimatum.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var det jag tänkte, det måste vara ordvalet som
förstärker ltl Fogelströms känsloläge.
Kan det verkligen ses som dramatisk utpressning att vi försöker få
vårt eget system att fungera? Om vi tänker tillbaka i tiden, när vi talar
om ordet utpressning, tänk att Finlands regering och riksdag påförde
Ålands lagting och landskapsregering EU-böterna och ställde ålänningarna mot väggen. Var det utrustning då 2003-2004, ltl Fogelström? För
att inte tala om handlandet inför EU-domstolen när de lämnade oss
utan försvar, vilken form av politiskt ansvar var det? Man måste lite se
vårt agerande i ljuset av vad som har hänt, både i den här frågan men
även i EU-medlemskapsfrågan som helhet.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jag tror att jag har varit väldigt tydlig när det gäller vad den
socialdemokratiska gruppen anser om den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag har förmånen att hålla den moderata gruppens gruppanförande.
Lagtinget har idag att ta ställning till om Kroatien ska bli medlem i Europeiska Unionen eller inte. Kroatien är en nation som har vandrat en lång,
törnbeströdd stig. Det är bara 20 år sedan Kroatiens självständighetskrig –
och idag står landet utanför EU:s portar.
Då jag hade förmånen att arbeta i Europaparlamentet började man redan
anställa kroatiska tolkar och översättare, för att man skulle kunna arbeta på
unionens 24:e språk och ta emot unionens 28:e land. Vi ska inte underskatta
den betydelse EU:s utvidgning på Balkan har för stärkandet av fred och demokrati i vår världsdel. De relevanta frågeställningarna torde således vara:
Har Kroatien samarbetat med krigsförbrytartribunalen eller inte? Har Kroatien på ett tillfredsställande sätt uppfyllt EU:s Köpenhamn-kriterier om respekt för minoriteter, mänskliga rättigheter, demokrati och ”Rule of Law”.
Jag vet inte säkert, men tror att de flesta i denna sal skulle vara benägna att
svara ”ja” på den frågan. Kroatien har uppfyllt kriterierna. Därmed borde saken i princip vara klar, för detta är vad Kroatiens anslutningsfördrag handlar
om.
Två anmärkningar; i denna debatt har den kroatiska ambassadörens uttalande tagit som någon slags täckning för att det är helt okej om lagtinget fördröjer ratificeringen av Kroatiens anslutningsfördrag. Detta tror jag inte på.
Om så är fallet så borde någon tipsa republiken Kroatien om att byta ut sin
ambassadör.
Vad gäller den historiska genomgången eller bokslutet som det här hänvisas till i debatten, visst, moderaterna är för ett sådant. Men vad har Kroatien
med detta att göra? Är det inte i samband med EU-redogörelsen som vi borde
dryfta den frågan och göra ett bokslut över vad Finland har gjort och inte
gjort?
Vi vet också att debatten på Åland kommer att handla om något helt annat
än Kroatien- om vår parlamentsplats. Min uppfattning är att landskapsregeringens resonemang och slutsatser rätt långt är korrekta, men vi har också
hört alternativa ståndpunkter som kunde formuleras så här: ” Om inte vi får
vår konstitutionellt berättigade parlamentsplats, så ska inte Kroatien heller få
sina 12 platser.” Eller ”om vi inte får vår konstitutionellt berättigade parlamentsplats, så fördröjer vi Finlands ratifikation av anslutningsfördraget tills
vi får det”. Det finns flera frågetecken i dessa resonemang – och min avsikt är
att belysa dem. Först de mest uppenbara: Hur länge ska vi fördröja detta?
Och vad är planen? Och hur påverkar detta parallella processer, såsom revideringen av vår självstyrelselag? Det sistnämnda är värt att begrunda. För är
det inte så att själva grunden till att vi kan göra anspråk på en parlamentsplats är vår konstitutionella status, vår självstyrelse. Med en långsiktigt stärkt
självstyrelse borde rimligtvis våra möjligheter att hävda den konstitutionella
rätten till en parlamentsplats också förstärkas. Med en försvagad revidering
av självstyrelsen och en försvagad självstyrelse, försvagas också våra anspråk
till representation.
Självständighetspartiet Ålands Framtids ordförande deklarerade i samband med remissdebatten om landskapsregeringens EU-redogörelse, han är
tyvärr frånvarande just nu, att man kommer att säga ”nej” till varje EUfördrag tills Åland får sin parlamentsplats. Företrädare för Ålands Framtid
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får gärna utveckla detta resonemang i dagens debatt – är det så att partiet anser att detta borde kombineras med några andra åtgärder, i sådana fall vilka?
Eller är detta Ålands Framtids plan, att vi från och med nu ska säga nej till
alla EU-fördrag och ”Informera EU och dess medlemsstater”. Men vad händer sedan? Hur länge ska vi göra det, och vad skulle Ålands Framtid göts om
inget händer och man spelat ut också detta kort? Jag lämnar tills vidare frågan öppen om detta är en ansvarsfull linje eller inte.
Vad är då det sannolika scenariot om vi fördröjer eller säger ”nej” till Kroatiens anslutning? Det är något för det behöriga utskottet att överväga. Det
finns säkert de som hoppas att Finland, i enlighet med folkrättens mest ortodoxa och renläriga dogmer, kan bli stämt inför EG-domstolen för fördragsbrott då anslutningsfördraget i praktiken inte är tillämpligt i hela Finland.
Denna risk måste bedömas som liten, men befintlig. Men, på Finlands utrikesministerium måste frestelsen vara stor att skicka iväg ratifikationsinstrumentet ändå. För frågar ni mig, så kan vi inte utesluta möjligheten att Finland
ändå skickar iväg ratifikationsinstrumentet till Italien, med tillägget att Kroatiens anslutningsfördrag härmed träder ikraft i Republiken Finland, med undantag för de områden som berör Ålands behörighet på Åland. Om vi fördröjer fördraget så är det samma text, fast med ett "tills vidare”. Vem är det som
ser löjlig ut i det läget? Inte är det Finland. Däremot kommer en världsdel att
fråga sig vad Åland har emot Kroatiens EU-medlemskap.
Vi själva kan alltså försätta oss i en situation där vi urholkar vår självstyrelse, försämrar möjligheterna att omförhandla den, gör oss till lite internationellt åtlöje och försämrar argumenten till varför vi skulle få ännu mer behörighet. Jag tror inte detta är god politik.
För Kroaterna innebär det dock inget mindre än en skymf. Kroaterna har
arbetat hårt i många år för att bli salongsfähiga, fullvärdiga medlemmar i EU.
Den 1 juli 2013 då de ska bli fullvärdiga medlemmar i EU får de veta att de
inte riktigt ännu är lika fullvärdiga medlemmar som de 27 andra staterna –
för det finns en ö i Norra Östersjön där man inte ännu erkänner kroaterna
som EU-medlemmar inom sin egen behörighet.
Nu ska jag redogöra för några mera teoretiska, principiella invändningar.
”Vi släpper inte in Kroatien i EU om inte Finland ger oss vår parlamentsplats
först”. Hur skulle du reagera om jag nu sa att jag inte släpper upp någon i den
här talarstolen förrän vår kanslikommission ser till att jag får adekvata utrymmen där jag kan förvara mina cykelkläder. Försök inte avlägsna mig! Ja,
vad händer, bästa kolleger. Vad säger ni, får jag er sympati och mitt duschskåp som jag har rätt till, i kraft av mitt mandat och lagtingets mål för ett
hållbarare Åland? Inte är det en särskilt konstruktiv öppning, om ni frågar
mig. Jag fick förresten mitt duschskåp till slut genom att ta upp det direkt
med den som hade behörighet över ärendet.
Min andra invändning är: Minns att det finns en dag efter att vi har sagt
nej eller fördröjt ratificeringen så att Kroatien inte kan bli fullvärdig EUmedlem den 1 juli 2013. Den som förespråkar en sådan linje bör ha en ansvarsfull och trovärdig plan för hur landskapet ska agera framåt efter att vi
har sagt nej eller fördröjt deponeringen av Finlands ratifikationsinstrument.
Har vi ingen plan, så kan vi räkna med att händelsekedjan eskalerar bortom
vår kontroll, utan att det leder till något gott för vår del.
Så, vad ska vi då göra för att få vår konstitutionellt berättigade parlamentsplats? Vi måste fortsätta ta striden och nöta gentemot regeringen i
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Helsingfors, det är ingen kul väg att gå, men den är den rätta. Landskapsregeringen måste fortsätta göra sitt yttersta för att Åland får sin konstitutionellt
berättigade parlamentsplats, för att vi arbetar för en ny valkretsindelning i
Finland.
Vi ska minnas att påtryckning som medel kan vara helt acceptabelt när vi
diskuterar konstitutionella fördrag i EU men inte när vi talar om enskilda
länders anslutning fördrag.
Avslutningsvis, fru talman: Då mina färöiska kolleger från Nordiska rådet
var på besök till Åland fick vi oväntat beröm för hur väl vi har lyckats i EUförhandlingarna. Färingarna såg vår tjänsteman i Finlands utrikesministerium som bevakar intressena i Europeiska rådet, de pekade på skattegränsen
som gör det möjligt att fortsätta med passagerartrafik till och från Åland, de
lyfte fram hembygdsrättsundantaget som fortsättningsvis gör det möjligt att
ha åländsk jord i åländska händer. De kunde egentligen bara peka på en sak
som gått snett – vår plats i Europaparlamentet.
Jag förstår att det finns många idag som känner att det är dags att sätta ner
foten, jag hör också till dem som har burit på denna känsla. Men vi ska vara
medvetna om vad vi sätter ner foten på. Jag är övertygad om att vi måste
tänka långsiktigt och överväga vad som är bäst för hela Åland på lång sikt. I
det perspektivet har jag svårt att säga någonting annat än att jag håller med
landskapsregeringens utlåtande.
Jag understöder att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet för vidare behandling. Tack för ordet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Wille Valve tycks inte vara riktigt insatt i de konstitutionella frågorna här. Om vi tar Lissabonfördraget så ansåg Finland
att man både kunde ratificera och deponera fördragshandlingarna och
godkänna dem trots att lagtingets bifall saknades. Vi kan utgå ifrån att
samma sak händer idag. Finland ratificerar, presidentens tidsgräns går
ut idag. Vi har redan, enligt ledamotens tolkning, gjort oss skyldiga till
ett fruktansvärt brott. Det är helt utan centerns förskyllan, vi styrk inte
den här dagordningen. Jag förstår inte riktigt dramatiken heller. Man
vill ta en diskussion på djupet om de här frågorna.
Jag tycker det är lite synd att ledamoten förringar det hela genom att
ta det här som en parallell tills hans eget problem med duschskåp. Det
är synd med tanke på ledamotens balans i övrigt.
Ltl Wille Valve, replik

Jag välkomnar det som ltl Harry Jansson säger, att vi behöver ta diskussion om detta och vända och vrida på frågan i lag- och kulturutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Det var ett förvånande och kanske rentav stundtals lite tragiskt
anförande. Det är få gånger som den räddhågsenhet, som styr Ålands
EU-politik, har synts så tydligt som den gjorde i det här anförandet. Det
framkom till och med mellan raderna att om vi framhärdar våra rättig-
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heter när det gäller Kroatiens anslutningsfördrag så kanske vi inte får
någon ny självstyrelselag.
Ltl Valve undrade också vad vi ska säga om en hel världsdel frågar
vad vi har mot Kroatien? Istället för att bli rädda så tycker jag att det är
lysande. Vi ska givetvis svara på den frågan att vi har ingenting emot
Kroatien, men vi accepterar inte längre att bli behandlade på det sätt
som vi blir behandlade från finskt håll.
Sedan ställdes det en fråga till vår partiledare Axel Jonsson. Jag vill
inte svara på den frågan i och med att jag inte vet om ltl Valves tolkning
är rätt. Jag kommer i mitt anförande att vidareutveckla möjligheten att
säga nej till alla EU-förddrag.
Ltl Wille Valve, replik

Nej, det ska inte tolkas som ett uttryck för räddhågsenhet, utan snarare
en vilja att ta ansvar för Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om man vill ta ansvar för Åland så borde man ju faktiskt, i alla sammanhang, ställa sig upp för den åländska konstitutionen. Jag tror att ltl
Valve kan den åländska självstyrelselagen så han vet att vi har avstått
ifrån lagstiftningsbehörighet i EU-parlamentet, precis på samma sätt
som alla andra EU-parlament i Europa har gjort. Men när det gäller
Spanien, Belgien och England osv. så har man sett till att också delstatsparlamenten, som vi kan jämföras med, har säte och stämma i EUparlamentet. Men från finsk sida så respekterar man inte Ålands självstyrelse, om och om igen efter 90 år. Det är klart att det finns en rädsla
om man inte vågar stå upp och säga de här sakerna klart och öppet, utan
man börjar andas om att vi inte får någon i självstyrelselag och vad i
”herrans namn” vi ska säga om någon frågar vad vi har emot Kroatien.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, jag vill på intet sätt förringa de konstitutionella anspråk som ltl Eriksson för fram. Däremot vill jag att vi på Åland, särskilt om vi någon
gång blir en självständig stat, ska agera på ett respektabelt sätt visavi
andra stater i mellanstatliga relationer. Det är där min jämförelse med
duschskåp kommer in, vi kan inte skälla på person c eller ta Kroatiens
folk som gisslan för att vi ska få vår parlamentsplats. Det är helt enkelt
inte en respektabel metod i mellanstatliga sammanhang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det gick inte att ta miste på kollegan Valves engagemang i frågan och också insikter i ämnet. Det är lätt att hänga med och
det är lätt att dela många av hans synpunkter.
Vad gäller teknikaliteterna om i kraftsättande av lag som rör områden
för lagstiftning kontra ratificering av övriga förhållanden så kommer det
här säkerligen att behandlas i det utskottet där Valve är medlem. Den
här frågan har nu åtminstone behandlats i 23 parlamentet. Deras behandlingsordning och utskottsbetänkanden är hyggligt redovisade på
många parlaments hemsidor. Jag tror till och med att Kroatiens parla139

ment har samlat dem alla hittills, så här kan man hämta underlag
ganska lätt.
Ltl Wille Valve, replik

Jag har ingenting att tillägga, tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det är intressant att en debatt om en sådan här sak kan vara riktigt intressant och stundtals riktigt underhållande. Det är ett gott betyg till
det här parlamentet.
Jag ska dels tala om själva ärendet, Kroatiens anslutning och dels om parlamentsplatsen.
När det gäller Kroatiens medlemskap så är det väldigt komplicerat. Jag
tycker att ltl Gunnar Janssons redogörelse var mycket bra. Den visar på att
man från EU:s sida verkligen har vinnlagt sig om att man gör rätt.
Om man ställer sig frågan om landet är moget för EU-medlemskap, så beror det precis på var man sätter måttstocken och vilka kriterier man ställer
upp. Landet har visat sig moget utgående från de kriterier man har för mogenhet vid ett EU-medlemskap. Kroatien har passerat den tröskeln och nu är
det bara formalia kvar före inträdet och EU får sitt 28:e medlemsland.
Däremot finns det alternativa röster som säger att man fortfarande har
stora problem med ordning och reda i Kroatien. Det finns fortfarande problem, särskilt på regional nivå, med korruption, skattebetalningsviljan osv. Vi
vet också att detta finns i de nyare EU-länderna Rumänien och Bulgarien. Vi
vet också att där avtog reformviljan avsevärt när man kom med i EU, men
före det hade man en bra takt. Hoppas att Kroatien inte blir ett liknande exempel till den delen.
Vi vet också att måttstocken har ändrat ganska drastiskt i och med krisen i
Sydeuropa, där länder som har varit med länge också har stora problem när
det gäller skattebetalningsvilja, korruption och att man inte har ordning på
sin statsförvaltning. Man kan bara lämna saken till de bedömare som har bedömt att så här är det nu och vi kan inte vara bättre skickade att avgöra det.
I Europa finns det kollektivt dåligt samvete över vad som hände på Balkan.
Med andra världskriget i färskt minne så lät man konflikten på Balkan eskalera och man tittade ner i bordet när kriget pågick. Det vill man motverka nu
och det är EU:s core business att sprida fred, hoppas nu att det får den effekten, inte bara i Kroatien utan vidare runt om och det tyder allting på. Det
måste väl ändå vara det som är det allra viktigaste för EU:s existens. Vi ska
tro att det är rätt att Kroatien nu blir medlem och att arrangemangen kring
anslutningen är tillräckliga för att man ska fortsätta med reformarbetena. Det
kanske i någon mån garanterar den här inskränkningen i suveräniteten, som
man mycket riktigt ska kalla det, och som ltl Gunnar Jansson redogjorde för
här.
När kroaterna själva röstade var valdeltagandet 43 procent, 66 procent av
dem var för ett EU-medlemskap, 26 procent av de röstberättigade. Det var
lite tråkigt engagemang och ett dåligt ingångsvärde. När man röstade om
självständighet så var valdeltagandet 80 procent. Jag känner inte till vad det
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beror på. Det är svårt att finna legitimitet för en sådan folkomröstning när det
är ett så lågt valdeltagande.
Jag och obunden samling stöder absolut att kroaterna ska få komma med i
EU och att det ska sprida freden ytterligare och garantera den.
Sedan när det gäller frågan om parlamentsplatsen som har aktualiserats i
och med det här så kan man säga några saker.
För det första så måste man ifrågasätta hur vi ska bli trovärdiga om vi börjar dra igång en sådan här apparat igen, att vi ska använda ett fördrag, inte
som hävstång, men som en fast punkt i tillvaron för att med en hävstång försöka få en parlamentsplats, när vi inte löpte linan ut i Lissabonfördraget. Om
vi skulle ha löpt linan ut i Lissabonfördraget och sagt nej eller inte behandlade det så kunde vi ha fått en parlamentsplats. Då var det verkligen både
möjligt, vi hade en verklig förhandlingssituation, och det var också konstitutionellt motiverat. Där tog den europeiska integrationen stora steg framåt,
parlamentets roll stärktes och vår roll försvagades ytterligare eftersom vi vara
utan parlamentsplats osv.
Men hur tror ni att någon ska tro på oss nu om vi skulle börja prata om
samma sak? ”Ålänningarna kommer nog ändå sedan, vi drar i rätt trådar så
hänger de på”, så blir det tyvärr när endast två partier till sist höll fast vid sina
åsikter i Lissabonfördraget och verkligen sade nej när den här avgörande frågan inte var löst. För övrigt var inte heller de andra tre inflytandefrågorna
lösta i den mån som man skulle ha förväntat sig. Det är det första; vi blir inte
trovärdiga.
Det andra är; vad har vi att spela med när man till och med i Lissabonfördraget både ratificerade och gladeligen flög till Rom med pappren, tror ni att
man inte skulle göra det nu? Tror ni att man från Finland sida skulle säga
”stopp och belägg, vi stoppar allt och vi flyger inte ner till Rom före ålänningarna har sagt sitt?” Det är självklart att man gör precis på samma sätt som
man har gjort tidigare. Det händer ingenting annat än att det blir en schism
mellan Åland och Finland. Vi har inte samma förhandlingsposition som vi
hade i Lissabonfördraget.
Det tredje är att jag inte ser den här kopplingen, jag vill inte heller på något
sätt koppla detta till Kroatiens EU-medlemskap. Man kan titta på frågan.
Man kan göra bokslutet i utskottet, det tycker jag är bra och det kan man bra
göra med anledning av det här ärendet, framförallt mot bakgrund av att man
kan koppla det här till vad lagtinget sade i Lissabonfördraget. På bokslutets
konto kan man konstatera att saldo är noll. Man gjorde väl ingenting från
Finland sida med anledning av Kroatienförhandlingarna när det gäller Ålands
möjligheter, som lagtingets villkorade sitt ja med? På den kroken kan man
hänga upp detta att göra bokslut över den här räkenskapsperioden. Det är
förstås upp till utskottet att bedöma om det är klokt att sätta tid på det.
Det kan bli min konklusion, jag tycker att utskottet kan överväga det. Om
självstyrelsepolitiska nämnden får yttra sig så kan man hjälpa till med den
saken. Om man ska använda ett ekonomiskt språk så skulle det vara bra för
budgetering av de fortsatta åtgärderna att ha ett bokslut, att ha ett dokument
som samlar alla åtgärder och alla steg som har tagits. Det är absolut värt mödan.
Tyvärr, eftersom man 2009 valde att godkänna Lissabonfördraget, så är
det långt kvar ännu innan Åland får sin parlamentsplats. Det är bara att inse
fakta. Vill man ha realiteten bakom fakta så är det bara tänka sig in i de finska
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partiernas situation. Vem skulle vilja ge ifrån sig en plats? Nu har man levt i
ett scenario där man eventuellt skulle förlora en plats, med anledning av Kroatien, till tolv platser. Sedan fick man tillbaka den 13:e platsen. Tror ni att
man skulle vilja kasta sig ut i samma ovisshet igen, det traumatiska att man
skulle få en plats mindre till de finska partierna? Inte ens de som gick fram i
det förra valet har en sådan uppfattning, ännu mindre de som gick bakåt och
allra minst de som tappade sin representation i Europaparlamentet. Det är de
politiska realiteterna. Att möta detta måste man göra på annat sätt än sådana
här ”låtsasutpressningar”, som det kallades här tidigare, när man sedan är
känd för att inte palla till slutet, tyvärr.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. Ltl Sundman gick in på korruptionen och kopplade ihop att ett medlemskap inte skulle gynna minskningen av korruption och tog några sydeuropeiska länder som exempel.
Jag tycker att det kan finnas skäl att det kan vara annorlunda nu i och
med den politiska och ekonomiska situationen som Europa befinner sig
i. Det har också vidtagits ganska mycket åtgärder mot korruptionen och
ovilligheten att betala skatt. Det kanske snarare kan vara tvärtom, att ett
medlemskap kan gynna Kroatien så att man ytterligare kommer att arbeta vidare med de här bitarna. Vad tror ledamoten om det?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Till den delen är det bra att måttstocken har ändrat. Man
har sett att det finns sådana problem också i medlemsländer som har
varit med länge och inte bara i de färskaste medlemsländerna. På det viset har man en annan koll på de här värdena och inser vikten av att fortsätta att bekämpa detta. Med tanke på designen i Kroatiens EUmedlemskap så finns det alltid en hållhake eftersom vissa saker är väldigt speciella i anslutningsavtalet. Det kan hända att det är bättre tider
nu. Men enligt alternativa bedömare så finns det fortfarande stora problem och särskilt på regional nivå där mycket av EU-medlen, rena
pengar, kommer att hanteras. Vi ska hoppas att allt går väl och att reformerna fortsätter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundman frågar sig hur någon ska tro på oss ålänningar nu när vi röstade som vi gjorde i Lissabonfördraget. Frågan som
jag ställer mig är; hur ska någon tro på ltl Sundman nu när man byter
linje helt och hållet? Vi i Ålands Framtid tror att det är viktigt att man
håller samma linje och samma tankar i båda de här frågorna, för vi ser
att det är exakt samma principer det handlar om. Kroatien ska komma
med i EU. Det innebär att Åland också ger bort större makt till andra
länder och möjligheter för dem att öka sitt inflytande också över Åland.
Därför är Kroatienfrågan precis lika berättigad att diskutera i det här
sammanhanget som Lissabonfördraget. Varför väljer man från obunden
samlings sida att ändra linje på det här sättet? Vi har väldigt svårt att
förstå det.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I demokratiska sammanhang måste man ibland finna sig i
att det är andra som tar besluten. Därför pratar jag om vi, fast jag och
obunden samling inte ingår i ”vi”. Det var någon annan, det var alla
utom obunden samling och Ålands Framtid som valde att godkänna Lissabonfördraget.
När det gäller Lissabonfördraget kontra Kroatiens anslutningsfördrag
så är det inte alls samma sak. Lissabonfördraget var på många flera sätt
en utvidgning av integrationen, det ökade parlamentets roll och minskade vårt inflytande ytterligare. Det går inte alls att jämföra dem på det
viset.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag håller med ltl Sundman om att Lissabonfördraget innehöll en betydligt bättre chans. Men om vi följer det resonemanget att eftersom vi sade
nej förra gången så kan vi inte säga ja nu. Vad händer när nästa Lissabonfördrag kommer? Vi vet alla att det kommer förr eller senare, unionen kommer att ändras. Ska vi då inte heller kunna säga nej till det, bara
för att vi valde att säga ja förra gången? Nej, den här linjen vacklar, den
har gått av. Vi tror att man från Ålands sida måste hålla samma linje, vi
förespråkar de tankar vi, tillsammans med obunden samling, hade i Lissabonfördraget. Vi tror att det är den väg vi kan gå för att se till att vi
faktiskt får representation i en union som växer och förändras stadigt. Vi
tycker att det här är en viktig fråga och en viktig chans att ta för Ålands
lagting när vi nu har chansen här på vårt bord. Varför man ska ändra
uppfattning från tid till annan har vi svårt att förstå. Vi tror att det är
viktigt att vi håller en konsekvent linje.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Obunden samling och Danne Sundman har inte bytt åsikt.
Vi har fortfarande samma åsikt att vi inte borde ha godkänt Lissabonfördraget mot bakgrund av att vi inte hade inflytandefrågorna lösta.
Inte ska väl jag ge råd åt någon men i politiken så måste man välja
sina strider. Bara för att vi nu har den här åsikten i det här fördraget så
om det kommer ett nytt konstitutionellt föredrag som Lissabonfördraget, man pratar om ett konvent som ska tillsättas 2015, så betyder det
inte att vi då godkänner vad som helst. Då kommer vi att ha samma
uppfattning som vi hade i Lissabonfördraget. Om vi ska ta ytterligare
steg i integrationen, som ytterligare försämrar vår position, då ska det
kompenseras med inflytande inom den Europeiska Unionen. Vi ska in i
EU och inte vara utanför som vi är nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Även jag vill återkomma till ltl Sundmans ständiga parallell till Lissabonfördraget och andra fördrag. Vi måste komma ihåg att
Lissabonfördraget handlade om en genomgripande förändring av EU:s
struktur. Skulle Ålands lagting ha sagt nej, som bl.a. obundna planerade
för, så hade vi faktiskt haft en situation där det skulle ha blivit omför-
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handling av hela Ålands medlemskap. Majoriteten i lagtinget var, gudskelov, inte beredd att slänga ut Åland i den osäkra tillvaron.
Kroatiens anslutningsfördrag är därför av helt annan karaktär och
lämplig att diskutera den här typen av inflytandefrågor. Men huvudsaken för min del var i alla fall att ledamoten var beredd att titta på frågan
när den kommer till utskottet och nämnden och det är ju detta som centern har efterlyst.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Man måste ju säga att det stundtals är en ganska intressant debatt. Det har till och med varit lite känsla i debatten, ltl Fogelström fick riktigt
darr på stämman när han började prata om utpressning. Vete katten om jag
själv inte fick lite darr på stämman när ltl Valve nedmonterade detta viktiga
ärende till duschskåpsnivå. Jag fick nog kanske lite darr på stämman jag
också.
Tittar man på ärendet, om allt går som det är tänkt, så träder Kroatiens anslutningsfördrag i kraft den 1 juli 2013. Den här typen av fördrag faller inom
landskapets lagstiftningsbehörighet. Det krävs samtycke av Ålands lagting. Vi
vet att Kroatien under en övergångsperiod kommer att ha 12 extra platser i
parlamentet. Det gör också att de frågorna berörs.
Det här skapar en väldigt intressant spelplan enligt Ålands Framtids synsätt. Hur tänker landskapsregeringen utnyttja den här spelplanen? Det enda
som sägs skriftligt från landskapsregeringen, det sades inte heller något mera
muntligt, är; ”landskapsregeringen anser att vid fördelningen av parlamentsledamöter, efter utgången av mandatperioden 2009-2014, ska Ålands
befolkning och åtnyttja en egen representation i EU-parlamentet.” Man anser alltså det här. Men vad som gjorts och vad man kommer att göra blir nog
en synnerligen kort lista. Man kan också ställa sig frågan vad som riktigt
gjorts fel? Enligt mitt synsätt är det dessa evinnerliga kompromisser. Vi håller faktiskt på att kompromissa hela självstyrelsen till döds. Jag ser det redan
nu i revisonskommittén, det är inte offentligt så jag ska inte gå in på det, men
jag kan återge det som har sagts i offentligheten. När den så kallade Aaltokommitténs betänkande kom, då var redan många på gång, inklusive
lantrådet, att diskutera hur vi skulle anpassa oss till det här, istället för att slå
fast och argumentera för det som är rätt och riktigt.
Tar vi senaste EU-valet så såg jag till min stora förvåning i Huvudstadsbladet att de hade ledamoten Britt Lundberg som kandiderade för SFP. Det arrangemang som Åland gjorde då, var det bortkastat? Nej, det var nog inte
bortkastat för Carl Haglund insåg ju att utan åländska röster så blir det inte
fler mandat i SFP. Totalt bortkastat var det kanske inte, men någon väg fram
till en egen åländsk EU-plats och verkligt inflytande är det överhuvudtaget
inte. Det var en av dessa kompromisser som ledde oss bort från huvudspåret.
Fru talman! Det finns ingen respekt och ingen förståelse för Ålands självstyrelse i Helsingfors. Låt oss nu börja se verkligheten såsom den faktiskt är.
Senaste aftonskolan skådespel var kanske den löjligaste rentav någonsin.
Tittar man på vad som har framkommit i media så skickades pressmeddelanden från aftonskolan ut redan innan mötet var slut och det har skrivits
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dagar före, tråkigt menar vicelantrådet Roger Nordlund. I den här artikeln
står det t.ex. ingenting om Ålands krav på en EU-parlamentsplats utan formuleringen visar att inga sådana planer funnits. ”Nej, och det har ju varit deras inställning hela tiden att de inte avser att ge någon plats till Åland” enligt vicelantrådet Roger Nordlund.
Det är intressant när man tittar på det pressmeddelandet som kom ifrån
statsrådets kommunikationsavdelning. Det står så här: ”Statsrådet ska under
vårens tillsätta en kommitté med uppgift att göra upp ett förslag till en ny
självstyrelselag för Åland, med utgångspunkt i den parlamentariska arbetsgruppens förslag och med beaktande av Janssonkommitténs arbete”.
Man ska i bästa fall beakta det som vi har tyckt vara det viktiga.
Det som är intressant är; ” i samband med revideringen av självstyrelselagen avser man att se över det ekonomiska systemet på Åland”, vilket också
nämns i pressmeddelandet.
I självstyrelselagens 47 § sägs det klart och tydligt hur grunderna för avräkningsbeloppet ska ändras. ”Om det har genomgått ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppet så ska avräkningsgrunden ändras.” Det finns en klar koppling och det var en klar koppling mellan vår EUparlamentsplats och Kroatiens anslutningsfördrag, oavsett vad ltl Sundback
ropar om.
Det här är det intressanta, det här är någonting som man sakta men säkert
kommer att skjuta framför sig. Sist och slutligen står vi där utan att vi har fått
någon ändring av självstyrelselagen, men då kommer vi att bli erbjudna en
möjlighet till ett högre avräkningsbelopp.
Det är den här typen av politiskt arbete som vi får finna oss i och som vi
bör anpassa oss till.
Jag brukar framhålla Danmark och Färöarna som ett gott exempel. Inom
folketinget finns det två särskilda utskott; ett för Grönland och ett för Färöarna. I de här politiska organen sitter det parlamentariker från samtliga danska
partier just för att fördjupa sig i respektive autonomis särskilda frågeställningar. Man kan också konstatera att vid den danska statsministerns kansli
finns det två särskilda rådgivare med speciellt ansvar för dialogen med Färöarna och Grönland. Ingenting av detta finns i Helsingfors. I och med att de
åländska företrädarna är så fogliga så varför skulle man bry sig?
Om vi tittar på detta ärende som vi har på bordet, vad kan vi göra åt det?
Jag var inte här senaste måndag, jag var på en resa men jag noterade att
obundna föreslog en EU-val bojkott. Det gjorde man med tanke på att om
inte Åland blir en egen valkrets i EU-parlamentsvalet 2014 så bör ålänningarna bojkotta hela valet. Valet är inte demokratiskt och legitimt om det från
början är riggat så att en ålänning inte kan bli vald. Det här håller givetvis
med om.
Det pratades tidigare i debatten om att man ska använda sig av det internationella kortet. Det här är det som jag kallar för det internationella kortet.
När ltl Perämaa ställde en fråga till ansvariga ministern Gun-Mari Lindholm,
om det var det internationella kortet eller det nationella spåret som man
skulle följa, så fick jag den uppfattningen att det var det nationella spåret som
gäller för regeringen, så uppfattade jag i varje fall svaret. Men jag är inte säker på om man med det internationella kortet menar samma som jag tänker.
Jag tycker att man ska använda sig av Kroatiens anslutningsfördrag och försöka skapa en internationell uppmärksamhet runt den svåra situation som
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Åland befinner sig i. Vi har hållit på i 22, vi har inte kommit någon vart överhuvudtaget.
Tittar vi tillbaka så tre gånger under de anslutningsfördrag som har varit,
Lissabonfördraget plus två andra, har vi sagt att en förutsättning för godkännande av fördragen var att vi skulle få vår egen EU-parlamentsplats. Det här
har jag gått igenom många gångar. Men visst blir det ett lite löjets skimmer
över alltihop när lagtinget tar till brösttoner och säger; ”ja, vi går nog med på
det här men enbart under förutsättning att vi får vår berättigade EUparlamentsplats”.
Tittar man på Lissabonfördraget så är det intressant läsning. Jag vill rikta
mig till lag- och kulturutskottet att man faktiskt bekantar sig med lagutskottets betänkande när det gäller Lissabonfördraget och framförallt det utlåtandet som självstyrelsepolitiska nämnden gav. Där gick man igenom situationen i Belgien, man gick igenom situationen i Spanien och man gick igenom situationen i Storbritannien. I alla dessa länder så fungerar det, men i Finland
fungerar det inte.
Precis som ltl Sundman var inne på så var det Ålands Framtid och obunden samling som röstade nej till Lissabonfördraget. Ltl Gun-Mari Lindholm
och jag lämnade in en reservation där vi skrev så här: ”Det har framkommit
under nämndens hörande att landskapsregeringens arbete i syfte att få en
egen parlamentsplats och att kunna delta fullt ut i ministerrådsarbetet har
lagts ner. Landskapsregeringen har inte någon fortsatt strategi eller färdkarta för att finna en lösning.” Detta var vi helt eniga om. Är vi riktigt ärliga
så gäller ju precis samma sak än idag, inte finns det någon färdkarta ifrån
landskapsregeringen sida på hur man ska komma till rätta med det här.
Jag måste hålla med det som partiordförande Axel Jonsson sade; nog vinner man ändå på att hålla en rak linje. Obundna säger ja när de styrs av sossarna och när man är med i regeringen, men obunden samling säger nej när
man är i opposition och kan tänka fritt. Jag tror inte det är riktigt, riktigt
hållbart. Om vi ska komma någon vart så är det viktigt att vi kan hålla fast vid
en rak linje.
Jag såg med spänning fram emot hur centern skulle kommentera sitt ställningstagande till Kroatienfördraget. Jag noterade att ltl Harry Jansson är
skicklig. Han gick verkligen balansgång, han sade varken ja eller nej. Jag vill
också påminna om att samma ltl Jansson hade väldigt höga brösttoner om
hur vi skulle säga nej till Lissabonfördraget. Men sent omsider så kröp han
ändå tillbaka bakom anslutningsfördraget för att få vara med bakom regeringen. Jag hoppas verkligen att det inte blir på det sättet den här gången.
Det har framkommit att Kroatien är ett land som har stora svårigheter, de
förtjänar att bli EU-medlemmar och det är jag den första att hålla med om.
Inte är det någon som har någonting emot Kroatien. Jag såg i media att man
lyckades förklara det för Kroatiens ambassadör i Helsingfors. Jag hade själv,
för en vecka sedan, möjligheter att prata med representanter för Kroatien.
Inte behöver man förklara mycket vilket bekymmer vi har för att de får
ganska stor förståelse för att vi absolut inte har någonting emot Kroatien,
bara för att vi nu för en gångs skull skulle passa på att använda oss av de möjligheter vi har för att föra verkningsfulla förhandlingar mot den finska regeringen.
Jag vill avrunda med att säga att lagutskott hade sju klämmar när det gäller Lissabonfördraget, så mycket kompromissade man. Det finns en kläm
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som lyder så här: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen, i syfte
att Finlands regering inte ska godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillförsäkras representation, fortsätter att på nationell och europeisk nivå hävda kravet på en åländsk plats i Europaparlamentet". Jag vänder mig till vicelantrådet Roger Nordlund som har varit med
länge och som var talman när det här skrevs, har man överhuvudtaget uppmärksamgjort den finska regeringen på de löften som man nu faktiskt gav?
Lagutskottets betänkande är ju intressant. Det finns en bilaga med, ett
brev från dåvarande statsminister Matti Vanhanen där han inleder med att
säga: ”Åland har en exceptionell folkrättslig status som även framgår av
Ålands grundlag”. Man börjar så pass högt, men ändå så kommer man fram
till att; ”statsrådet har inga planer på att dela in landet i sådana valkretsar
som skulle ge Åland en egen representant i Europaparlamentet.” Det här har
ju varit känt hela tiden trots att det nu har framställts som att det skulle vara
någon nyhet att man klart och tydligt sade detta från den finska regeringens
sida.
Till sist vill jag säga att det initiativ som lagtinget lämnade till den finska
riksdagen och regeringen, på basen av ett initiativ från Ålands Framtid att
man skulle ändra vallagen, så ledde det till att grundlagsutskottet behandlade
den frågan. Man sade så här; "Grundlagsutskottet konstaterar att initiativet
är fullt begripligt med hänsyn till Ålands särställning. Grundlagsutskottet
ansåg dock att förslaget rimmar illa med kravet på proportionellt valsätt
och principen om lika rösträtt. Utskottet påpekar att enligt dåvarande siffror skulle Ålands egen representation vara en ledamot per 27 000 mot en
ledamot per 480 000 på andra håll i riket. Utskottet hänvisade dessutom till
att Finlands antal ledamöter på grund av den förväntade utvidgningen av
EU skulle minska med en ledamot och föreslog att lagförslaget skulle förkastas.” Det sägs att vi ska byta ut juridik mot politik. Vi har en sådan situation
att när juridiken passar så använder man sig av den, men när juridiken inte
passar, som i det här fallet när det är en juridisk uttolkning, då blir det helt
och hållet bara politik. Nog har vi en väldigt knepig sits.
Vår tanke har varit att föreslå att det här skulle förkastas. Men i och med
att vi faktiskt inte riktigt har lyckats utröna vad centern innerst inne tycker
och tänker så väntar vi och ser vad behandlingen i lag- och kultur skottet och
självstyrelsepolitiska nämnden ger. Men det finns en öppning där i varje fall
och jag är positivt överraskad och glad över den öppningen. Förhoppningsvis
kan vi komma fram till något som kan ha en bra effekt för våra strävanden att
få EU-parlamentsplatsen.
Det här är inte någon utpressning, det är inte att pressa på utan det är att
använda sig av normalt politiskt umgänge. Ursäkta, fru talman, att jag tog lite
tid.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Jag har en rak fråga till ltl Anders Eriksson: Vad gör vi
sedan? Viss ledning kanske man kan finna ur Ålands Framtids lagtingsgrupps insändare; ”så att lagtinget öppet deklarerar aktivt och informerar EU och dess medlemsstater att man säger nej till anslutningsfördraget med Kroatien tills Åland tillförsäkras egen plats i Europaparlamentet.” Men vad gör vi sedan när vi har protesterat?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Om man förkastar fördraget, om vi skulle få en majoritet för detta, så är
jag inte alls, som ltl Valve, rädd för vad man ska säga när en halv världsdel, som han uttryckte sig, frågar vad vi har emot Kroatien. Självklart
har vi inte någonting emot Kroatien. Men då har vi möjligheter att föra
upp problematiken med att få vår berättigade EU-parlamentsplats.
Om man nu lägger bort funderingarna om att det kan bli skrämmande och vi får inte igenom självstyrelselagen och vad vi ska svara när
det kommer internationella journalister, så då har vi faktiskt möjlighet
att lyfta upp den här frågan på högsta möjliga politiska nivå.
Min erfarenhet av politiken är att så fort man riskerar att råka ut för
internationell kritik så då lossar det på finsk sida.
Ltl Wille Valve, replik

Så svaret är att vi då kan lyfta upp frågan inför internationella journalister.
Ltl Eriksson sade i sitt anförande att det finns ingen respekt, ingen
förståelse för Ålands självstyrelse i Helsingfors. På vilket sätt skulle
denna respekt och förståelse öka om Ålands lagting säger nej till att
Kroatiens folk blir EU-medborgare den 1 juli 2014?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag känner Finlands befolkning och jag känner deras företrädare, finska
politiker, på ett sådant sätt att står man fast vid vad man en gång har
sagt och inte hoppar hit och dit och låter sig skrämmas så får man respekt. Men just nu har vi ingen respekt överhuvudtaget för åländsk politik och för Ålands lagting i Helsingfors, vilket är det stora bekymret.
Jag valde att citera Vanhanens brev, men vad var orsaken till att det
brevet kom överhuvudtaget? Ja, det var faktiskt så att man trodde att
det skulle bli ett nej till Lissabonfördraget ifrån åländsk sida. Det är min
absoluta övertygelse. Jag tror att en stor anledning till det var att ltl
Harry Jansson, då som företrädare för centern, var väldigt, väldigt klar
på att det blir ett nej till Lissabonfördraget. Det är min absoluta uppfattning.
Ltl Valve, om vi inte vågar föra fram våra berättigade krav av rädsla
för vad vi sedan säger och gör, så inte finns det någon färdig facit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är lite imponerad över att ltl Eriksson kommer
ihåg bättre, än vad jag själv gör, vad jag har sagt. I centerns gruppanförande i samband med Lissabonfördraget sade gruppledare Gun Carlson
så här: ” Vi har bifallit tidigare fördrag, som jag redan nämnt, under
förutsättning att inflytandefrågorna skulle förbättras. Vi har gått med
på böter, vi har tagit ansvar, vi anser att det ska finnas balans mellan
ansvar och inflytande, vilket inte finns nu. Centern kan inte bifalla Lissabonfördraget om inte en absolut klar lösning på dessa frågor kan
presenteras och godkännas av lagtinget”. Det var alltså Gun Carlson,
dåvarande gruppledare, som formulerade den texten.
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Sedan kan vi konstatera att drygt ett och ett halvt år senare hade vi
bl.a. uppnått en unik talerätt som gjorde att centern för sin del kunde
godkänna Lissabonfördraget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har noterat att ltl Jansson har sagt att det var en helt annan situation. Vi skulle mer eller mindre ha blivit i fritt fall om vi inte skulle omfattat Lissabonfördraget. Jag råkar ha dagens debatt från Ålandstidningen 2008 som ltl Jansson skrev. Han skrev: ” Lissabonfördraget
upphäver inte på samma sätt som det konstitutionella fördraget, de nu
gällande EU-fördragen, utan ändrar de befintliga fördragen utan att
ersätta dem. Därmed leder inte heller ett åländskt nej till Lissabonfördraget till ett automatiskt utanförskap. Det var vad som sades i debattartikeln då.
Ltl Jansson sade också i den här debattartikeln; ”att vi inte ska låta
oss skrämmas”. Kimmo Kiljunen nämndes för att han hade fört fram
sådant som klassificerades som skrämselpropaganda. Det är intressant
och förvånande att man hade en så tuff hållning från första början och
sedan blev det helt plötsligt en omöjlighet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag blir ännu mer imponerad över ledamotens kontroll över vad andra har sagt och skrivit.
Situation efter min artikel 2008 är att grundlagsutskottet i riksdagen
konstaterade att Finland kan ratificera fördrag trots att Åland inte ger
sitt bifall. Det var en ståndpunkt som landskapsregeringens nuvarande
chefsjurist, Sören Silverström, sedan bekräftade i en egen utredning som
landskapsregeringen begärde in i samband med Lissabonfördraget.
De förändrade spelreglerna hade vi då att ta ställning till i november
2009 när lagtinget skulle säga ja eller nej till Lissabonfördraget. Jag
vidhåller att ett nej till Lissabonfördraget skulle, i ljuset av utredningarna i grundlagsutskottets linjedragning, ha varit ganska förödande för
Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag måste ge en eloge, det är skicklig förklaring. Men i slutet av den här
debattartikeln sägs; ”samtidigt frågar ltl Jansson, skulle verkligen 26
EU-länder och EU-parlament acceptera att det inom unionens gränser
plötsligt uppstår en vit fläck på kartan? Tror någon att Finland verkligen skulle vilja utsätta sig för en sådan process och granskning av det
förflutna?” Det håller jag med om. Jag tror absolut inte det än idag. Därför är det så viktigt att vi tar alla möjligheter vi har att använda oss av
det som jag kallar det internationella kortet. Vi accepterar inte något
EU-fördrag före vi får det här på plats, som svar på ltl Valves tidigare
fråga. Då är det viktigt, oavsett om det är Ålands Framtid, centern eller
obunden samling, att vi inte kan hålla på att hoppa kråka hur mycket
som helst beroende på i vilken position vi befinner oss i eller vad vi kan
vinna på det. Vi måste hålla en fast linje.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är intressant om man sätter den här debatten i ett historiskt perspektiv. Man försöker här utkristallisera när vi har haft moment för att kunna åstadkomma en parlamentsplats för Åland och vilka
som har agerat på olika sätt. När jag drar mig till minnes, åtminstone ur
mitt perspektiv, så hade vi ett verkligt förhandlingsmoment i den här
saken och det var när vi förhandlade om medlemskap för att bli medlemmar i den Europeiska Unionen. Då satt ltl Eriksson, tillsammans
med mig, i Ålands landskapsregering och vi röstade ja till ett medlemskap. Så det är flera som har hoppat kråka i den här dansen. Då tycker
jag att vi försatte vårt absolut bästa förhandlingsmoment. Då var det
dessutom vår egen situation och vårt eget medlemskap som vi kunde ha
använt som en förhandlingssak.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så kan man säkert se det. För mitt vidkommande är jag ingen anti EUanhängare. Jag tycker att Åland ska vara med i EU oavsett om vi är
självständiga eller självstyrda, men jag vill att vi ska ett ordentligt inflytande. Om vicelantrådet Nordlund riktigt drar sig till minnes så nog
hade vi ganska tydliga utfästelser, vid den tidpunkten när vi gick med,
att vi skulle få vår berättigade EU-parlamentsplats. Det tror jag ministern ändå kan mig rätt i. Vi hade också utfästelser på att det inte heller skulle bli något problem med vårfågeljakten. Den här listan kan sist
och slutligen göras ganska lång. Om vi ska vara riktigt ärliga, så visst
hade vi utfästelser om att vi skulle få vår egen EU-parlamentsplats.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det skulle ha varit bra om de utfästelserna skulle funnits
skriftligt så att vi skulle kunna använda oss av dem nu i de kommande
diskussionerna, eller att någon kunde ha använt de utfästelserna under
resans gång. Men vi fick en plats i regionkommittén efter en lång kamp,
det var en kompromiss. Det är dit jag vill komma, fru talman, det är så
lätt att stå här i Ålands lagtings talarstol, när man inte är i ansvarsställning, och ha en bestämd åsikt om saker och ting. Men sedan när man
sitter i en beslutande situation så måste man ta ett helhetsansvar och det
var precis det vi gjorde 1994 när vi förordade ett medlemskap i Europeiska Unionen utan att vi hade fått en plats i Europaparlamentet. Vi fick
en plats i regionkommittén istället.
Fru talman! Avslutningsvis tycker jag att det är tråkigt när ltl Eriksson säger att det var den löjligaste aftonskolan hittills eller något annat
raljant uttryck. Både lantrådet och min kollega Gun-Mari Lindholm
gjorde ett fantastiskt arbete. Regering mot regering stod de upp och
kraftfullt på ett värdigt sätt argumenterade de för de åländska sakerna.
Det är jag stolt över.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var så mycket intressant som kom upp. Låt mig säga så här; jag gillar att rota i historia så jag ska plocka fram de utfästelser som också
finns till pappers.
Sedan när det gäller aftonskolan, så har jag aldrig varit med i förhandlingar med riksmyndigheterna där det har skickats ut pressmed150

delande, som man överhuvudtaget inte har tagit del av, och pressmeddelandet har till och med gått ut före mötet har slutat, såsom det har
återgetts i massmedia. Då måste man ju så fall ifrån regeringens sida
säga någonting annat än att det var tråkigt. Om det är på ett annat sätt
så förklara det! Men aldrig har jag varit med om någonting sådant och
aldrig skulle jag ha gått med på någonting sådant. Nog är man ju ändå
två parter; Ålands landskapsregering och den finska regeringen. Men att
man så till den milda grad struntar i vad Ålands landskapsregering för
fram så att man till och med ensidigt skickar ut pressmeddelande från
mötet så det är nog ändå någonting nytt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Bästa kollegor, inledningsvis när jag fick det här ärendet på mitt
bord kände jag likadant som några här. Nu ska vi sätta ner foten så hårt att
golven skakar i Helsingfors. Min lagtingsgrupp hade det nog lite svettigt med
mig ett tag i den här frågan. Jag var till och med beredd att överväga ett nej
till Kroatien för att sätta hårt mot hårt i frågan om vår berättigade plats i
Europaparlamentet eftersom normal dialog inte gett resultat under lång tid.
Vi är en lagstiftande självstyrd region, godkänner EU-fördrag och har gett
ifrån oss lagstiftande makt till Bryssel med mera. Trots detta har vi inte en
egen europaparlamentsplats. Det är djupt, djupt, mycket djupt orättvist och
helt fel. Men jag har ändrat mig i det här ärendet eftersom vad man än säger
så är det faktiskt Kroatiens anslutning som används som spelbricka. Den dagen vi har nästa ”konstitutionella fördrag” eller liknande på bordet är situationen annorlunda. Då kan vi kanske ta till riktigt tuffa tag, om det behövs.
Fru talman! Krig är något som tar fram det allra sämsta och värsta hos
människor. Vi har turen att få leva i en fredlig del av världen där vi har förskonats från krig under en lång tid nu. Kroaterna, inklusive befolkningen i
alla de länder som hörde till det forna Jugoslavien, har däremot relativt nyligen fått uppleva fasansfulla krig som bland annat innehöll massmord och försök till etnisk rensning. Man kan nog inte riktigt föreställa sig vilka hemskheter som pågick där. Krigen i Jugoslavien kan man nog påstå var en serie
krig som pågick i princip under hela 90-talet.
I min barndom och under ungdomsåren kände jag flera ”Juggar”, som jugoslaverna kallades då. Många var mina klasskamrater i grundskolan och
nära barndomsvänner. Jag var med dem till jugoslaviska klubben ibland och
vi hade klassträffar med bland annat en helt fantastisk jugoslavisk grilldag på
stranden. Många bodde på samma gata som jag och vi umgicks hemma hos
varandra och lekte med varandra precis som vilka barn och kompisar som
helst. I min klass hade vi sju jugoslaver om jag minns rätt. Och många fler
bodde i samma kvarter och var mina kompisar. Alla jugoslaver var också
kompisar med varandra och deras familjer umgicks.
Sedan bröt kriget ut. Jag minns det bra. Då var jag och mina klasskompisar
i 18-årsåldern. Stämningen förändrades. Nu var de inte längre ”Juggar” utan
kroater, serber osv. Många familjer sa upp vänskapsbanden med varandra
och flera av mina kompisar fick kallelser till kriget. Många hade permanent
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uppehållstillstånd och skyndade sig att byta medborgarskap, om de inte redan hade det.
Några åkte dock ner till kriget. Jag hade bland annat ett par klasskompisar,
en kroat och en serb, som åkte ner och krigade mot varandra. Det var en jobbig tid för mig också, även om det självklart var mycket jobbigare för de berörda.
Varför berättar jag då det här och vad har det med dagens ärende att göra?
Ja, massor! Kroatiens anslutning till EU är viktigt för att sända en fredssignal
till hela världen, men särskilt till balkanområdet. Det senaste 20 åren har
Kroaterna jobbat på med att bygga upp landet och man har förbättrat situationen för minoriteter, minskat korruptionen och jobbat med mänskliga rättigheter.
Jag skulle säga att mycket av det är tack vare eller på grund av anslutningsprocessen till Europeiska Unionen. Visst, det finns en hel del kvar att
göra, men man ska i alla fall ha förbättrat så pass mycket att anslutningskraven uppfylls och det fortsatta arbetet kommer nog att gynnas av ett medlemskap.
Att få bort korruptionen och att ha förståelse för minoriteter som man krigat med kommer att vara en stor utmaning för Kroatien.
Europeiska Unionen är ju primärt ett fredsprojekt utan dess like i världshistorien. Starten var ju kol- och stålunionen mellan ärkerivalerna Frankrike
och Tyskland. Sedan dess har fredsarbetet pågått och grädden på moset, eller
kronan på verket om man så vill, kom ju nyligen när EU fick Nobels fredspris.
Att få med Kroatien är ett viktigt led i det fortsatta europeiska fredsbygget.
Men finns det inga nackdelar då? Ja, självklart. Kroatiens anslutning torde
innebära att vi medlemsländer i Norden som är nettobetalare till EU fortsätter att vara det under en längre tid, eftersom Kroatiens ekonomi sannolikt
kommer att höra till de sämre under en längre tid framöver. Krig brukar
nämligen också resultera i mycket dålig ekonomi under en längre tid. Det
kostar att bygga upp infrastruktur och annat efter krig.
Men man kan också fråga sig vad förbättrad handel till och från Kroatien
kommer att innebära i längden och vad det innebär om de står utanför unionen och därmed sannolikt försämrar sina chanser till att upprätthålla stabilitet i området. Ytterligare oroligheter i området skulle vara kostsamt för EU
också i form av eventuella humanitära och sociala kostnader.
Sedan torde ett europeiskt medlemskap innebära ett mycket starkare miljöarbete i Kroatien än vad det annars skulle vara och vad det innebär i ekonomiska termer är nog mycket svårt att kalkylera. Men som sagt, fredsarbetet
är viktigt. Framtidstro, handel och tillväxt är viktiga nyckelkomponenter för
att bygga upp ett fredligt samhälle efter krig. Att få dessa nyckelkomponenter
tror jag att en anslutning till EU kan bidra med för Kroatien.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag återigen säga att ett bifall till Kroatiens
anslutning är en mycket viktig fredssignal att sända till hela världen och synnerligen till balkanländerna. Därför vill åtminstone jag skicka en hälsning
härifrån fredens öar till Kroatien och befolkningen där: Välkomna till den
Europeiska Unionen! Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I propositionerna runt om i europeiska parlament,
med förslag till lag om sättande ikraft anslutningsfördragets artiklar
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som hör till området för lagstiftning, redovisas nog ganska ingående
vilka effekter man räknar med att Kroatiens medlemskap i unionen kan
få. Det är närmast inom det ekonomiska området; ökad handel, tryggare
investeringar, mera utländska investeringar, säkrare investeringar och
ett lagbundet system där man kan lita både på avtalsparter, på myndigheter och på domstolar. Man uppskattar redan ganska noggrant vad den
här anslutningen kan innebära framförallt för landet ifråga men i förlängningen också för övriga EU.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det är precis så det är. Jag tror att det kommer att bli en förbättrad situation också för Kroatien. Men rent ekonomiskt innebär det troligen för
oss som är nettobetalare i Norden att vi fortsättningsvis en längre tid
kommer att vara nettobetalare eftersom ekonomin alltid är tuff efter ett
krig. Kroatiens BNP är bara en bråkdel av vår BNP här i Norden. Jag
tror att Kroatien under en längre tid framöver kommer att ha det tuffare
ekonomiskt än vad vi har det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är alldeles riktigt. Det är också alldeles klart att effekterna kommer att synas snabbare och tydligare i ett land som Kroatien som har stora problem och som med våra mått mätt är ett fattigt
land. Det är alldeles klart.
Jag nämnde i mitt anförande att kostnadsandelen för Finlands del
från och med den 1 juli ungefär kommer att vara 5 miljoner euro på årsbasis, dvs. 90 cent per medlem av Ålands lagting om man har det som
beräkningsgrund per år. Det är inte mycket pengar men det är troligen
pengar som kommer att ge mycket tillbaka.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för redogörelsen av kostnaderna, det är ändå viktigt att ha med
ekonomin. 90 cent per ålänning blir cirka 25 000 euro och jag tycker definitivt att det är värt att skicka den fredssignalen till världen, Kroatien
och Balkanländerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var en intressant utblick som ltl Carlsson hade. Ifall det inte har
framgått tidigare så tycker vi från vår sida också att det är viktigt att
man får Kroatien med för fredens och deras välfärds skull. Men det kan
vara intressant att stanna upp och fundera, om Åland skulle säga nej till
anslutningsfördraget innebär det faktiskt att Kroatien skulle bli utanför?
Det tror jag inte.
Den här kopplingen i början, när ltl Carlsson sade att han ville sätta
ner foten så golven skakade i Helsingfors, så gick anförandet sedan
ganska snabbt över till fördelarna för Kroatien. Ska jag förstå det som så
att man präglas av sin omgivning, att Carlsson har ändrat sig med tanke
på fot stampandet från början? Jag fick inte riktigt bryggan att hänga
ihop där.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag redogjorde i mitt anförande att anledningen till att
jag ändrade mig var att vad man än säger så är det faktiskt Kroatiens anslutning som används som spelbricka och det tycker jag inte är rätt att
göra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag accepterar det. Inom EU-parlamentet använder man sig många
gånger av andra länder och andra partigrupperingar som ”spelbrickor”
för att få fram sina egna syften. Här har vi faktiskt en unik möjlighet, en
av de få som vi får, att skapa en viss internationell uppmärksamhet runt
de problem vi har för att få vårt EU-medlemskap att fungera. Men igen
kommer vi att missa den unika chansen, mycket tyder på det och det
tycker jag är verkligt synd.
Jag har ingenting emot Kroatien, jag håller med allt som ltl Carlsson
sade när det gäller Kroatien. Men om man funderar på att sätta ner foten så att golven skakar och sedan helt plötsligt kommer man fram till
att nej, vi ska nog inte göra något, så det tycker jag är jättesynd.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar den uppfattningen att man kan använda saker som spelbrickor i förhandlingar och då tycker jag att det ska vara
konstitutionella fördrag när man använder sig av hela unionens spelplan. I det här fallet tycker jag att det är fel att använda en nation, som
har varit i krig, som spelbricka. Det här är inget spel, det här är faktiskt
en nationsanslutning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Kroatien har ingenting med vår EU-plats att göra, har vi fått höra från vissa
håll här idag. Men Finland har varit med och förhandlat fram ett fördrag åt
oss som innebär en union som utvidgas och en åländsk möjlighet att påverka
den samma som inskränks. Är den här utvecklingen är rimlig? Jag ställer mig
åtminstone frågan.
Det är samtidigt lite märkligt att delar av lagtinget oroar sig över kroaterna, när kroaterna själva inte oroar sig. Tvärtom, de visar förståelse för det
här, vilket vi noterade när Kroatiens ambassadör var här på besök tidigare för
några veckor sedan.
Ltl Gunnar Jansson visade förståelse för att jag inte minns krigen på Balkan under 90-talet, det är kanske med tanke på min avvikande ålder här i salen. Men de facto har jag haft förmånen att få resa runt på Balkan och sett
sviterna av krigen som försiggick där på 90-talet. Det finns mycket kvar, men
jag kunde också konstatera att kroaterna är ett hyggligt folk och jag ser gärna
att de tar del av den Europeiska Unionen och gemenskapen. Från Ålands
Framtids sida har vi ingenting emot kroaterna, tvärtom, vi ser gärna att de
kommer med. Vi i den här salen kan förmodligen inte heller hindra dem att
bli medlemmar, även om vi så skulle vilja. Därför för vi det här resonemanget, som svar på ltl Valves frågeställningar, om varför vi förespråkar en
linje där Åland inte godkänner några flera EU-fördrag utan att vi har fått
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kompenserat inflytande i form av en EU-parlamentsplats. Vi tycker att det
här är en relevant frågeställning. Vi tror att vi måste ta den möjlighet vi har
att lyfta upp den här frågan på ett internationellt plan, få diskutera frågan,
belysa den och rikta världens blickar, åtminstone Europas, mot Åland för en
stund. Och också ge Finland möjlighet att internationellt försvara sin hållning
i den här frågan, där Finland menar att Åland inte är berättigad en parlamentsplats för att vi är för få, om jag har förstått aftonskolans summa summarum rätt.
Borde vi alltså även använda frågan om Kroatien på samma sätt? Nu har vi
en chans, om än mycket sämre än Lissabonfördraget det är jag den första att
hålla med om. Om vi nu har en chans så använd den kära lagtingskollegor.
Hittills idag i debatten har jag inte hört en enda alternativ strategi för hur
vi ska lyckas säkra vårt inflytande i EU. Man ska fortsätta att jobba med frågan, man ska fortsätta tjata på Helsingfors. Men vi har sett att det inte ger resultat. Det är helt klart att vi behöver en ny strategi om vi ska nå framgång i
den frågan. Ålands Framtid erbjuder ett alternativ. Jag har hittills inte hört
ett enda annat alternativ. Om det finns någon här i salen som kan presentera
en strategi för hur vi ska göra för att faktiskt se till att vi får en EUparlamentsplats och den visar sig vara bättre än Ålands Framtids strategi så
kommer vi givetvis att köpa det. Men vi har inte hört ett sådant förslag idag.
Jag är förvånad om någon lyckas presentera ett sådant förslag, men glad blir
jag förstås.
Summa summarum, ta nu chansen, som vi har på vårt bord idag, i form av
Kroatiens anslutningsfördrag. Det har ingenting att göra med att vi är emot
kroaterna, tvärtom, vi välkomnar dem. Vi har chans att skapa en internationell debatt. Vi har en chans, det är inte sagt att det leder till det, men vi har en
möjlighet. Vi tror att för Ålands bästa så måste vi ta varje chans vi har i den
här frågan. Tack, fru talman.
Ltl Wille Valve, replik

Fru talman! Jag måste medge att jag trodde att jag hade hört fel i samband med debatten om landskapsregeringens EU-redogörelse då jag
hörde Ålands Framtids ordförande säga att Ålands Framtid härefter
kommer att rösta nej till alla EU-fördrag. Men nu bekräftade ltl Jonsson
att detta är Ålands Framtids politik och det är ju bra för då vet vi alla
ålänningar vad som gäller.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det jag sade i den debatten och det jag också vidhåller här är att Ålands
Framtid inte kommer att godkänna några fler EU-fördrag utan att vi tillförsäkras ett inflytande. Det är en konsekvent linje. Det betyder däremot
inte, som gruppordförande har sagt, att vi per automatik röstar nej. Vi är
också öppna för att diskutera centerns förslag att hålla fördragen vilande
i utskotten och inte ta ställning till dem före vi har fått en parlamentsplats.
Jag motsäger mig den tolkningen att vi per automatik röstar nej till
allt. Men däremot så kommer vi inte att godkänna några EU-fördrag
före vi har en parlamentsplats. Det är vår linje, vi hade den i Lissabonfördraget, vi har den linjen även idag och den står vi fast vid.
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Ltl Wille Valve, replik

Ålands Framtids ordförande ltl Jonsson säger alltså nu att vi inte ska
utesluta. Faktum är att jag inte blir klok på Ålands Framtid. I tidningen
står det ”att lagtinget öppet deklarerar och aktivt informerar EU och
dess medlemsstater att man säger nej till anslutningsfördraget”. Men
nu säger ltl Jonsson att man också kan tänka sig andra förfaringsalternativ än ett nej. Vad är Ålands Framtids linje i frågan?
Ltl Axel Jonsson, replik

Linjen är den att vi inte kommer att säga ja så länge vi inte har fått en
EU-parlamentsplats. Det här betyder i praktiken ett nej, ett passivt nej.
Vi kräver att vi får en parlamentsplats före vi ska ge vårt bifall till ytterligare EU-fördrag och det är vår linje. Jag tycker att det är mycket tydligt
och jag hoppas att det även gick fram hos ltl Valve.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker gå lite vidare i den här diskussionen. Angående möjligheten att få en parlamentsplats så är vi inte speciellt många
här på Åland om man jämför med befolkningen i Finland. Kanske den
parlamentarikern ska företräda hela Finland i vissa frågor och ställa upp
även till den delen. Tror Åland Framtid att det blir bättre förutsättningar
om man visar sig oresonlig och för konfrontationspolitik i den här frågan? Hur blir det när övriga frågor kommer upp i parlamentet? Tror
man att det blir lättare att få platsen om vi visar oss oresonliga, vi går i
konfrontation och vi kör den politiken? Eller kan vi visa att vi kan vara
diplomatiska, vi kan diskutera och föra diskussionen framåt?
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart ska vi diskutera frågan. Hur ska vi lyckas diskutera frågan?
Vad är det vi ska diskutera om vi varje gång vi får ett fördrag hit, varje
gång vi har chansen så klubbar vi igenom det i lagtinget och säger; ”det
skulle nog vara bra om vi kunde få en EU-parlamentsplats också”. Det är
inte en hållbar strategi. Om Finland gång på gång visar att ”ni ha nog
rätt i era krav, Finlands konstitution med självstyrelselagen säger att
Åland har rätt till en plats. Men nu råkar det vara så att ni är lite för få,
om ni kan skriva på fördraget ändå och kan vara nöjda så skulle det vara
bra”. Om vi hela tiden godkänner Finlands förhållningssätt när Finland
de facto visar oresonlighet, om vi finner oss i det, så kommer vi aldrig att
nå några framgångar vare sig i den här frågan eller i andra. Därför förespråkar vi den linjen att inte skriva på några flera EU-fördrag före Finland ger oss en EU parlamentsplats.
Ltl Åke Mattsson, replik

Då tror jag inte att vi kommer framåt. Vi gräver ner oss i våra gropar.
Jag misstänker att de på andra sidan säger att Åland är så fruktansvärt
oresonliga att de inte vill skriva på några kontrakt överhuvudtaget så vi
går inte vidare i det här.
Jag tror kanske det är bättre att diskutera. Den erfarenheten har jag
också från mitt tidigare jobb, att konstant gå i konfrontation ställer till
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med problem. Man kommer också väldigt långt med att verkligen prata
snacka, man kan komma mycket längre ibland. Konfrontation kan ställa
till problem.
Ltl Axel Jonsson, replik

Prata och snacka har vi gjort lika länge som jag är gammal. Lika länge
som jag har växt upp från ett par centimeter till att bli så här lång så har
vi pratat och snackat och någon framgång har vi inte nått. Hur länge ska
vi vänta ltl Mattsson? Hur länge ska snacka och hur länge ska vi prata
före vi går till handling och faktiskt börjar jobba för de här frågorna på
ett sätt som kan ge framgång? Det är klart att inga strategier är säkra,
inget arbete ger säkert resultat. Men vi ger åtminstone ett alternativ till
det som vi har pysslat med i 20 år. Därför tycker jag att det är dags att
byta linje och faktiskt prova andra vägar framåt än det som vi har försökt i 20 år utan framgång. Är det orimligt, ltl Mattsson?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag är faktiskt mycket chockad över ltl Axel Jonssons
uttalande när det gäller att inte godkänna kommande EU-fördrag. Jag
måste hålla med det resonemang som ltl Wille Valve hade här tidigare.
Jag kan klargöra det med ett exempel. Det har gjorts ett fantastiskt arbete inom den Europeiska Unionen. Ett stort fint arbete som har gjorts
är bland annat Schengensamarbetet. Om det framöver skulle komma
liknande förslag som att arbeta för frihet, säkerhet, rättvisa och borttagande av gränshinder osv. så menar nu Ålands Framtid att de röstar
emot detta för att Kroatien kom med i EU eller att vi inte har en egen
parlamentsplats? Det är helt märkligt. Jag förstår överhuvudtaget inte
det här resonemanget som förs nu.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag förstår inte hur ltl Kemetter kan vara nöjd med en situation där vi
har en union, ett europeiskt samarbete som utvecklas dag för dag och
Åland har inte möjlighet att vara med och påverka vad som ska utvecklas i det samarbetet. Men däremot är man varje dag bunden av att följa
upp till det och leva upp till de förväntningar som ställs i de här fördragen. Det är inte en rimlig situation, det förstår vem som helst. Jag är lite
besviken över att inte ltl Kemetter har en mera framtidsvision kring det
här utan finner sig i den situationen och tycker vi ska fortsätta snacka,
prata och försöka komma framåt i frågan. Vi från Ålands Framtid tror
inte att vi kommer att lyckas. Jag hoppas verkligen att inte ltl Kemetter
finner sig i den situationen men gör hon det så må det stå för henne.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Jonsson inte alls behöver oroa sig vad ltl
Kemetter anser. Det är klart att vi ska ha en representation, med det här
är inte rätt väg att gå.
Det arbete som Åland har fått via minister Haglund tidigare så har varit fantastiskt samarbete. Vi har ofta också fått vår röst hörd. Vi är på
god väg, men det här inte rätt väg.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är mycket riktigt så att Haglunds arbete i Europaparlamentet också
har kommit Åland till gagn, absolut. Det var ett positivt exempel. Men vi
måste titta framåt, vad händer i nästa val? Det är inte alls sagt att
svenska folkpartiet får ett eget mandat. Vi kan inte lita på att vi ska få
svenska folkpartiets hjälp framöver i all evighet. Vi måste se till att vi
själva kan vara med och påverka och själva få vårt inflytande som vi alla
är överens om att vi har rätt till.
Jag skulle gärna vilja höra vilken strategi ltl Kemetter har i den här
frågan. Hittills idag har jag inte hört en enda alternativ strategi som på
något sätt skulle visa på en ny riktlinje och lite nytänkande i hur man
ska komma framåt i frågan. För det är ju ändå resultatet som är det viktiga i det här fallet och inte att vi får prata och diskutera detta i 20 år till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! På något sätt är det en paradoxal diskussion. Alla partier har
konstaterat här att de inte har någonting emot Kroatien. Tvärtom, man tycker
att det är mycket viktigt för det europeiska samarbetet och särskilt för Kroatien och på Balkan att Kroatien blir medlem. Naturligtvis borde anslutningsfördraget mötas med tillfredsställelse och alla här skulle då ge sitt ja till det
här fördraget.
Jag tycker för min del att ltl Petri Carlsson höjde ribban och såg mot horisonten när han tog upp det viktiga fredsprojekt som EU är. Ett av de mest
krigshärjade områdena i Europa under historien är just Balkan. Det är fantastiskt att Kroatien, sju år efter freden, kan bli medlem.
Sedan är resten av diskussionen mycket bypolitik rent ut sagt. Det är inte
så i politik eller i livet att ändamålen alltid helgar medlen, hur stora och viktiga de här målen kan vara för en region, ett folk osv. Krig är just ett uttryck
för det och också andra typer av övergrepp och dit kanske man också kan
räkna utpressning. Det är bara det att vi inte har riktigt någonting att ge som
utpressning. Vi är helt i händerna på Finland, om man tror att det gäller att
lösa parlamentsplatsen.
I realpolitiken är det så att den starkaste alltid bestämmer sist och slutligen. Det är klart att om man är stark så måste man vara snäll, som Pippi Långstrump sade, och det har många politiker och partier lärt sig i Europa att man
ska faktiskt vara snäll med varandra. Man ska ta hänsyn till minoriteter och
grannar.
Men i det här fallet så avstod Åland från en parlamentsplats när vi anslöt
oss till EU, inte aktivt naturligtvis, men det var med öppna ögon som vi gick
med i EU utan att då protestera särskilt högljutt, vilket vicelantrådet var inne
på här. Om det nu ska göras ett bokslut, en mellanrapport eller vad man vill
kalla det så har vi framförallt själva försatt oss i den här positionen. Att fram
måla Finland som om de inte förstår och de inte vill det kan jag förstå, men
det är inte särskilt intelligent. Vi måste nog lite beakta hur det hela gick till
från första början.
Under den tiden var ltl Gunnar Jansson riksdagsledamot. Flera av oss var
med och tog det här beslutet och en del satt i regeringen så det är faktiskt ett
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riktigt gott tillfälle att göra ett sådant här bokslut och analysera hur det hela
gick till och vad som sedan har hänt.
Frågan om valsättet till EU har ju givetvis gjorts upp av rikspartierna och
sedan har det formaliserats via lagstiftning i regeringar och riksdagar. Som
strukturalist så tror jag inte på sådana här enstaka lösningar. Det måste alltid
finnas en politisk kontext om man vill lösa en konflikt.
Vi har försökt genom den motion som Ålands Framtid initierade för någon
tid sedan, att gå till riksdagen och be om att Åland skulle bli en egen valkrets.
Det var ingen dålig procedur. Det var mycket bra som kom fram med det.
Men själva förslaget fanns det inget som helst stöd för. Det skulle ändå, som
jag förstår, ur rikssynvinkel verka politiskt strukturellt omöjligt att man har
en valkrets för Åland och så har man en för Finland.
Det här förhållandet kan möjligen förändras med valet 2014. Av de 13
mandat som Finland har så kommer 11 eller 10, jag är inte absolut säker, men
en övervägande del kommer från en liten del av Finland som är tätt befolkat;
nämligen området Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Det betyder att Finlands representativitet i EU är förvriden. De som bor utanför det här området
har i många fall precis lika lite inflytande som vi har. Om det är så att antalet
parlamentariker som kommer från trängsel Finland efter valet 2014 ökar
ännu mera, dvs. att det kanske blir 12 eller t.o.m. 13 parlamentariker som
kommer från det här området så då kommer den här frågan om valkretsar för
EU-valet i en helt annan belysning. Det är då som Åland har sin historiska
chans.
Men före det, mina vänner, hur mycket vi än vill, vad vi än hotar med och
vilka fördrag vi går emot så får vi ingen förändring till stånd. Det här är min
strategi. Det går liksom inte att baxa fram en valkrets som bara skulle gälla
Åland. Vilka politiker i Finland skulle driva en sådan fråga? Det är lika omöjligt som att komma in i lagtinget att kräva att Åland ska bli tvåspråkigt eller
någonting liknande. Det betyder ju inte att man ger upp det här kravet, men
ett visst mått av realism kan nog vara hälsosamt i diskussionen.
Vi får vänta till valet 2014 och se vad som händer, för utan förändringar i
frågan om valkretsar i Finland så kommer vi ingen vart.
Det senaste valet räddade sittande talman Lundberg för de svenskspråkiga
i Finland och det gjorde hon med den äran. När den nuvarande representanten för svenska folkpartiet var på besök på Åland så fick vi veta att i det valet
krävdes det ungefär 100 000 röster för att komma in i EU-parlamentet på ett
av Finlands 13 mandat. Då var det, märkväl, under den förutsättningen att
valdeltagandet var lågt, för det gynnar minoriteter ofta för de är mera motiverade att rösta. Men om valdeltagandet stiger av någon anledning, vilket inte
idag förefaller särskilt sannolikt om de inte protest röstar mot EU och där har
ju situationen förändras, då blir det här svenska mandatet ännu svårare att
uppnå, även om det finns någon stark åländsk kandidat som också ställer upp
på svenska folkpartiets lista. Då finns det risk för att också svenska folkpartiet
tappar sitt mandat. Om det går så i valet 2014, jag säger inte att jag önskar
det, men då finns det ett starkt argument till för att Åland måste bli en egen
valkrets. Det är de här två sakerna, som vi inte rår på, som möjligen kan spela
oss i händerna i framtiden.
Fru talman! Det är märkligt att man påstår att man ska gå emot eller att
man inte ska godkänna flera EU-fördrag, som här har framhållits från Ålands
Framtids sida.
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I frågan om Kroatienavtalet så lyckas knappast strategin att få en majoritet
här att gå emot det. Ska Ålands Framtid då upprepa den här manövern när
också Island ska söka anslutning till EU? Det ska bli spännande att se om
man är lika högljudd och kaxig då, för då har det konsekvenser för vår ställning i det nordiska samarbetet. Det är lätt att stå och skrika något om någon
som bor långt bort, som man inte känner och som man inte kan prata med,
men det blir en helt annan sak när det gäller grannar och grannländer. Jag
tror inte att byxorna håller då. Det är nu så att tomma tunnor dundrar mest
också i den här frågan. Tack så mycket, fru talman.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är alltid intressant att höra ltl Barbro Sundback raljera och tro att
hon kan allt när det gäller den här saken.
Den dagen Island begär om anslutning så är det ett nytt ställningstagande för oss också. Vi kommer absolut att ha samma krav att vi ska ha
en egen EU-parlamentsplats. Vi är det enda partiet i det här parlamentet
som har vågat stå fast vid det. Vi tror inte att de lösningar som Barbro
Sundback och det parti hon representerar leder till någon EUparlamentsplats heller. Men lycka till med den förhandlingsteknik som
ni har!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är så att Ålands lagting och Ålands regering förfogar
överhuvudtaget inte över den här frågan. Den är helt och hållet i händerna på rikspartierna. Det hände när vi gick med i EU, när vi godkände
anslutningsavtalet utan att stoppa det och det var då man skulle ha varit
kaxig. Då hade det funnits en möjlighet, men tåget gick förbi. Det är
svårt att hoppa på nu.
Är man från Ålands Framtid så konsekvent, som här har framförts
från ordförande, att man inte ska godkänna några som helst EU-avtal
före man har fått den åländska parlamentsplatsen? Gäller det också Islands kommande anslutningsavtal?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller Ålands anslutning till EU så var inte
vårt parti överhuvudtaget med och fattade beslutet. Jag tror inte att vi
tar skulden på oss i det fallet. De partier som satt i Ålands lagting då får
ta ställning till om de gjorde rätt eller fel.
När det gäller Islands anhållan om att bli medlem i EU, så som jag
sade i en tidigare replik, så den dagen som den frågan kommer upp så
tar vi ställning till frågan. Är det så att man fortsättningsvis inte hävdar
vår parlamentsplats så kommer vi kanske att ha en negativ inställning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Jag vill inför den fortsatta utskottsbehandlingen av detta
ärende slå fast några saker. Jag noterar att alla, med möjligen något undantag, i denna sal vill och kräver att Åland ska få en plats i Europaparlamentet.
Det är vägen dit som inte är helt enkel att hitta. Det är inte så konstigt för dit
finns ingen väg. Det finns en skog som vi själva måste bygga vår väg igenom.
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Det är inte så enkelt. I tjugotvå år har Åland hittills misslyckats detta. Finland
har av olika skäl men väldigt tydligt sagt nej så sent som förra veckan.
Detta lagting har fått en begäran att ratificera Kroatiens plats i EU. Detta
är teori. I praktiken kan Åland inte stoppa Kroatiens medlemskap, Kroatien
blir EU-medlem den 1 juli. Men vi använda denna fråga för att skicka en tydlig signal till Finland vilket möjligen kan få effekt. Politik är att vilja och att
stå på sig, inte bara att falla till föga.
I dagens debatt har man kallat detta rätt vanliga politiska arbete för utpressning. Det har sagts att Åland med sina 28 000 invånare skulle ta Kroatiens 4,3 miljoner människor som någon slags gisslan. Ni hör ju själva hur det
låter. Detta är inte en fråga om Kroatien. Det är en fråga som handlar om
Åland och dess självstyrelse, själva skälet till att vi alla sitter här idag. Det kan
vi göra för att våra förfäder seglade över havet för att bygga samhälle. De
kämpade på en världspolitisk arena, några slängdes i fängelse. Men mitt i allt
detta fanns en beslutsamhet att bygga detta självstyrda samhälle till en plats
där folk ska leva och utvecklas. Jag tycker vi är skyldiga dessa kämpar att
även idag göra precis allt som står i vår makt för att göra vårt samhälle så
självstyrt det någonsin är möjligt. Och i det arbetet ingår att dagligen försöka
uppgradera vårt självbestämmande, inte nedmontera det. Det handlar ju
ändå om att tydligt markera vad Åland vill och göra vad vi kan för att vi ska
uppnå det.
Jag hör att många idag pratat om att vi aldrig får glömma bort att kämpa
för en egen EU-parlamentsplats. Att vi ska ta strid, har det också sagts. Det
har sagts att påtryckning kan vara okej, men inte när det handlar om enskilda
länders anslutning. Då undrar jag – när ska man göra det? Man kan inte
kämpa utan att ta en strid nu och då. Det är faktiskt inget att skämmas för,
tvärtom. Man vinner också respekt på att vara tydlig.
Det har också sagts att vi ska vara uthålliga och fortsätta gneta på i en förhoppning att nå framgång. Då skulle jag vilja säga att man nog inte riktigt
skyndat fram just detta. Frågan om en åländsk parlamentsplats har pågått i
22 år utan egentligen en enda framgång. Det är inte precis att hetsa fram ett
resultat.
Det har uttryckts i denna sal att frågan om Kroatiens anslutning inte har
något med Ålands plats i Europaparlamentet att göra. Det är sant men också
inte sant. Rent matematiskt och sakligt så gör varje nytt medlemsland att
Ålands redan kraftigt försvagade makt och behörighet ytterligare försämras.
Är man liten i en stor värld måste man därför gripa varje tillfälle när det
handlar om att understryka att vi överhuvudtaget finns.
I dagens debatt har man också pratat mycket om vad som inte gjorts genom åren och vem som inte gjort vad och hur och när. Jag hoppas och jag
tycker utskottsarbetet borde rikta sig mot framtiden, inte mot den tid som
flytt.
Jag tycker det är viktigt att lag- och kulturutskottet i sitt fortsatta arbete,
gärna tillsammans med självstyrelsepolitiska nämnden, inte bara frågar sig
vad vi kan göra för Kroatien utan också ställa oss frågan vad Kroatien kan
göra för oss och för Finland. Om man verkligen vill sätta ner foten, fortsätta
arbetet, trycka på och allt som sagts så måste man också visa lite mod. Det
förtjänar vår självstyrelse. Tack, fru talman.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! I allmänhet brukar jag tycka att ltl Jörgen Pettersson
håller riktigt bra anförande. Men tycker jag att det här är lite som
Ålandstidningarna på 70–80-talen. I den historieskrivningen måste
man också skilja på dem som ville ha återförening och dem som vill ha
självstyrelse, det har man väl aldrig gjort på tidningen men det skulle
vara på tiden. Men strunt i det!
Hur ska vi nu protestera i lagtinget? Hur ska det gå till? Hur ska det
formellt se ut? Vi ska alltså ta ett beslut, antingen så bifaller vi eller inte.
Så är det. Hur ska det komma fram i detta sammanhang att vi kräver en
parlamentsplats från Finlands regering?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Mitt anförande var avsett som någon slags vägledd
ledning till utskottet och självstyrelsepolitiska nämnden. Jag skulle
gärna se att de verkligen försöker bena ut det där. Jag kan inte här och
nu säga hur vi ska göra för att nå framgång. Jag är helt säker på att om
vi inte gör någonting så kommer ingenting att hända.
Ltl Barbro Sundback, replik

Risken med det här är att det inte händer någonting ändå vad vi än gör,
det är alldeles uppenbart.
Det här avtalet beslutar ju lagtinget om genom ett papper där det bara
finns en kläm. Det har ju tidigare funnits alla möjliga som skulle ha alla
världens klämmar. Vi har alltid frågat vem är de riktade till? Vem ska
läsa det här? Inte läser ju regeringen dem. Det är fel tillfälle, tyvärr. Något resultat blir det inte, det kan jag lova.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag brukar normalt sett uppskatta ltl Sundbacks inlägg i debatten. Men
idag har det andats en uppgivenhet som jag inte riktigt känner igen. Jag
är inte beredd att ge upp. Jag tänker inte ta ansvar för att det har gått
som det har gått i 22 år. Men jag är inte riktigt redo att ge upp försöken
att faktiskt få en mycket berättigad EU-parlamentsplats för Ålands vidkommande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jörgen Pettersson säger i likhet med andra att det spelar
ingen roll för Kroatien och kroaterna vad vi gör i den här frågan. Jag är
lite frågande till det. Har ledamoten funderat på vad som händer för de
kroatiska medborgarna som finns här och vill utnyttja de rättigheterna
som EU-medborgarna har och som finns under den åländska behörigheten? Kommer det att bli en skillnad för de kroatiska medborgarna beroende på vad vi beslutar?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Den frågan kan jag ärligt talat inte svara på. Jag förutsätter
att utskottet och nämnden sätter sig in i den frågan i det fortsatta arbetet.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet. Det betyder alltså det kan
spela roll.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag uttryckte mig tydligen otydligt. Jag vet verkligen inte
vad det spelar för roll och jag förutsätter att utskottet benar ut den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! I mångt och mycket och i det mesta så tycker jag att
Jörgen Pettersson hade ett mycket bra anförande. Jag stöder honom i
det mesta som han sade.
När ska man våga kämpa för sina rättigheter om inte i sådana här
sammanhang? Det verkar vara fult att ställa krav på det som man har
rätt till. Jag kan inte heller förstå att det skulle vara någon utpressning.
Jag stöder ltl Pettersson.
Det som oroar mig är att centern har tagit en ställning för att det här
ärendet ska ligga vilande. Står centern fast vid det eller kommer de att
ändra sig igen? Jag är rädd för den här U-svängen som har förekommit
tidigare.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tidigare U-svängar kan jag inte ta ansvar för. Jag hyser stor tilltro till
samtliga utskottsarbeten i detta lagting och att de ska ta fram alla de argument som har förts fram i dagens remissdebatt. Det är därför som
man har en remissdebatt. Min inställning just idag är väldigt klar.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag får tacka för det. Jag hoppas att centern också står fast så att man
åtminstone kan diskutera med Ålands Framtid som har en annan åsikt
än vad de övriga partierna tycks ha. Man ska stå på sig just i sådana förhandlingar. När ska vi sådana fall annars stå på oss? 22 års kämpande
har inte lett till någonting som Pettersson sade. Det blir väl 22 år till om
vi inte vågar hävda våra rättigheter. Jag hoppas att centern faktiskt sätter ner foten nu den här gången och ställer lite krav.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! För att inte utskottet och nämnden ska börja precis på fel bog så
vill jag bara säga följande.
Efter två folkomröstningar 1994 på Åland anslöts Åland, tillsammans med
Finland, till dåvarande Europeiska Gemenskapen som gick övergick i Europeiska Unionen så småningom. Då hade vid denna opt-in, opt-out klausul från
EES-föredraget med i anslutningsfördraget osv.
Sedan beslöts om anslutning med det villkor som följde av protokoll nummer två, som en del av EU:s primärrätt.
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Därefter startade ett intensivt lagstiftningsarbete. Tåget gick 1995, ja. Vi
var med. Därefter har självstyrelselagen ändrats sex gånger. Av de sex gångerna till följd av medlemskapet i EU. Det är inte förlorade år. Varje ändring
av självstyrelselagen under dessa 22 år har gått Ålands väg, aldrig utan motstånd och ingenting gratis. Jag har i olika egenskaper varit med om alla de
förändringarna. De har varit sega och tröga men de har lett vidare. Det handlar om inflytandefrågor, som vi har hört tidigare idag.
Ingen gång under den här processen har representationen i Europaparlamentet lämnats bort, med den har varit svårast. Kanske inte så mycket därför
att republiken Finlands demokratiska institutioner inte skulle begripa vad det
handlar om, utan därför att rikspartierna räknar på fingrarna, inte är det svårare än så. Det här handlar alltså om partipolitisk egoism, ett fenomen som vi
heller inte är särskilt främmande för här i lagtinget, eftersom hela parlamentariska samhällsordningen bygger på ett sådant fenomen. Rikspartierna säger; ”ja, ja, men det kan inte gäller mig”. Det här är en del av verkligheten.
Därför menar jag att vi inte ska säga att tåget har gått och nu kan vi ingenting göra. För skulle vi ha haft den inställningen från början, för 22 år sedan,
så skulle vi inte ha talerätt i domstolen. Vi skulle knappast ha något inflytande i rådet, subsidaritetskontrollen och överhuvudtaget skulle hela kapitel
9a i självstyrelselagen ha ett helt annat utseende än vad det nu har.
Nu är vi med och nu ska kämpa vidare. Det är min och mitt partis målsättning och så ska det vara i en demokratisk process.
Jag avslutar med att konstatera det som vägledde Winston Churchill, en av
de grundande personligheterna i hela EU-bygget som vi må komma ihåg efter
andra världskrigets fasor. ”Skillnaden mellan det som är möjligt och det som
är omöjligt är den att det tar lite längre tid att förverkliga det omöjliga”.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson kanske indirekt kritiserar uttrycket ”tåget
har gått” och han kanske anspelar på att jag tycker att man inte kan göra
någonting mera. Det var i så fall en misstolkning av mitt uttalande.
Däremot försökte jag understryka att det måste hända någonting på
rikssidan vad gäller den politiska representativiteten i parlamentsval.
För vad skulle rubba rikspartierna i deras uppfattning om det inte var
just en sådan händelse? Eller har ltl Gunnar Jansson några andra alternativ som skulle medföra att frågan om en åländsk parlamentsplats kom
upp till reell diskussion och en åländsk valkrets skulle bli möjlig?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Min avsikt var inte att inläsa någonting negativt i fenomenet ”tåget har gått”. Jag lade inte ens märke till vem som sade det,
för det är ju ofta ett ganska användbart uttryck i politisk dialog.
Det som hänt, och som vi ska komma ihåg, är att republiken Finlands
demokratiska organ har erkänt det förhållande att Åland i EU har en juridisk, politisk, demokratisk rätt till representation i Europaparlamentet. Därför att Ålands självstyrelse är konstruerad på det sätt den är konstruerad, ganska mycket avvikande för vad som gäller i federationer och
det i sig är ett erkännande som är värt att bygga vidare på.
Jag tror att vi är överens om målet. Nu söker vi medel för att nå målet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Första behandling
3

Anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Som viceordförande ledde jag utskottsbehandlingen av lagförslaget om anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv.
Fru talman! I vederbörande ordning har vi behandlat landskapsregeringens anmälan av radio och tv-verksamhet samt beställ-tv.
Det här är ingen stor politisk fråga nu, utan det är mer en justering efter
det att landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet trädde ikraft i
december 2011.
Som infrastrukturminister Thörnroos meddelade i sitt anförande i remissdebatten så hade EU ett tiotal så kallade öppna frågor. Nu är de öppna frågorna nedbantade i förhandlingar till två paragrafer och sex stycken ord ändringar i dessa två paragrafer. Några stora ändringar i sak är det inte.
Tidigare skulle man anmäla innan man skulle starta verksamheten. Det var
konkurrenshämmande att man skulle meddela innan. I 4 § står det att programnämnden ska upprätta ett register.
Det var en snabb behandling av det här ärendet, fru talman.
Med hänvisning till det anförda föreslår lag- och kulturutskottet att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om radiooch televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Från finans- och näringsutskottets sida kan vi inte nog understryka vikten av att behandla alla medborgare lika och göra alla delaktiga i
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det ständigt pågående samhällsbygget. För att det ska lyckas måste alla vara
med och jobba och betala skatt. Av det skälet är det självklart att stödja
OECD:s och den demokratiska världens strävanden att täppa till de kryphål
som hittills kunnat användas för att undvika att betala skatt.
Det föreliggande avtalet som undertecknades av Tadzjikistans och Finlands presidenter i oktober stoppar skatteläckage till den gamla Sovjetrepubliken. Det är inte bekant hur mycket pengar det handlar om men kanske inte
så mycket. Tadzjikistan är den fattigaste av de gamla sovjetstaterna och dessutom sargat av inre stridigheter och till och med inbördeskrig. Detta har lett
till att landet idag är beroende av stöd och samarbete från utlandet vilket man
även har med Finland. Jag läste på lite efter vår utskottsbehandling för jag
tycker att det är lite intressant med dessa internationella avtal som vi har att
hantera med jämna mellanrum.
Så sent som i oktober i fjol i samband med det nämnda presidentmötet,
när avtalet undertecknades, genomfördes samtal kring bilaterala relationerna
och det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Tadzjikistan samt internationella frågor. För detta är ju ett avtal som riktar sig åt två håll. Det ska
även göra det svårare för befolkningen i Tadzjikistan att undanhålla pengar
från sitt land som så väl behöver all hjälp som är möjlig.
Finans- och näringsutskottet föreslår mot denna bakgrund att lagtinget ger
sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med
Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar
avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack, fru talman.
Talmannen
Begär ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Vi har idag också att hantera ett förslag kring upplysningar i
skatteärenden när det gäller den från åländskt perspektiv rätt avlägsna ön
Jamaica. Detta bär likheter med Tadzjikistan-avtalet som jag nyligen redogjorde för men innehåller också en viktig nyansskillnad. Detta handlar om
upplysningar i skatteärenden och är en följd av OECD:s jakt på skatteflyktingar men det är också ett resultat av ett projekt i Nordiska ministerrådets
regi som syftar till öka utbytet av information med jurisdiktioner som har
gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i
skatteärenden. Det är alltså ytterligare ett exempel på att även ett nordiskt
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samarbete bär frukt. Detta har också Sveriges riksdag i likhet med Finlands
riksdag genomfört.
Finans- och näringsutskottet föreslår därmed att lagtinget ger sitt bifall till
att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
6

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2012-2013)
Enligt 15 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till
lagtinget.
Först tillåts diskussion i ärendet och efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för
kännedom.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Detta är förvisso ett viktigt ärende men kanske mest ändå operativt och något som ska följa den budget som landskapsregeringen av detta
lagting är ålagd att följa. Finans- och näringsutskottet har inte ägnat väldigt
mycket tid åt att bena ut detaljerna i det hela.
Till utskottets ansvarsområden hör förvisso att varje år godkänna och ge en
skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. Det har vi även gjort i år.
Det är en uppgift som på olika sätt berör landskapets cirka 1 800 anställda
och landskapets förhandlingar med respektive fackliga organisationer.
Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt. Det är
också relativt många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kommentera något av dessa avtal.
De har haft täckning i de budgetanslag som funnits.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar
sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av
ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012 till kännedom.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Föredras
7

Jordförvärvstillstånd
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 5/2012-2013)
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 Gun-Mari Lindholm.
Ltl Mats Perämaa

Tack för det, fru talman! Landskapsregeringen har i behandling av två ansökningar av jordförvärvstillstånd i skärgården kommit till vitt skilda slutsatser
och beslut där det ena ledde till beslut om jordförvärvstillstånd och det andra
till avslag. Därutöver godkände landskapsregeringen i det ena fallet den sökandes avsikt att fast bosätta sig på Åland med villkor, medan landskapsregeringen i det andra fallet krävde att den sökande borde ha sökt sig ett annat
boende på Åland innan förvärv av fastighet och byggande av boende på det
avsedda området.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Anser landskapsregeringen att sökande i jordförvärvsärenden kan behandlas på så vitt
skilda sätt?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack för frågan. Ett snabbt svar kunde vara; ja, om ansökningarna till sitt materiella innehåll är så vitt olika. Det är sällan som två ärenden är helt likalydande till sitt materiella innehåll så att de skulle vara identiska. På det sättet
blir heller aldrig två ärenden så lika att man kan applicera det ena förfaringssättet på det andra. På det sättet blir inget av de här ärendena prejudicerande. Man talar ofta om att det ena ärendet är prejudikat för något annat. I
de här ärendena förekommer inte ett sådant förfaringssätt. Man kan inte tala
om prejudikat när ärendena också antas genom in casu bedömningar.
Jag kan ha förståelse för, och det tror jag att alla har, att skärgårdskommuner alldeles särskilt behöver inflyttning för att man ser ett sjunkande invånarantal. På det sättet skulle man ju vilja ge den här rätten så att man
skulle få den här inflyttningen. Men man måste hålla sig till det regelverket
och de principer som finns. Man kan också tänka sig att man applicera de här
skärgårdsärendena på kommuner som Jomala, Saltvik eller Lumparland och
då kanske ärendet kommer i en annan belysning.
De här olika rätterna i självstyrelselagen; hembygdsrätt, jordförvärvsrätt
och näringsrätt är alldeles särskilt ursprungna ur att man skulle behålla det
svenska språket. Det är detta som är grunden. ”Att hålla den åländska marken i ålänningarnas ägo, att förverkliga den åländska befolkningens rätt till
jordbesittning på Åland gäller angående förvärv och besittning av fast
egendom i landskapet i denna lag inskränkningar”. Så säger man redan i 1 §
i jordförvärvslagen för Åland. Det är liksom andan och mening i lagen. Trots
det så har regeringen Gunell och kansliministern haft ett förhållningssätt att
inkludera hellre än exkludera. Det är inte många ärenden som vi har haft en
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anledning att säga nej till. Vi har försökt hitta orsaker att hellre fria än fälla.
Det ger naturligtvis tolkningsutrymme i vissa fall och vi har haft den linjen att
försöka inkludera istället för att exkludera.
Av alldeles särskilt vikt är också kommunernas byggnadsnämnders ansvar
när det gäller planeringsinstrumentet. Vi från landskapsregeringen och lagtinget har gett ifrån oss den makten genom att vi har delegerat den till kommunerna. Kommunerna sitter på ett väldigt stort ansvar, åtminstone hittills.
Vi får se hur det blir i fortsättningen. Det ansvaret måste man använda på ett
förnuftigt sätt. Markägarnas rätt får inte lederas, dvs. de ställen där man har
tänkt sig att ett markområde, kanske ofta på ett glesbebyggelseområde, ska
exploateras, så är det väldigt viktigt att de omkringliggande markägarna har
en möjlighet att yttra sig om exploateringsgraden. Därför är det väldigt viktigt
med planeringsinstrumentet. Detta är ramen för de här ärendena. De här
speciella ärendena som man talar om, det ena i Kumlinge och det andra i
Brändö, är väldigt olika till sin natur.
Det ena ärendet i Kumlinge är en anhållan från en person som önskar köpa
en redan färdigbildad lägenhet med ett hus på. Området är 4 300 kvadratmeter, lite större än vad som är angivet i förordningen. Men vi i landskapsregeringen tyckte att kostnaderna för delningen av tomten, för att komma ner till
4 000 kvadratmeter, skulle bli så mycket större i förhållande till hela lägenhetens kostnad för den här personen, så därför lät vi det vara 4 300 kvadratmeter. Alltså ett sätt att hellre inkludera än exkludera. Motiveringen till varför den person också fick jordförvärvstillstånd finns i kriterierna, vilka det
också är en mening med; ”bykärna eller annat område som är avsett för fast
bosättning”. Vad tänkte man när man skrev just den här meningen? Jag brukar själv säga; i dess omedelbara närhet. Som alla vet så bestod kärnan förr
av Södergårds, Norrgårds, Västergårds och kanske Östergårds. Sedan fanns
det några hus i utkanten av byn. Det än om det som man har tänkt sig när
man skrev bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning.
Det andra instrumentet är att planerat område. Det var det ena fallet. I det
ärendet har landskapsregeringen satt en bestämmelse om att personen inom
maj månad ska visa att man är inflyttad, tagit sig an det här huset och är bosatt i huset, annars går det här tillbaka.
När det gäller ärendet i Brändö så gäller det ett markområde för en finsk
medborgare vilket det även gällde i Kumlinge. Markområdet är 3 990
kvadratmeter. Det är ett obrutet område. Det är tänkt för fast bosättning.
Personen i fråga är skriven i Brändö men inte bosatt i Brändö. Kan man då
tänka sig att de har två ärendena är likadana? Nej, det kan man inte. För det
här markområdet ligger utanför kärnan. Det hör inte till det som jag just försökte beskriva, bykärnan som också i utkanten av består av fastigheter och
befolkning. Det är inte heller på planerat område. Till den delen är de här
ärendena väldigt lika. Det enda som egentligen är lika är att man har en vilja
att flytta till Åland, åtminstone har man haft det. Nu tror jag att det har ändrat sig lite i Brändöärendet. Nu skulle man helst vilja komma ur det också.
När det gäller Brändöärendet så har vi haft ganska många kontakter med
markägaren, som planerar att sälja ut tomterna, angående hur de ska komma
vidare. Då är planeringsinstrumentet det viktiga, att planera det här området,
att bryta ut tomterna, att visa på hur infrastrukturen ska fungera och att
grannarna har en möjlighet att säga sitt när det gäller exploateringsgraden
osv.
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Jag kommer tillbaka till frågan om man anser att sökanden i jordförvärvsärenden kan behandlas på så vitt skilda sätt. Svaret är ja, eftersom de här två
fallen inte alls är identiska.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ministern pratade om jordförvärvslagen och grunderna för de
begränsningar i jordförvärvslagen som finns och de är helt korrekta. Vi står ju
alla bakom dem, det är gällande lagstiftning.
Vi kan också konstatera det faktum att Åland, i samband med anslutning
till EU, har bekräftat att de begränsningar och diskrimineringar i rätten för
andra att äga åländsk mark så har vi också förbundit oss till att diskriminering mot andra ska ske på jämlika villkor. Vi får inte diskriminera människor
som söker sig till Åland. Så det är inte så enkelt som ministern säger, att man
har rätt att bedöma de här fallen exakt in casu, från fall till fall. Vi får diskriminera men alla ska diskrimineras på samma sätt. Finlands grundlag säger
också detsamma, människor måste behandlas lika.
Jag menar att den här utsagan är delvis fel att landskapsregeringen skulle
ha en fullständig rätt att behandla saker och ting från fall till fall.
Vi har jordförvärvslagen och sedan har vi landskapslagen om jordförvärvstillstånd och jordförvärvsrätt som säger hur man ska bedöma markområden
när man beviljar eller inte beviljar tillstånd för näringsrätt. Det är den vi ska
utgå ifrån. Vi vet att paragraferna som står där är ganska vaga. Det kan vara
svårt att bedöma exakt vad som är ett sådant markområde som faller inom
ramen för att man ska bevilja tillstånd eller inte.
Jag menar att ministern går ganska långt här när hon beskriver på sitt eget
sätt vad som möjligen kan vara en bykärna eller inte. Det stod precis så här i
förordningen att i bykärna kan man bevilja jordförvärvstillstånd.
Det området på Kumlinge, som man beviljade jordförvärvstillstånd för, befinner sig ungefär två kilometer från det som jag betraktar som bykärna.
Visst, det finns några andra hus i närheten och det hus som ligger närmast
råkar faktiskt vara ett hus att för fritidsboende. Så det är inte en ansamling av
hus för fast bosättning, som det har hävdats.
Man är ute på vanskliga vägar när man börjar göra bedömningar av vad
som uppfyller den lagstiftning vi har och vad som uppfyller den förordning vi
har.
Jag får återkomma i det andra tilläggsanförandet med ytterligare synpunkter.
Minister Gun-Mari Lindholm

När det gäller diskrimineringsgrunder så är tanken att man inte får diskriminera personer inom samma grupp. Då tänker jag mig att man har delat in ett
planerat område som är 12 hektar på x antal fastigheter. Inom det planerade
området, och de markägare som anhåller om att få bevilja jordförvärvstillstånd, så mellan dem kan man inte diskriminera. Det är en diskrimineringsgrund. Men mellan olika ärenden, av olika karaktär och som har olika materiellt innehåll, de kan man inte hänvisa eller åberopa någon form av diskrimineringsgrund.
Sedan ska vi också komma ihåg att hela självstyrelselagen och de här tre
rätterna är i sig diskriminerande och alldeles särskilt när vi har den här in
casu bedömningen. Vi kan redan bestämma i ett tidigt skede åt vilket håll ett
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ärende ska gå. Det är klart att man alltid måste göra en form av bedömning.
Egentligen borde vi göra bedömningen utgående ifrån att behålla det svenska
språket, för det är det som är grunden till det här. Egentligen borde vi göra
det ännu mera än vad vi gör, inte bara när det gäller att erhålla hembudsrätt
utan också både när det gäller näringsrätt och jordförvärvsrätt, så borde det
svenska språket vara det starkaste argumentet och incitamentet för att få någon form av rätt från Åland.
Ltl Mats Perämaa

Vi kommer att återkomma till den här frågan i samband med det spörsmål
som har inlämnats. Då får vi diskutera mera och det handlar om frågor vad
man borde göra.
För att återgå till Kumlingeärendet så där har landskapsregeringen motiverat sitt jakande beslut med att man i köpebrevet har sagt att fastigheten är
ämnad för fast bosättning. Det har man också gjort i Brändöärendet. Nu säger ministern att man kan tolka det området som bykärna. Jag säger att området är två kilometer från det som andra betraktar som bykärna. Så vi är ute
på väldigt farliga bedömningar som, enligt min uppfattning, kan bli föremål
för diskriminering mellan olika sökanden.
Det som kanske är ännu allvarligare är att landskapsregeringen i det ena
fallet, Kumlingefallet, har villkorat beslutet med att förvärvaren måste bosätta sig i fastigheten inom viss tid och det är okej. Jordförvärvslagens 8 § ger
en möjlighet att villkora beslut.
I det andra fallet har man valt att inte följa samma villkor. Man har underkänt ansökan på den punkten eftersom man säger att personen inte bodde
rent fysiskt på Åland då ännu. Det är absolut en stränggering. I det ena fallet
nöjer man sig med att personen säger att man ska flytta. Okej, du får flytta
men vi villkorar det.
I det andra fallet säger man åt personen att du borde ha flyttat före till
Brändö, i det här fallet, för att visa att du vill flytta dit.
Enligt min uppfattning så finns det mycket i den här diskrimineringsfrågan
som borde diskuteras ytterligare. Jag menar att man inte har följt en likabehandlingsprincip.
Det allra viktigaste, och det återkommer jag till i spörsmålsdiskussionen,
är att vi nu har en så oklar situation med de här frågorna så att ingen vet
överhuvudtaget på förhand om man kan tänkas få ett jordförvärvstillstånd eller inte. Vi måste få ordning på regelverket och den frågan ligger på ministern
att ge förslag om till lagtinget, men även det återkommer vi till i kommande
spörsmålsdebatt.
Minister Gun-Mari Lindholm

Jag har inte sagt att ärendet i Kumlinge skulle vara i bykärnan. Det är fortsättning på den meningen som applicerar på det ärendet, alltså att det är annat område som är avsett för fast bosättning.
Jag tycker att det är bra att man ifrån liberalernas sida är intresserade av
de här frågorna och vill få ordning på dem. Nu när jag har hållit på grävt i de
här olika dokumenten, för svaret på spörsmålet, har jag noterat att det finns
ärenden som har varit uppe så pass sent som under 2011 och där liberalerna
inte ville ha lagstiftning på det här området. Man ville ha olika principdoku-
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ment som man också fick till stånd, trots att centerledamöterna i den regeringen reserverade sig å sent som i augusti 2011.
Jag ser fram emot att vi också har liberalerna med på det här tåget eftersom man nu säger att det är viktigt att man får ordning och reda i de frågorna. Det tycker jag också att är viktigt. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
8

Självstyrelsens kärnområden
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
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. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 13.03.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.03.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
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grund av privata angelägenheter den 27 mars och Axel Jonsson anhåller om ledighet
den 25-27 mars på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Talmannen vill inledningsvis meddela att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 §
arbetsordningen hålls vid ett särskilt plenum på måndag 25.03.2013 klockan 13.00.
Landskapsregeringen har meddelat att samtliga ledamöter kommer att vara närvarande
vid frågestunden. En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska
anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före alltså fredagen 22.03.2013 . Antecknas.
Föredras
1

Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden
2011-2015
(V 4/2012-2013)
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i
behörig ordning. Listan tar som ersättare i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten
Wille Valve.
Enligt 86 § AO tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet
i övrigt.
Diskussion? Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Wille Valve förklaras därför vald till ersättare i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Bordläggning
2

Ny polislag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03.2013. Godkänt.

Bordläggning
3

Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03.2013.

Andra behandling
4

Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)
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.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
5

Anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)
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.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.
Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
6

Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)
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.

Andra behandling
7

Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)
Samma förfarande gäller här som vid föregående ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Föredras
8

Golfbanan i Eckerö
Landskapsregeringens svar
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 6/2012-2013)
Frågeställaren läser som vanligt upp frågan och efter det svarar ministern. För svaret på
frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre
minuter. Någon annan diskussion är inte tillåten.
Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Enligt information från representanter för Eckerö golf ab
kommer Eckerö golf ab inte att öppna golfbanan till årets säsong på grund av
främst ekonomiska omständigheter orsakade av en nedgång i golfande och en
för stor skuldbörda i bolaget. I tider när turist-Åland ropar efter aktiviteter
rimmar det illa att låta en befintlig golfbaneanläggning återgå i jord- och
skogsbruksmark och det vore resursslöseri med samhällsmedel med beaktande av hur mycket skattepengar som tidigare har getts i form av bidrag och
räntestödspengar till projektet.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö?
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! För det första vill jag säga att varken bolaget eller bolagets
ägare har varit i kontakt med mig gällande golfbanans framtid och vi måste
komma ihåg att det är ägarna som avgör vad de finner är bäst för bolaget. Det
är inte landskapsregeringens sak att besluta över privat egendom, ägarna ska
i lugn och ro överväga vad de vill göra.
För det andra så är jag glad över att vi lever i en marknadsekonomi. I det
systemet finns det flera olika ingredienser, en kallas tillgång och efterfrågan
och en annan ingrediens är att satsningar som inte lönar sig kan omstruktureras eller gå i konkurs. Men det är kreditgivarna och ägarna som är de som
måste avgöra vad som är bäst för dem och bolaget.
Jag anser att marknadens alla instrument och verktyg ska användas innan
regeringen börjar gå in med allmänna medel och störa den turordningen.
Regeringen ser väldigt gärna att bolaget genomgår en omstrukturering eller att en ny konstellation skapas där olika driftiga golfentreprenör stiger
fram och satsar, investerar och tror på en framtid för golfbanan i Eckerö.
Eckerö är Ålands turistkommun nummer 1: Där finns många duktiga turistföretagare, där har många nyinvesteringar gjorts både i logi och i konferens samt i många aktiviteter. Eckerö har fantastiska kommunikationer och
många driftiga entreprenörer.
Vi är alla överens om att Golfturismen är viktig på Åland. Vi vet att besökarna kommer under en lång säsong och de har visat sig vara starka konsumenter.
Eckerö golf har varit och är en stor och modig satsning som har potential
att utvecklas. Och just nu är ett sällsynt bra tillfälle för en kunnig/driftig golfföretagare att ta kontakt men en befintlig anläggning och vara med och att

176

förverkliga sina visioner för Golf Åland. Det är bara att ta kontakt med bolaget.
Regeringen hoppas att hela anläggningen kommer till försäljning eller uthyrning så att driftiga entreprenörer kan driva den vidare. Det är givetvis inte
önskvärt att golfbanan inte öppnar den här säsongen men återigen, det är
ägarna som beslutar det.
Görs det kommer regeringen stå bakom och hjälpa till på alla de sätt vi kan
göra. Vi har system med lån, garantier och investeringsstöd för utvecklande
och nyinvesteringar. Men regeringen varken kan eller bör gå först i en sådan
här omstruktureringsprocess, det måste bolaget själv göra.
Så till ltl Eklunds fråga: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta
för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö.
Jag kan inte låta bli att först säga att Ålands Framtid otaliga gånger brukar
säga ifrån den här talarstolen att man är det enda borgerliga partiet på Åland.
Just i den här frågan verkar det dock inte så.
Huvudregeln för mig och regeringen är att samhällsinsatsen och våra allmänna medel kommer in i marknadssystemet när företag och entreprenörer
vill göra investeringar eller satsningar inom vissa områden. Turismen är ett
sådant område. Enligt våra principer kan våra gemensamma skattepengar gå
till utvidgning av verksamheten förutsatt att kravet på exportinkomster fylls.
Vi har dock ingen möjlighet att efterskänka lån, det skulle utgöra ett otillåtet statsstöd och det är inte tillåtet i EU att stöda företag i ekonomiska svårigheter. I så fall måste det betecknas som omstruktureringsstöd och notifieras
till kommissionen.
Så vad kan eller bör landskapsregeringen göra? Först anser jag att marknadskrafterna och alla inblandade parter måste få spela sina roller.
Vi kan sedan erbjuda Finnvera-lån eller garanti som komplement till vanliga
banklån. Vi kan erbjuda investeringsstöd för utvidgningen och uppgraderingen och vi kan eventuellt gå in som en minoritetsägare via något av våra bolag,
förutsatt att det finns en trovärdig affärsplan med driftiga golfentreprenörer
som satsar och själva tror på projektet.
Landskapsregeringen ser givetvis väldigt gärna att golfbanan i Eckerö fortsätter och bidrar till Ålands attraktionskraft som turistdestination. Vi inser
värdet av alla kringeffekter och arbetsplatser banan skapar och regeringen vill
inte se att området återgår till åker och skogsmark. Det vore kapitalförstöring.
Däremot tror regeringen på den åländska entreprenörsandan, det fria företagandet och marknadskrafterna. Huvudman för räddningsauktion för golfbana ska inte vara regeringen. Vi ska stå bakom med stöd och hjälpinsatser
men först måste marknadskrafterna göra sitt.
Min dörr är alltid öppen och telefonnumret står i telefonkatalogen, det är
bara att höra av sig. Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Om man ser historiskt tillbaka på Åland och vad som har
åstadkommits när det gäller olika golfbaneprojektet, så redan 2004 var jag
med i näringsutskottet här i lagtinget. I turiststrategin bestämdes att en av attraktionerna inom turistbranschen skulle vara en golfbana. Man skulle skapa
destination Åland för golfbanor.
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Efter detta har olika projekt presenteras; i Grelsby, i Godby, i Föglö, i
Brändö och i Stornäset. Under den här tiden har det åstadkommits en sex
håls korthålsbana i Kastelholm.
Det ska vara driftiga entreprenörer som tar tag i det här. Hela händelseförloppet som har gjort att Eckerö golf är i den situationen som de är idag är lite
tragiskt, inte bara när det gäller det ekonomiska utan det finns andra personliga tragedier i det här. Det är nästan lite force majeure när det gäller golfbanan här.
Jag vet att olika intressepersoner har jobbat för att skapa ett driftsbolag.
Det är ett bekymmer idag att ta över det här bolaget, det är i princip omöjligt.
Bolaget måste skapas om.
Följdfrågan är: Hur ställer sig för landskapet till att köpa hela marken och
hyra ut den som en affärsidé? I tidigare golfprojekt som Godby och Grelsby
hade man tänkt byta åt sig mark. Man kunde tänka sig att skänka mark, man
var beredd att bygga till hundra procent och man kunde ha jämkat ihop och
ordna markbyten av olika marker. Hur ställer sig landskapet till att eventuellt
köpa marken, hyra ut marken till ett driftbolag mot en avkastningsprocent
som man kommer överens om med ett driftsbolag som är villigt att över?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Först till olika golfsatsningar som har gjorts i landskapet sedan
2004 och mycket tidigare också. Jag kan berätta att Eckerö golf har erhållit
469 547 euro i bidrag från det offentliga på Åland. Många har pratat om hur
mycket Eckerö golf har fått i förhållande till Ålands golfklubb. Ålands golfklubb har fått 469 885 euro. Det skiljer 300 euro av samhällets insatser mellan de olika golfsatsningarna. Jag tycker att det är ganska intressant. Landskapsregeringar har under årtionden ansett att golfen på Åland är värd att
satsa på och det har man bevisligen gjort.
Sedan när det gäller om landskapet ska köpa markerna. Återigen, marknadskrafterna måste få göra sitt först. Vad är det som säger att inte någon
annan skulle kunna köpa markerna och hyra utan dem till en driftig golfentreprenör? Då behöver ju inte landskapsregeringen blanda sig i det här. Vi ska
inte komma in i den här ekvationen just nu. Nu ska ägarna till bolaget göra
vad de anser att är bäst och kreditgivarna till bolaget måste göra vad de anser
att är bäst sedan är det upp till marknadskrafterna att agera därefter.
Vi finns här, dörren är öppen och det är bara att slå en signal på telefonen.
Vi har möjligheter att vara med och hitta finansieringslösningar med Finnvera och olika garantier om det är någon som vill göra någonting. Men i första
hand är det inte landskapregeringen som ska vara den som går först i den här
räddningsaktionen.
Beträffande de eventuella satsningar som ville göras av vissa entreprenörer
för några år sedan så sade majoriteten i lagtingssalen att landskapet inte ska
bygga och finansiera golfbanor. Det sade den här salen ganska klart och tydligt och jag var en av dem som tyckte det.
Ltl Brage Eklund

Det är klart att i princip ska marknadskrafter råda. Om det skulle finnas fritt
kapital att samla upp så håller jag med minister Karlström på det viset att det
vore det enda rätta.
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Landskapet har bevisligen tidigare i olika satsningar byggt till hundra procent och hyrt ut till en dålig affär. Vi har Alandica som ett bra exempel där
man byggde till hundra procent, 17 miljoner eller vad det kostade. Det är ju
bara att kontrollera vad det kommer in i hyra från den lokalen och hur mycket avkastning det ger. Det handlar inte om procent, det handlar om promille.
Det finns exempel där landskapet har gått in och tagit över marknadskrafterna. Då hade man kunnat tänka sig att marknadskrafterna skulle ha gällt den
gången också när Alandica byggdes. Marknadskrafterna ska inte bara gälla på
en golfbana.
På hela turist Åland är det en tillbakagång och kanske en viss skeptiskhet i
satsningar från sådana som har kapital för man begär en viss avkastning.
I det här fallet kan det vara ett sätt för landskapet att gå in som eventuell
motor och att man gör ett avtal med driftbolaget att de i framtiden köper
marken tillbaka. Landskapet är en finansiär i första hand och köper marken
och sedan får driftsbolag köpa marken tillbaka, när man ser att det fungerar.
Om man inte kommer på en vettig lösning nu inom en snar framtid så tror jag
att risken är stor att marken återgår till åker- eller skogsmark
Minister Fredrik Karlström

Bara för att man har gjort dåliga affärer i historien så behöver inte det vara
ett svar på att man ska fortsätta att göra dåliga affärer. Om man också jämför
med Eckeröhallen så är inte det heller en lysande affär för skattebetalarna.
Återigen, det finns ingen anledning att landskapsregeringen blandar sig i
marknadskrafterna nu. Se till att markerna kommer ut till försäljning, om det
är det som ägarna av bolaget och markägarna som äger området vill.
Just nu ser jag inte att landskapsregeringen ska gå in och köpa marken för
att eventuellt hyra ut marken till ett driftsbolag. Jag är helt övertygad om att
marknadskrafterna klarar av detta. Finns det förutsättningar att driva en
golfbana, vilket jag tror att det finns på Åland med de pengar som redan är
instoppade ifrån samhället och det som redan är satsat i banan, så önskar jag
verkligen att det finns en driftig entreprenör som tror på det här, vill sätta
hus och hem på det här och driva det vidare. Förhoppningsvis kan man en
dag tjäna bra med pengar på golfbanan. Det gynnar Åland som helhet och det
är så som det ska fungera. Sedan finns näringsministern och landskapsregeringen med för att kunna stötta upp om det behövs investeringsbidrag, lån eller garantier för att fullfölja den här affären.
Men jag ser ingen anledning att vi ska föregå de marknadsprinciper som
jag tycker att är bra och fungerar på Åland.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
9

Ändringar av arbetsordningen
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.03.2013.

10

Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)
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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. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 18.03.2013.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.03.2013 då det hålls en frågestund klockan 13.00 och ett plenum
klockan 14.00. Plenum är avslutat.
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Frågestunden börjar
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 2/2012-2013)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en
fråga enligt 35 § i arbetsordningen: Lagtingsledamöterna Mats Perämaa, Anders Eriksson, Katrin Sjögren, Torsten Sundblom, vtm Viveka Eriksson, Tony Asumaa och Gunnar Jansson.
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.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Dimensioneringen av utbildningsplatserna vid gymnasialstadiet
inför hösten är en fråga som intresserar oss.
Vi har sedan tidigare fått kännedom att den sociala linjen inte ska genomföras under nästa år varvid det per automatik blir något färre utbildningsplatser för våra ungdomar.
Vi har också kännedom om att avsikten är att minska antalet utbildningsplatser vid lyceet. Nu har vi fått kunskap om att man ändå avser att öka dimensioneringen något vid Ålands lyceum.
Frågan konkret till utbildningsministern blir: Vilka tankar och strategier
har landskapsregeringen och vad tänker landskapsregeringen göra inför hösten gällande dimensioneringen av dessa platser?
Minister Johan Ehn, replik

Tack, fru talman! Dimensioneringsfrågan är en ganska väsentlig del för
att både klara ekonomin vid skolan och samtidigt se till att man har tillräckligt antal platser för de ungdomar som kommer ut från grundskolan, men också för ett antal andra ungdomar som redan finns utanför
grundskolan.
När vi fattade dimensioneringsbeslutet här under hösten, oktobernovember, så hade vi i vanlig ordning 1,3 platser per grundskoleelev som
går ut. Vi hade samma förhållande storleksmässigt när det gäller antalet
ungdomar som går ut, vi hade lika många utbildningsplatser.
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Däremot finns det ett system där man inte startar alla utbildningar alla år
vid Ålands yrkesgymnasium. Dessutom förde vi diskussionen kring den sociala linjen i yrkesgymnasiet.
När vi hade provansökningsomgången så kunde vi se att efterfrågan på
platser framförallt till Ålands lyceum var betydligt större än vad det har varit
tidigare. Det har medfört att vi har sett över det här.
I fredags fattade jag beslutet om att man sak höja antalet platser till 160 vid
Ålands lyceum. Samtidigt minskar man platserna vid Ålands yrkesgymnasiums handels- och ekonomiutbildning från de utlovade 36platserna till att nu
vara 22 platser istället. Vi såg på försöksansökan att efterfrågan inte var speciell stor.
Ser vi framåt så har vi ett arbete på gång där vi ska bli bättre på att förutse
utbildningsbehovet. Vi har bett att ÅSUB, tillsammans med landskapsregeringens utbildningsavdelning, ska kunna få fram ett instrument för att lite
bättre kunna styra upp det här för framtiden. Det är vad vi ser framåt i tiden.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är givetvis många delar som man ska beakta när man dimensionerar utbildningsplatser i ett samhälle, i detta fall på Åland. Det är
självklart så att den frågan kopplar ihop med rådande konjunktur och en något stigande arbetslöshet.
Man måste givetvis beakta att vårt näringsliv i olika perioder eftersträvar
olika kompetenser.
Jag har en fråga som jag speciellt skulle vilja lyfta och be ministern ge
landskapsregeringens synpunkter på. Det faktum att vi har en situation där vi
har ungdomar som är i en besvärlig sits och kanske t.o.m. riskerar att slås ut
och inte vara intressanta för arbetsmarknaden, deras situation borde beaktas
speciellt mycket. Det har visat sig att de ungdomarna gärna lämnar den utbildningen de har kommit in på om de inte får välja det som de är intresserad
av.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det där är en viktig fråga att ha i beredskap. Samtidigt måste vi
också se till att vi har ekonomin i skick i våra underlydande myndigheter. Det
gäller att lägga det här pusslet på ett sådant sätt att vi får tillräckligt med utbildningsplatser så att alla har en möjlighet att studera vidare. Men ungdomarna kanske inte alltid kommer att få studera exakt det som de vill, för det
tror jag inte att vi kan åstadkomma. Däremot försöker vi så långt det är möjligt, utgående ifrån de tidigare erfarenheterna vi har om hur folk söker, just
dimensionera platserna utgående från det. Det visar också vårt senaste beslut
på. När vi ser att försöksantagningen gav vissa nya infallsvinklar på hur eleverna det här året har sökt så hade landskapsregeringen också beredskap att
gå in och förändra antalet platser.
Vi kan säkert bli bättre på de sakerna också och komma betydligt längre i
att försöka förutse det här. Landskapsregeringen försöker så långt det är möjligt att hitta det här pusslet.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Viktiga har en nu rådande situation med svag ekonomi och en
växande arbetslöshet, kanske speciellt på ungdomssidan. I fall arbetslösheten
skulle öka ännu mera bland ungdomar, har landskapregeringen beredskap att
utöka antalet utbildningsplatser ytterligare för att motverka arbetslösheten?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Frågan om ungdomsarbetslösheten kommer också att diskuteras
i en spörsmålsdiskussion här längre fram. Då kommer vi att utveckla de frågeställningar som ltl Perämaa tar upp nu. Jag ser det som självklart att det
måste finnas en beredskap för landskapsregeringen i det sammanhanget och
vi måste också titta på utbildningen som en del i ett möta ungdomsarbetslösheten. Vi har redan sedan tidigare visat just på de bitarna genom att vi sätter
in olika insatser just för de ungdomar som kanske ligger i riskzonen för att
slås ut.
När det gäller gymnasieskolan så har vi under det här året gjort en satsning
på att i skolans stötta upp dem med bättre stödundervisning. Man har omlokaliserat en del av resurserna så att man i stället ge mera till stödundervisning.
Men som svar på frågan så finns det också en beredskap. Om vi får en kraftigt ökande ungdomsarbetslöshet ytterligare så måste det finnas en beredskap att använda sig av utbildningssystemet som ett sätt att lösa de problemen.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Nordlund.
Vi var båda med tankesmedjan 2017 en gång i tiden. Där slog vi fast att vi
skulle jobba mot ett ”Grönt Åland i ett blått Östersjön”. Vindkraften är ju väldigt central om man ska lyckas med den målsättningen. Vi har alla förutsättningar för att ha en väldigt bra vindkraftsindustri, bara vi skulle få detta på
plats när det gäller rikets system för inmatningstariffer.
Handels- och industriministeriet, som det hette då, hävdade i sten att det
här är landskapets behörighet och att de inte kan stöda det punkt slut. Det
har efter alla utredningar visat sig vara fel. Riket kan visst göra det.
På senaste aftonskolan, som kanske inte heller blev någon succé när det
gäller vindkraften, så har jag förstått via media att man från landskapsregeringens sida lanserade följande idé: Av det här stödet på 41 miljoner euro så
skulle landskapet stå för 20 miljoner. Det har jag förstått att skulle tas från en
redan ganska hårt pressad klumpsumma. Kanske finansministern kan vidareutveckla hur man riktigt har tänkt att det här skulle gå till?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det gör jag gärna, men först vill jag påpeka att vindkraften inte
är mitt huvudsakliga ansvarsområde. Det är minister Thörnroos ansvarsområde. Men eftersom jag är finansansvarig så talar jag gärna om de ekonomiska aspekterna av vindkraften.
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Det är helt riktigt, som ltl Eriksson säger, att visionen om ett grönt Åland
finns och att vi ska ha en omställning. Det har jobbats under lång tid med
vindkraften, under den förra regeringen och också under den här regeringen,
utan att vi ännu har kommit i mål.
Det är riktigt att det här är landskapsregeringens behörighet helt och hållet. Från och med 2011 har det också införts en energiskatt i landet som medför att man bär upp en ganska ansenlig summa pengar som vi får tillgodo via
den så kallade klumpsumman.
Jag tycker själv att det är rimligt att om vi säger att vindkraften är den viktiga frågan som den är, och att vi vill komma till en överenskommelse med
republiken Finland om det, så ska vi också själva vara beredda att satsa
någonting. Fru talman, jag tror att det är det som gjort att den här frågan har
dragit ut under så lång tid. Vi har velat komma in i det finländska systemet
men vi har inte varit beredda att satsa någonting själva, trots att det är vår
behörighet och trots att vi får pengar via klumpsumman från energibeskattningen. Om vi ska åstadkomma ett samarbete på lika villkor så tycker jag att
det är rejälast att alla parter vinner någonting på det här. Då ska vi vara beredda att ta vår del i en sådan här satsning. Därför har jag själv lanserat tanken att för de så kallade västra projekten, utanför Eckerö och Hammarland så
skulle stödet på 12 år bli ungefär 40 miljoner, om det skulle verka fullt ut. Då
är det inte mer än rimligt att vi från åländsk sida också är med och tar hälften
av det eftersom det är vår behörighet och vi får pengar via klumpsumman för
det hela.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson

Det är främst de ekonomiska aspekterna som jag är lite orolig över. Det var
därför som jag vände mig direkt till finansministern. Jag såg i media att finansministern Nordlund pratade om att det här var den del som vi fick av
energiskatten, men inte är det ju några speciella delar som vi får när det gäller klumpsumman. Avräkningsbeloppet kommer ju sin helhet. Jag förstod
inte riktigt hur man resonerade när det gäller den delen.
Vi vet också att vi har ett ackumulerande underskott på cirka 100 miljoner
euro om vi också beaktar utjämningsfonden. Är det här utspelet faktiskt riktigt genomtänkt? Vi vet att riket kan stöda det här om de vill. Utöver de argument som Ålandsdelegation hade så kan riket också stöda framförallt via
48 § eller 51 § i självstyrelselagen.
Jag tycker att det är bra att man jobbar för vindkraften, det vill jag också
göra. Men har man riktigt tänkt igenom de ekonomiska aspekterna fullt ut
när det gäller det här utspelet?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Egentligen borde ltl Eriksson svara på hur mycket han själv är
beredd att betala för vindkraften. Eller är man bara för vindkraft i de fall som
finska staten står för alla fioler? Det är inte ärlig politik, vilket jag vill ändra
på. Ska man göra ett avtal mellan två parter så måste bägge parter gå in på ett
rejält sätt och visa vad man är beredd att satsa och vad bägge parter kan
vinna.
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Hittills har mycket handlat om att vi ska komma in i ett område som är rikets behörighet och bara ta fördelarna av det. Vi måste också vara med och ta
vår del av det här ansvaret. Det är absolut rejälaste, tycker jag.
Det skulle vara en stor fördel för Åland och faktiskt för hela Finland om vi
skulle kunna förverkliga de här projekten. För då skulle vi ha en riktig energiomställning i vårt samhälle, vi skulle vara ett av de få samhällen som till
hundra procent producerar en energi som vi de facto själva behöver.
Fru talman! Summan på 100 miljoner när det gäller det ackumulerande
underskottet är en helt felaktig uppgift från ltl Anders Eriksson.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson

Inte om man beaktar utjämningsfonden och det behöver man de facto göra
om man ska vara riktigt ärlig.
Vi vet att avräkningsgrunden kan justeras. Hur det ska gå till står ganska
tydligt i 47 § i självstyrelselagen. Landskapsrevisorerna pekar på att man har
förlorat över 100 miljoner på grund av de ändringar som har gjorts i statsbokslutet.
Jag är inte kritisk, finansministern Nordlund, jag är bara frågande, för vi
har mycket som vi finansierar som de facto hör till riket. Vi har många orsaker till att vi inte får den klumpsumma som vi borde få. Jag är faktiskt rädd
för om vi har råd att ta på oss mera.
Jag vill absolut jobba för vindkraften, men vi har exempel på exempel där
man från landskapets sida går in och erbjuder sig att det här kan vi betala och
det här kan vi sköta. Har vi faktiskt råd med detta i slutändan? Vi har synbarligen olika uppfattningar om hur stort det ackumulerade underskottet är.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ltl Eriksson överraskar mig. Han talar själv för ett självständigt
Åland. På ett självständigt Åland skulle vi antagligen stå för alla kostnader
själva.
I det här fallet är det rikets behörighet. Vi ska göra ett avtal med riket om
det här. Det måste också finnas någonting i det för rikets del. Jag tycker att
det är skäl att vi också visar vilka kort vi vill använda oss av och hur mycket vi
själva tror att det här betyder för Åland. Jag är övertygad om att om vi skulle
lyckas få till stånd ett sådant samarbete på fifty-fifty basis så skulle det vara
en stor framgång för Åland. Energimässigt skulle vi vara ett föredöme, vi
skulle göra investeringar och vi skulle vara på vågens framkant när det gäller
vindkraftsutvecklingen. Det skulle betyda väldigt mycket både investeringsmässigt men också att Finland, från sin budget, skulle vara med och betala
över 20 miljoner till ett det åländska samhället. Det tycker jag skulle vara en
bra affär för Åland. Ska vi bara använda våra egna pengar då kan vi inte
åstadkomma lika mycket som när vi lägger ihop.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Vi fortsätter på energispåret. I slutet av förra mandatperioden ville
ett enigt lagting tillsätta en energikommission. Det står också i landskapsre187

geringens program: ”En energikommission ska tillsättas för att dra upp riktlinjerna för en framåtsyftande och miljöinriktad energipolitik”. Varför har
inte energikommissionen tillsatts?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Tack ltl Katrin Sjögren för en intressant fråga. Energifrågor är
någonting som vi alla berörs av. Vi vet att vi i dagsläget har ett avsevärt högre
pris än i våra närregioner. Vi vet också att den investering som vi har på gång
i den så kallade Finlandskabeln ytterligare kommer att höja våra energipriser.
Därför är det synnerligen angeläget att vi har ett oberoende organ som granskar våra energipriser, att de ligger i fas med verkligheten och att de kommer
alla ålänningar till fromma.
Som planen ser ut nu, den såg likadan ut tidigare, så tillsätter vi först en
oberoende energimyndighet. När deras arbetsuppgifter är fullständigt specificerade så tillsätts den så kallade energikommissionen för att arbeta mot och
med energimyndigheten.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Finlandskabeln behandlades i slutet av september under den förra
mandatperioden. Finans- och näringsutskottet skrev då i sitt betänkande att
en energikommissions viktiga uppgifter är att se på synergieffekter som kan
nedbringa konsumentpriserna, men också att förverkliga energieffektiviseringsmål och förverkliga den strategi som finns för energiarbetet på Åland
och som togs även 2008. Jag tycker att man förlorar styrfart. Det finns oändligt mycket att jobba med på energiområdet. Hur jobbar man med dessa frågor idag?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! På det formella planet så är man färdig med lagstiftningen
kring en energimyndighet. Om jag är rätt informerad så kommer ärendet
snart att gå på remiss så att man kan tillsätta myndigheten. För det är viktigt
att myndighetens åtaganden är klargjorda innan energikommissionen tillsätts.
På det mera informella planet har jag till min hjälp en arbetsgrupp, med
åtta eller om de är tio medlemmar, som jag träffar regelbundet en gång i månaden. I arbetsgruppen för vi diskussioner kring energifrågor.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det är nog bråttom! Regeringen Katainen aviserar högre elpriser och
i fredags diskuterade strategigruppen för en ny programperiod hur nästa
fondperiod ska se ut. Då konstaterades det flera gånger att man saknar en
övergripande strategi; strategier för biogas och strategier för hur vi ska energieffektivisera. Det skulle vara jätteviktigt att ha när det gäller att ta fram det
nya fondprogrammet. Vi saknar helt enkelt en strategi. Det dyker upp frågor
lite här och där och det finns liksom inget målinriktat arbete.
När kan vi räkna med att landskapsregeringen börjar arbeta på allvar med
energieffektiveringsfrågorna över hela landskapet?
Minister Veronica Thörnroos

Landskapsregeringen har alltid, sedan den tillträdde, sett väldigt allvarligt
och arbetat allvarligt för energifrågorna. Så till den delen kommer det inte att
bli någon förändring.
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Vad sedan gäller den sammanlagda strategin så tog landskapsregeringen i
november 2011 ett övergripande strategidokument som kommer att uppdateras här nu under våren. Jag rekommenderar ltl Katrin Sjögren att titta i protokollen från hösten 2011.
Sedan delar jag helt ledamotens vision och utmaningar kring energiarbetet. Det är min absoluta övertygelse att det ligger i alla vårt intresse, alla ålänningars intresse, landskapsregerings intresse och oppositionens intresse att vi
har en så väl fungerande och balanserad energimarknad som möjligt.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Torsten Sundblom, varsågod.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Det är en sak som kännas lite osäker ibland. Det handlar om hur
många konsulter man har som jobbar med kortrutten. Jag skulle gärna vilja
att ministern kunde ge ett samlat grepp på den här biten, för det är svårt att
hänga med bara genom beslutsprotokollen. Kan ministern beskriva hur
många konsulter vi har som för tillfället jobbar med kortruttsutredningarna?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack för frågan. Jag vet att skärgårdstrafiken ligger ltl Torsten Sundblom varmt om hjärtat och skärgårdstrafiken ligger mig också
varmt om hjärtat.
Jag ska kort försöka ge ett samlat grepp över den så kallade kortrutten. Antalet konsulter däremot är lite svårare att ta ställning till eftersom vi inte
upphandlar konsulter längre, utan vi fokuserar snarare på att upphandla ramavtal. För specifika tjänster sätter man in konsulter i den utsträckning det
behövs.
Arbetet går väldigt väl framåt. Landskapsregeringen fick förra veckan presenterarat för sig en delrapport, som faktiskt rör Föglö och vilka synpunkter
man har där på färjfästenas placering. Delrapporten kommer att presenteras
för de samlade regeringspartierna snart och sedan kommer alla att ha möjligheter att ta del av rapporten.
Vad gäller miljöbiten så pågår ett arbete. Det är också externt upphandlat
och samma sak när det gäller samhällsanalyserna som kommer att presenteras här ganska snart faktiskt.
Det totalt samlade greppet och frågeställningen var man ska börja gräva,
inte när, förväntar sig landskapsregeringen att ha i sin hand under senhösten.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Här fick jag svaret på två konsulter. Men om man inte säger
att det är konsulter, det har ju upphandlats och utannonserats att man vill ha
olika arbeten utförda. Jag har kallat det konsulter men kanske det var fel.
Skulle ministern bara kunna gå in på de bitarna direkt. Man har upphandlat
för flera olika ändamål.
Minister Veronica Thörnroos

Om vi börjar med den som jag tycker är den allra viktigaste biten och där vi
har varit svagast förut så är det ju miljön. Där gäller det i första hand att nu få
ett totalgrepp, miljökonsekvensbedömning över samtliga kortruttsprojekt
som finns med.
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Sedan har vi också samhällsnyttan där man försöker se vad det här betyder
på det lokala planet och vad det betyder för hela Åland. Den beskrivningen
ska förhoppningsvis indikera att investeringar i kortrutt för skärgården
kommer alla ålänningar till fromma.
Vad gäller den rent tekniska biten så har vi upphandlat granskning av bottenundersökningar. Vi har special ramavtal för betongkonstruktioner och
även specialavtal för väggkonstruktioner. Vi har geotekniska undersökningar
som kan härledas både till hamnanläggningar och till broar. Det är således all
den kompetens som vi inte har inom de egna väggarna som vi har valt att
upphandla.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! På det här viset kommer jag till sex stycken olika, det må
väl vara okej så.
Jag har en lista här, som har lämnat till talmanskonferensen, över ärenden
som ska komma till lagtinget. Här finns inte någonting om kortrutten med.
Det kanske inte kommer någonting det här året i alla fall då?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Jag ser besvikelsen i ltl Torsten Sundbloms ögon här, om
det inte ska komma något kortruttsmeddelande. Vi håller för tillfället nu på
att göra en avstämning i landskapsregeringen och inom regeringspartierna.
Min målsättning är att vi under våren ska kunna lämna, inte ett fullständigt
kortruttsmeddelande, men ett delprojekt.
Jag tycker alldeles uppriktigt och ärligt att det vore viktigt att alla här i lagtinget har möjlighet att ta del i den här processen om kortrutten, helt enkelt
därför att det är projekt som skrider över väldigt många år. Det är viktigt att
det finns en bred uppslutning kring kortrutten, att projekten går vidare oberoende av vem som för tillfället sitter vid makten. Tack.
Talmannen
Följande frågeställare är vtm Viveka Eriksson, varsågod.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Vi vill också höra lite om det arbete som vi antar att landskapsregering utför när det gäller alkohol- och drogpolitiken. Det finns förstås väldigt
mycket saker som borde hända. Vi tycker att det har varit ganska tyst. Det
finns en arbetsgrupp som jobbar med det här. Tyvärr har landskapsregeringen valt att sätta oppositionen på sidan. Därför är det förstås också intressant
att höra vilka framgångar man har i det här arbetet.
Särskilt vill jag poängtera det faktum att så här långt lever vi efter ett
gammalt alkohol- och narkotikapolitiskt program. Det program som gäller
idag, och som man hitta på landskapsregeringens hemsida, tog slut 2011.
Programmet sträckte sig alltså från 2008 till 2011. Landskapsregeringen har i
tilläggsbudgeten, för ett år sedan, sagt att man under 2012 skulle komma
med det här programmet. Jag är lite nyfiken på vad som är på gång när det
gäller program och andra åtgärder.
Minister Carina Aaltonen

Tack för den frågan. Det gläder mig att just den frågan kommer upp. Även om
det inte finns ett färdigt program idag att presentera så lever det här arbetet
inom landskapsregeringen men också ute i det åländska samhället när det
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gäller att förhindra att unga människor råkar ut för missbruk och också drabbas av riskbruk. Det är väldigt viktigt för samtliga partier som finns i landskapsregeringen.
Just nu pågår ett arbete med att göra de sista ändringarna med ett nytt
missbruks- och riskbruksprogram. Vi har också utökat det arbetet från att
bara gälla alkohol, narkotika och tobak till att också gälla spelmissbruk och
doping. På grund av sjukdom bl.a. så är det här arbetet fördröjt. Tanken är att
arbetet ska vara klart under våren. Det ska komma som ett meddelande till
lagtinget senast i september. Jag hoppas på en väldigt livlig och engagerad
debatt och diskussion inom det här området som alla våra partier är engagerade i och intresserad av.
Det har dock hänt saker och ting under det här året. Det är inte så att vi
väntar på ett program och så görs ingenting. Det har hållits en två dagars kurs
i ansvarsfull alkoholservering. Ett sextiotal personer som arbetar på krogar
och restauranger deltog. Kursen fick väldigt bra respons. I början av maj sak
vi ha en ny kurs när det gäller droger.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Vi tycker från liberalernas sida att det här är så oerhört viktiga frågor. Det berör så otroligt många människor. Det är också, som ministern säger, ett angeläget ärende för alla partier i lagtinget. Därför är vi lite besvikna
över att inte landskapsregeringen valt att ta med oss i det arbetet. Det här är
ett långsiktigt arbete som vi alla ska bedriva gemensamt.
Vi se fram emot det här meddelandet och beklagar att det faktiskt är ett år
för sent, vilket det är eftersom ni hade ambitionen att få programmet 2012
och så borde också ha skett.
En annan sak är lagstiftningsåtgärder, där är det intressant att höra hur
landskapsregeringen ligger till när det gäller tobakslagstiftningen. Där skulle
det också enligt regeringens handlingsprogram komma en offensiv lagstiftning. Och vad händer med promillegränsen?
Minister Carina Aaltonen

Det här är ju ett arbete som ska ske mycket främjande och förebyggande. Det
som också är nytt är att vi får till en drogsamordnare. Det projektet leds av
folkhälsan och den nya drogsamordnaren börjar sitt arbete efter påsk, i början av april. Det kommer att tillsättas en ny grupp som består av tjänstemän i
de olika myndigheterna.
Sedan när det gäller lagstiftning så har vi med tobakslagstiftningen, som
förhoppningsvis kan komma inom ett år. Vi har också ett annat lagförslag
som gäller alkohol och som är ute på remiss just nu. Jag menar nog att det
sker saker och ting på det här området. När körkortslagen kommer hit till lagtinget så får vi diskutera promillegränsen.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Här har nu minister lovat att vi får ett meddelande under våren om
alkohol- och drogpolitiskt program och tobakslagen inom ett år. Ytterligare
detta med promillegränsen, det är en fråga som ett lagting har gjort en beställning till landskapsregeringen. Hur ligger det till med den lagstiftningen?
Det var ganska långt framdiskuterat då tidigare. Tänker landskapsregeringen
också ändra promillegränsen i trafiklagen?
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Minister Carina Aaltonen

Ja, det är min förhoppning att vi ska kunna ändra promillegränsen. Det som
vi är eniga om är att gränsen för grovt rattfylleri ska justeras nedåt. Sedan
måste vi ta vidare politiska diskussioner när det gäller den lägre promillegränsen. Det kommer att ske förändringar. Körkortslagen är också på väg till
lagtinget inom en snar framtid.
Detta med missbruk och riskbruk är väldigt viktigt. Jag tycker att vi ifrån
landskapsregeringens sida också ska sätta stort fokus på alkoholen. Vi måste
höja alkoholdebuten lika som tobaksdebuten så att färre ungdomar börjar
dricka och röka tidigt. Det är många gånger inkörsporten till tyngre beroenden av droger. Här har vi ett gemensamt arbete att göra, alla vi som jobbar
inom politiken.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Tony Asumaa, varsågod.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Temat är miljöbilar och miljö. Vi vet att vi fortsättningsvis
kommer att vara beroende av fossila bränslen. Vårt oljeberoende kommer
inte att ta slut utan det kommer att fortsätta, vilket också landskapsregeringen har konstaterat i sitt regeringsprogram. Vårt oljeberoende kommer fortfarande att förorsaka problem både på kort och på lång sikt, vilket vi också har
kunnat konstatera i den BSPC-arbetsgruppen som jag sitter i. Vi jobbar för att
gå över från svart ekonomi till grön ekonomi, men det går inte på en kafferast.
Regeringen skriver i sitt regeringsprogram; ”man ska skapa en infrastruktur som möjliggör att man kan använda miljöbilar i det åländska samhället.” Hur långt har man kommit i arbetet med att skapa den här infrastrukturen för att kunna möjliggöra användning av miljöbilar av ålänningarna?
Minister Carina Aaltonen

Tack för en intressant och viktig fråga. Åtminstone fasta Åland skulle ju väldigt lätt kunna vara ett pilotområde för miljöbilar/elbilar av olika slag. Den
här infrastrukturen som det pratas om i regeringsprogrammet ligger tyvärr
inte inom mitt område. Det är infrastrukturministern som har hand om trafikfrågorna. Från miljösidan välkomnar vi naturligtvis en sådan här strategi
och plan.
Det bästa exemplet, tycker jag åtminstone, är Mariehamn stads miljöbussar. Vi tar avfall och förvandlar det till bränsle och energi. Jag skulle gärna se
fler sådana projekt, t.ex. inom lantbruket när det gäller traktorer och annat
som används inom den näringen. Tyvärr är mina resurser begränsade. Det
här är en fråga som man måste jobba med tillsammans med både infrastrukturavdelningen, näringsavdelningen och miljöbyrån. Kanske man också kan
använda sig av innovativa medel och försöka få Åland till ett pilotområde som
vi är politisk eniga om, tror jag, att vi borde ha alla förutsättningar att kunna
vara.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Tack minister Aaltonen. Det här området är så brett så
ibland vet man inte vem som håller i det här, och om någon håller i det över-
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huvudtaget. Nu vet jag att infrastrukturen givetvis hör till infrastrukturministern och miljön till miljöministern.
Om vi går från de hårda värdena till de mjuka värdena så kanske det berör
miljön mera. Det är väl också vårt ansvar i samhället att informera om problemen med exempelvis koldioxidutsläpp som leder till global uppvärmning.
Regeringen skriver också att man gärna vill påverka attityderna, och det
handlar väl mycket om att påverka attityderna, och att man ska genomföra en
informationskampanj. Den här informationskampanjen och attitydförändringar inom miljöarbetet är väl något som kanske mera ligger på miljöministerns bord eller?
Minister Carina Aaltonen

Ja, det är så. Det är inte så att vi behöver göra allt här internt inom förvaltningen. Informationsarbete kan göras med hjälp av de organisationer som
finns utanför Åland och som t.ex. kan få PAF-stöd för att göra informationskampanjer.
Ltl Tony Asumaa sitter med i finansutskottet och det här är också en ekonomisk fråga, som jag ser det. Om vi kommer tillbaka till kampanjen när det
gäller bilåkning. Kan vi göra någonting där? Kan vi samåka? Kan vi göra
någonting när det gäller vårt skattesystem att man skulle få dra av mera om
man samåker mot det att man sitter och åker en och en i varje bil? Där finns
mycket att jobba med. Vi har arbete på gång, men vi har också en del inom
landskapsregeringen.
Ltl Tony Asumaa

Tack för svaret. Vad gäller miljöbilar så nämnde miljöministern att Åland
kunde vara bra pilotområde och det kan jag inte annat än att hålla med om.
Regeringen skriver också i sitt program att man ska utveckla testområde för
tekniska lösningar för miljöbilar där man kan prova olika tekniska lösningar
för miljöbilar. Har miljöministern på sin avdelning utrett områden och var de
här testområdena skulle kunna fungera och i vilken kommun? För man berättar också att kommuner kan vara involverade och delaktiga i de här testområdena.
Minister Carina Aaltonen

Tyvärr så ligger inte den här frågan på miljöbyråns bord just idag. Vi har en
bit kvar på den här mandatperioden. Jag hoppas att vi ska kunna presentera
något så småningom här. Vi behöver också ha teknologicentrum med oss för
att se var vi skulle kunna förlägga en sådan här pilotsatsning, i fall man från
näringslivet och utifrån är intresserade av att förlägga en sådan verksamhet
till Åland.
Talmannen
Den sista frågeställaren vid dagens frågestund är ltl Gunnar Jansson, varsågod.
Ltl Gunnar Jansson

Tack så mycket, talman! Bästa lantråd, enligt 32 § arbetsordningen för lagtinget ska landskapsregeringen i början av varje arbetsår lämna en redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. I förarbetena till denna paragraf, som motsvarar den tidigare i och för sig, fördes resonemang, där jag deltog och säkert många med mig, om det väsentliga i att
denna redogörelse kommer så tidigt som möjligt. Det är för att lagtinget som
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parlament och självstyrelsepolitiska nämnden som beredningsorgan ska
kunna påverka självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor under året, varvid vi nu
befinner oss året efter den 1 november. Detta arbetsår började den 1 november. Vad beror detta dröjsmål på? När har vi att vänta redogörelsen?
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell

Tack för den frågan. Redogörelsen har vi nästan klar. Vi har den till en överläggning i morgon så den torde komma efter påsk.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, det var den ena delen.
Den andra delen gällde vad beror dröjsmålet på? Det kan väl ändå inte
vara så att självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor åtnjuter låg prioritet så att
de inte behöver komma till lagtinget i sådan tid att vi här har en realistisk
möjlighet att påverka politiken under året? Jag menar på det viset att nu befinner vi oss i slutet av mars månad. Vi är här en månad till. I värsta fall kan
plenarbehandlingen gå till hösten och då har vi nog förlorat så mycket tempo
att man inte riktigt kan acceptera ett sådant dröjsmål. Regeringen kan inte
påverka hur behandlingen går till i lagtinget, det inser jag, men tidtabellen
genom att komma tidigare kan regeringen påverka.
Lantrådet Camilla Gunell

Enligt vår förvaltning så brukar den här redogörelsen överlämnas enligt tradition i april.
Eftersom vi alldeles nyligen har bytt förvaltningschef så hade vi upp tidpunkten för överlämnandet av redogörelsen till diskussion. Vi har kommit
överens om att det blir efter påsk i och med att vi nu har redogörelsen under
produktion och vi har en överläggning om det i morgon.
Behov av att justera tidtabellen får vi ta med oss och i så fall göra en tidigareläggning för nästa år.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! I beredningen av först lagtingsordningen och därefter arbetsordningen för lagtinget, i vilken jag och många här deltog, så poängterades uttryckligen, oberoende av eventuella tidigare dröjsmål, det väsentliga i
att redogörelsen kommer tidigt och inte sent. Delar lantrådet den synen?
Lantrådet Camilla Gunell

Naturligtvis, det är alltid bättre att komma i tid än att komma för sent. Men
nu kommer redogörelsen det här året i alla fall i april. Jag tror ändå att det
blir en värdefull avstämning för lagtinget gällande de självstyrelsepolitiska
frågorna, som naturligtvis är högt på agendan, vilket ltl Jansson förstås är
mycket medveten om.
Vi får tillfälle i så fall att justera tidtabellen inför nästa år.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag kl. 14.00.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Brage Eklund anhåller om ledighet från plenum 25–28.03.2013 och
lagtingsledamoten Runar Karlsson anhåller om ledighet från plenum 2-11.04.2013,
båda på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen meddelar att plenum hålls fredagen den 5 april för behandling av
tilläggsbudgeten.
Remiss
1

Ändringar av arbetsordningen
Talmanskonferensens framställning (TMK 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.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Talmanskonferensen föreslår att arbetsordningen ska genomgå en
förändring. Förändringarna här leds till största delen av att den nya lagen om
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revision som ju träder i kraft 1.7 samt finansförvaltningslagen som trädde i
kraft 1 januari det här året. De här ändringsförslagen tar sikte på särskilt de
här förändrade arbetssätten med anledning av revisionslagen alltså årsredovisningen från landskapsregeringen som i och för sig faller tillbaks på finansförvaltningslagen och sen landskaps revisorers olika berättelser. Dessutom så
följer av finansförvaltningslagen som säger att budgeten skall levereras till
lagtinget den 1.a november. Det följer också ett förslag till ändring av motionstiden. Dessutom föreslås vad gäller talmannens representations ersättning om att den ska beslutas i talmanskonferensen och också en förtydligande av utskottens möjlighet att ha en gemensam behandling. Om jag då går
lite mer in på de här ändringsförslagen så finns en redogörelse här i lagförslagets motivering där man kan se de olika berättelserna hur de nu kommer
att vara i framtiden. För det första så ska det ju nu bli så att i stället för landskapsregeringens berättelse eller bokslut och berättelse så kommer det att antas en årsredovisning. I den ingår sifferberättelsen, som också kommer från
revisorerna. Och årsredovisningen ska lämnas till lagtinget inom mars månad. Landskapsrevisionen ska också anta en effektivitets berättelse som de
skickar till landskapsregeringen. Landskapsregeringen skall i sin tur svara på
landskapsrevisionens berättelse genom att lämna till lagtinget meddelande
inom maj. Ytterligare kan landskapsrevisionen genomföra olika granskningar
och granskningsrapporter. Där är samma förfarande. Landskapsregeringen
ska alltid kunna svara för hur de åtgärdat det som påtalas i granskningen.
Dessutom så föreslås också att Ålands lagting och Ålands delegations förvaltning ska revideras av landskapsrevisionen. Så det blir alltså ett nytt sätt att
behandla de här olika rapporterna och det innebär då att vi föreslår en ändring i finans- och näringsutskottets ansvarsområde. Där införs då att landskapsregeringens årsredovisning skall hanteras av finans- och näringsutskottet. Det är § 15. Behandlingsordningen är § 45. Där införs också årsredovisningen i punkt 5.
I § 12 så tas talmanskonferensens uppgifter och där föreslår talmanskonferensen att man skulle ändra när det gäller talmans ersättning för representations kostnader. Systemet idag är så att det går ett förslag till lagtinget och
hela lagtinget fattar beslut årligen om talmansrepresentations ersättning. Nu
är förslaget att talmanskonferensen ska kunna fatta det här beslutet. Förstås
då inom den budget medel som finns.
Vidare i § 28 föreslås det att då kongruent med att det nu finns lagstadgat
att budgeten ska överlämnas till lagtinget senast första november. Det finns i
finansförvaltningslagen. Det följer att motionstiden som fortlöper 10 dagar
efter att budgeten ligger på lagtingsledamöternas bord. Nu föreslår vi att man
också skulle slå fast i lagen att det är tionde november. Budgeten levereras
första november och budgetmotionerna ska vara inne tionde november. På så
sätt har lagtinget fortsättningsvis 10 dagar efter att man har fått ta del av
budgeten på sig att skriva budgetmotioner.
Jag ska säga att det är några frågor i talmanskonferensen som vi har diskuterat och de får ju de som hade lite andra synsätt redogöra själva för. Det var
bl.a. en diskussion om huruvida det här ger tillräcklig tid också för oppositionen att lämna motioner och att skriva sina motioner. Men det facto så är
det så att man kommer alltid även om lagtingsåret skulle börja lite senare för
det kan ju vara så att första november infaller på en lördag eller en söndag,
och då beslutar lagtinget att när lagtingsåret inleds och om lagtinget då beslu196

tar att lagtingsåret inleds fjärde november så har man ändå haft möjlighet att
ta del av budgeten som ska komma till lagtinget den första november. Så vi
har bedömt att man ändå har tillräckligt många dagar för att skriva budgetmotioner.
En annan fråga som också har varit föremål för diskussion är § 54 där förslaget nu är att man skulle i förtydligande syfte skriva att ett betänkande eller
ett utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden. Idag står det att ett betänkande eller utlåtande bara kan vara gemensamt för lagförslag och motioner som berör samma sak. I praxis är att man faktiskt brukar skriva gemensamma betänkande, men det här är tydligare i arbetsordningen. Att så kan
man göra.
Det är ett nytt moment i § 61 om föredragningslistan att man kan besluta
om gemensam diskussion tillåts i ärenden som ansluter sig till varandra. Idag
gör vi ju så redan, men då är det alltid ett undantag från gällande reglering.
Till sist då till femman som handlar just om Ålands delegation i Nordiska
rådet och lagtinget som tagit också det och landskapsrevisionen sköter revisionen och granskningen. Tack!
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Från obundna samlings sida har vi fört fram några saker som vi
anser kan bli ett problem med de här ändringarna. Det är inget problem med
de här ändringarna när det gäller revisionen och finansförvaltningslagen.
Däremot så vill jag att lag- och kulturutskottet ägnar särskild uppmärksamhet åt tidsaspekten när det gäller budgeten. Vi förstår varför man har gjort
det här men det kan också komma en situation där landskapsregeringen av
någon orsak inte hinner få budgeten färdig t.ex. och kommer med biljetten
den 15:e november. Hur gör man i en sådan situation? Behöver det finnas en
säkerhetsventil för oppositionen eller har man bara de här fem dagarna på
sig? Det är så att speciellt när det gäller parlamentariska frågor så har vi
samma uppfattning oavsett om vi sitter i regering eller i opposition. Det här
är en viktig aspekt, att man inte utsätter oppositionen för sämre möjligheter
att granska regeringens politik. Givetvis när man är med i regeringen tycker
vi att man helt kunde förbjuda motioner i så fall om man ska vara konsekvent, men det tycker vi alltså inte. Vi vill att parlamentarismen ska fungera
och också den regering som vi stödjer ska utsättas för prövning i lagtinget. Då
ska oppositionen ha tillräcklig tid att tillgodogöra sig budgetförslaget och
skriva de här motionerna och lämna in dem. Med det här, åtminstone på teoretisk plan så strängar man upp redan tiden från i praktiken längre tid än 10
dagar idag bli 10 dagar också troligen och i värsta fall mindre än 10 dagar.
Tanken med 10 dagar, varför så länge? Inte tar det så länge att skriva motioner. Men hela den processen från det att oppositionspartierna får budgeten ska
man kunna ha diskussioner med sitt parti, man ska kunna ha partistyrelsemöte, ta reda på och bedriva lite forskning med anledning av den politik som
man ska kontra med. Allt det ska man hinna med på 10 dagar. Så det är en
väldigt kort tid de facto om man ska producera en alternativ politik och
krymps det ytterligare ihop så kan det bli svårt för ett oppositionsparti att
göra det här. Det bör alltså lag- och kulturutskottet ägna sig åt tycker jag och
särskilt det här om det händer något och budgeten inte kommer. Det finns i
andra fall säkerhetsventiler i regelverket vad som händer om budgeten inte
fastställs tills ett kalenderår inleds. Då behövs det också här i motsvarande
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mån. Sen är det också en viktig parlamentarisk tradition att man behandlar
ett ärende i taget och håller sig till den sak som behandlas, så att debattens
avgränsningar är tydliga. Man kan ha en allmänpolitisk debatt, t ex som vi
har i budgeten att man får prata om allting. Men när ett särskilt ärende behandlas så håller man sig till det ärendet. Det där går igen också i det att man
ska hålla sig till sak när en motion behandlas enligt ett lagförslag och så vidare och det här ser vi som problematisk också att ändra 54 § så att det får
vara ett gemensamt betänkande för flera ärenden, så om man läser igen paragrafen kan beröra vad som helst. Vitt skilda saker kan föras ihop till ett betänkande. Det är här som det finns en viss risk att en regeringsmajoritet tycker att det som oppositionen ger inte är av så mycket värde. Buntar ihop
många motioner som berör vitt skilda saker och när de kommer hit till salen
så är det väldigt yviga debatter och det blir inte fokus på de enstaka motionerna. Det kan missbrukas parlamentariskt. Jag tycker att man kan göra så
här, men man borde lägga till ”som rör samma sak” skrivelse, som rör samma
sak. Så ett betänkande ska handla om en sak, men det kan göras som flera
ärenden. Jag skulle snarare säga att det är den praxis vi har haft hittills. Vi
har varit försiktiga, under min korta tid här i lagtinget, d.v.s. under mina 14
år med här i lagtinget, att bunta ihop ärenden som berör olika saker. Så där
tycker jag utskottet ska överväga mycket noga att lägga till en sådan skrivning
att det ska röra samma saker eller att ärendena ska vara av samma karaktär.
Någon förtydligande ska det vara, så att det motsvarar den parlamentariska
praxis som jag tycker att vi ska upprätthålla. I övrigt är framställningen okej.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den här sista delen är utgångspunkten och där framgår ju
också i den här motiveringen att ärendena i regel ska ansluta sig till
varandra. Så jag ser alltså inte problemet på den här faran som ledamoten Sundman. När det gäller det här med tidsplanen så måste man förutsätta att landskapsregeringen följer den lagstiftning som lagtinget antagit, alltså att budgeten ska vara här 1 november. Det betyder då att vi
också kan slå fast det här med motionstiden. Orsaken till att man har velat sätta väldigt tydligt när budgeten ska vara här, är också för lagtingets
möjligheter att behandla budgeten. Nu vet vi hur finansutskottet i regel
har det. Man har jätte långa dagar och tajt tid för att ta det här betänkandet.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Till den delen så förstår jag argumentet, att göra den här
ändringen för att strama åt tidtabellen för att få bättre tid. Men jag bara
efterlyser någon slags säkerhetsventil. För mig, i den situation som jag
befinner idag och vårt parti, så behövs den inte. Men det kan komma
andra situationer där man behöver en säkerhetsventil t.ex. att man kan
besluta om att talmanskonferensen kan besluta om förlängd motionstid
om det skulle uppstå något problem. Det kanske är enbart en teoretisk
och hypotetisk situation som jag är rädd för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Ltl Sundman sade att här har vi samma åsikt oavsett om vi är i
opposition eller regeringsställning och det tycker jag är klädsamt. Helt kort
kan jag bara säga att jag är helt enig med de punkter som ledamoten Sundman förde fram. När det gäller det här med 10 dagar för att ta fram en alternativ budget, så det blir väldigt tajt som det är ändå. Landskapsregeringen
har ju ändå jobbat ett halvt år. Åtminstone har hela förvaltningen bakom sig
så ska det vara någon sorts fungerande demokrati och att man faktiskt på ett
seriöst sätt också ifrån oppositionen kan lägga fram ett alternativ, som faktiskt regeringen blir tvungen att ta ställning till. Så 10 dagar är inte mycket.
Och det som vi har sagt som motiv till den här ändringen av § 28, är att enligt finansförvaltningslagstiftningen så ska budgeten lämnas om jag minns
rätt 1 november. Men vi vet också med budgetlagarna det sista året att t o m
budgeten har kommit innan budgetlagarna överhuvudtaget dök upp. Så det
kan mycket väl, trots att det står i lagstiftningen när ett dokument ska lämnas, så kan det bli försenat och helt plötsligt så har oppositionen bara 4-5 dagar på sig. Jag tycker att det är orimligt och jag ber lag- och kulturutskottet
titta väldigt noga på det här.
När det gäller § 54, så också där har jag samma uppfattning som ltl Sundman. Ett betänkande eller ett utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden. Vi vet att man måste ta upp förslagen till behandling nuförtiden i nya
arbets-och lagtingsordningen. Så var det ju inte förut, utan man kunde lämna
motionerna och självdö vid val och det var så som man till största delen behandlade de motioner som lades tidigare. Så ett alternativ som kan vara frestande med tanke på de ändringar som varit förut, att arbets- och lagtingsordningen är att man helt plötsligt börjar bunta ihop olika motioner och olika
förslag, så jag hoppas att man också kan titta på det här inom lag- och kulturutskottet.
Sen vill jag bara ha en kort kommentar. Tittar man till den första meningen så sägs det i utskottets betänkande att utlåtanden ska vara kortfattade. Jag
hoppas att lag- och kulturutskottet kan titta på varför man skriver så och vad
är syftet med det? Tittar vi tillbaks i självstyrelsehistorien så kunde man läsa
ut ganska mycket av de olika utskottsbetänkande, men enligt mitt förmenande åtminstone från vissa utskott som jag inte vill peka ut, så redan i dagens läge är de redan idag synnerligen kortfattade. Jag tycker inte att utskottsbetänkande ska vara inne på det att man måste ha någon sorts arbetshypotes, att det ska bli så kortfattat som möjligt utan det måste avgöras från
ärende till ärende. Så det här ber jag också lag- och kulturutskottet att titta
på.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag blir lite förvånad när jag hör ledamot Anders Eriksson
uttala sig om det här lagförslaget gällande ändringar av arbetsordningen. För som det framgår av ärendets beredning så har ju ledamot Anders
Eriksson enhälligt varit med om att tagit detta förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ledamot Beijar satt sida vid sida med mig vid talmanskonferensen men
han har synbarligen glömt att ledamot Mika Nordberg lade ett förslag
som jag understödde, men vi blev tyvärr i minoritet.
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Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ja, det är möjligt att ltl Eriksson har en korrekt minnesbild
av detta.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Första behandling
2

Ny polislag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
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 förslaget till ny polislag. Och
utskottet föreslår att landskapslagarna antas med vissa mindre ändringar av
närmast teknisk natur. Det har varit en mycket intressant och lärorik behandling i lag- och kulturutskottet. Den nya polislagen litar till många delar till
den gällande polislagen, men innehåller även en hel del nyheter. T.ex. har lagen fått en ny struktur. Den har gjorts mer detaljerad. Bland annat föreslås
bestämmelserna om polisens befogenheter bli exaktare och mer heltäckande
än de nuvarande. Den nya polislagen följer i absolut huvudsak rikets nya polislag. Lagen innehåller ett förslag till ändrad organisation för Ålands Polismyndighet som medför att ett rådgivande organet polisdelegationen ersätts
med ett mer styrande organ i form av en styrelse.
Polislagen och räddningslagen anpassas till en administrativ sammanslagning, som i praktiken redan har genomförts mellan alarmcentralen och polisen. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda ikraft den 1 januari 2014
förutom bestämmelserna som gäller förändringarna i polisorganisationen
som föreslås träda i kraft så snart som möjligt.
Polislagen är till stor del riksbehörighet. En grov uppskattning, cirka 70
procent. Tittar man i lagförslaget kan man konstatera att t.ex. kapitlet som
redogör för hemliga metoder för inhämtandet av information och som utgörs
av ca 65 paragrafer, så talar det sitt tydliga språk. Det låter sig inte göras att vi
ska gå in och peta i och ändra i den lagstiftningen. Så därför tar lag- och kulturutskottet upp i sitt betänkande väldigt mycket självstyrelsepolitiskt inriktade frågor när det gäller polislagen. Vi för ett resonemang kring lagstiftningsteknik, ett resonemang kring styrelsen, föreskrifter och anvisningar,
räddningslagen, militärens ingripande, polisens visuella profil och ekonomiska verkningar och polisväktare.
Först talman, några ord om lagstiftningstekniken. Rikets polislag kommer
att ändras den första januari 2014 som sagt och den delade lagstiftningsbehörigheten på polisens område medför att en stor del av bestämmelserna i rikets nya lag blir direkt gällande i landskapet. Det är därför nödvändigt att
också en ny åländsk polislag träder i kraft vid samma tidpunkt. Fördelen med
en s.k. fulltextlag är att det blir lättare för medborgarna att hitta alla bestäm-
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melserna i samlade i en och samma lag. Utskottet omfattar förslaget att polislagen ingår i landskapets egen lagsamling som fulltextlag även om den till
betydande del innehåller bestämmelser som faller under rikets behörighet.
Samtidigt konstaterar utskottet att en fulltextlag för att vara överskådlig
och informativ, kontinuerligt måste uppdateras i takt med att rikslagen ändras. Om lagen inte uppdateras kan innehållet bli direkt vilseledande. Med beaktande av de grundläggande fria rättigheterna är det av särskilt betydelse att
polislagen är korrekt, tydlig och förutsägbar. Den valda lagstiftningsmodellen
medför att de förändringar som görs i rikets polislag kontinuerligt måste följas upp så att regel konflikter och tolkningsproblem undviks vid tillämpningen av den åländska polislagen.
Liksom lagtinget tidigare påtalat finns det ett stort behov i landskapet av
en kontinuerligt uppdaterad lagbok på internet. Utskottet vill framhålla att
detta bör vara en beståndsdel i den digitala agendan.
Några ord om styrelsen för polismyndigheten. Meningen är att styrelsen
ska biträda polismästaren i arbete med myndigheten, samt fatta beslut om
polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, berättelsen över verksamheten och förslag till budget. Styrelsen ska vidare följa polismyndighetens verksamhet och ta del i arbetet med att utveckla polismyndigheten, samt föreslå
de åtgärder som styrelsen finner motiverade. Dessutom ska styrelsen avge utlåtande i principiellt viktiga frågor och den har ett särskilt ansvar att se till att
alla delar av verksamheten fungerar på svenska.
Enligt lagförslaget ska styrelsen uttryckligen inte ha rätt att fatta beslut i
polisoperativa frågor. Utskottet konstaterar att den nya organisationen innebär att myndigheten ska styras av en styrelse och ledas av en polismästare.
Enligt vad utskottet har fått erfara är avsikten att styrelsen ska ha klart avgränsade uppgifter som ligger på ett övergripande plan medan den operativa
dagliga verksamheten ska ledas av polismästaren. Utskottet betonar och understryker vikten av att besluts- och kommunikationsvägarna är tydliga, medan å ena sidan landskapsregeringen och andra sidan den nya styrelsen för
polismyndigheten. Det finns uppenbarligen ett behov av ett förtydligande.
Styrelsen är i det löpande arbetet betjänt av en kontinuerlig dialog med
landshövdingen. Det anser majoriteten i utskottet. Det gäller särskilt i fråga
om ansvaret för att verksamheten ska fungera på svenska. Där bland annat
utbildning i olika former ska finnas tillgänglig på svenska. Utskottet finner
därför angeläget att landshövdingen bereds tillfälle att närvara vid styrelsens
sammanträden när frågor av gemensamma intressen behandlas.
Den nu föreslagna organisationsformen uppvisar stora likheter med motsvarande organisationer i Sverige. Där har en omfattande utvärdering gjorts
inom ramen för den s.k. polisorganisationskommittén. Där hörde lag- och
kulturutskottet sakkunniga och det var väldigt intressant. Polisorganisationskommittén i Sverige konstaterar att polisstyrelsen vars formella uppgift är att
fatta beslut om budget och verksamhetsplan, samt att höras i frågor av större
vikt, i teorin har haft relativt omfattande befogenheten, men i praktiken utnyttjas i ganska liten grad. Man har ändå ansett att styrelsen utgör en viss
mån en garanti för en demokratisk insyn i polisverksamheten eftersom polisstyrelsen kan få information som inte kan ges ut till allmänheten.
Utvärderingen i Sverige gör att styrelserna slopas om man bygger upp en
helt annan organisation. Dagens system i Sverige har nämligen ansetts som
för otydligt och det har i vissa fall lett till spänningar mellan styrelsen och
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myndighetschefen, alltså i vårt fall då polismästaren, ifråga om gränsdragningen mellan det strategiska och den operativa verksamheten. Men utredningen visar också att ju mindre orter desto färre konflikter har uppstått mellan styrelsen och myndighetschefen och att långvariga styrelsemedlemmar
med erfarenhet kan vara en stor tillgång för polismästaren.
Utskottet betonar liksom landskapsregeringen att styrelsen inte får fattabeslut i polisoperativa frågor. Vilket bl.a. innebär att polisstyrelsen inte ska
lägga sig i enskilda ärenden, utan verka på det övergripande planet. Annars är
vi ute på väldigt djupt vatten. Det är därför det är viktigt att gränserna för polisstyrelsens befogenheter är klart och tydligt angiven i lagtexten. I landskapslagen om Ålands Polismyndighet 1:a c paragrafen anges styrelsens ansvar och uppgifter. Enligt motiveringen till paragrafen ska styrelsen fatta beslut om polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, om berättelsen över
polismyndighetens verksamhet samt tillställer landskapet de båda dokumenten. Här föreslår utskottet ett förtydligande i syfte att ändra paragrafen så att
det klart framgår att styrelsen inte enbart ska agera postlåda, utan fatta beslut i båda ärenden. Utskottet föreslår även en ändring av 2 § om personalen
så att det klart ska framgå att polismyndigheten leds av en chef för polismyndigheten som benämns polismästare.
Föreskrifter och anvisningar. Enligt lagförslaget kan landskapsregeringen
inom landskapets barhet meddela polisen föreskrifter och anvisningar om det
åtgärder som ska vidtas av polisen. Utskottet finner det ändamålsenligt att
det på föreslaget sätt till lagtexten tas in fullmakter för landskapsregeringen,
att utfärda bindande föreskrifter. Föreskrifter och anvisningar. Det finns en
hel uppsjö av anvisningar när det gäller polisen. Det kan vara allt från besöksförbud till handbok för DNA-provtagning osv. Här har det också funnits
oklarheter från polisens sida. Man vill att landskapsregeringen ska ta en aktivare ställning i de här frågorna, att avgöra vilka föreskrifter och anvisningar
som gäller direkt och vilka som faller innanför åländskt behörighet. I samband att landskapsregeringen utfärdar föreskrifter och de närmare bestämmelserna bör regeringen kåsera vilka bestämmelser som berör rikets behörighetsområden och därmed just gäller i landskapet. Samtidigt fatta bestämmelser och föreskrifter som faller inom landskapets behörighet.
Några ord om räddningslagen. Vid remissrundan så bifogade räddningsmyndigheterna ett väldigt utförligt remissyttrande som lag- och kulturutskottet hade mycket nytta av. Därför föreslår utskottet en mindre förändring, så
att ordet ”allvarligt” stryks framför begreppet personskador. Eftersom det är
polisen som har sakkunskap i fråga om utredning och därför behöver utreda
alla bredder av personskador. Förut har det alltså stått ”allvarliga personskador”. Ordet ”allvarliga” föreslås att man tar bort. Utskottet noterar att man
från räddningsledningens sida i samband med remissen framförde ett förslag
om ett förtydligande av polislagens 9 kap 2 paragrafen så att det av lagtexten
skulle framgå att den kommunala räddningsmyndigheten kan bistå polisen
med trafikdirigeringsuppgifter i samband med räddningsinsatser. Utskottet
konstaterar här att något förtydligande inte är motiverat i detta sammanhang
och att räddningslagens 57 § redan innehåller bestämmelser som möjliggör
för räddningsmyndigheten att bistå polisen med trafikdirigeringsuppgifter i
samband med räddningsinsatser. Det är räddningsledaren som har det övergripande ansvaret och som måste se till att samordningen med andra myndigheter fungerar i samband med olyckor. I remissutlåtandet för räddnings202

myndigheterna föreslås även, att det enligt lagen ska inrättas en samråds
grupp för alarmcentralen med företrädare för polisen, ÅHS och räddningsmyndigheterna. Förslaget är väldigt logiskt, men utskottet konstaterar samtidigt att det är en fråga om operativa frågor och förutsätter att ledande personer tillser att det finns ett fungerande samarbete och bra rutiner för samverkan. Räddningslagen är i behov av en översyn.
Militärens ingripande. Det här är någonting som är väldigt intressant ur ett
självstyrelse perspektiv. I den nya polislagen, så har bestämmelser om militärens ingripande genomgående tagits bort. Där det finns med i motsvarande
rikslagsstiftning utan en närmare motivering. Det där har vi grävt lite i från
utskottets sida. Enligt konventionen om icke befästande och neutraliserande
av Ålands Öarna av 20 oktober 1921 artikel 4 får inte något militärt land, sjö
eller luftstyrka tillhörande någon som helst makt intränga i eller uppehålla
sig inom den demilitariserade zonen. I artikeln finns dock några undantag
som gäller i fredstid.
Utskottet konstaterar med andra ord att det är enligt konventionen är tillåtet för Finland att under vissa förutsättningar införa temporärt hålla väpnade
styrkor för att upprätthålla ordningen på Åland. Eftersom artikel 4 utgör ett
undantag till den allmänna demilitariserings syfte med konventionen måste
undantagsbestämmelserna dock tillämpas synnerligen restriktivt. Alltså klarar inte Åland själv att upprätta ordning och säkerhet så kan det finnas skäl
för militären att ingripa. Enligt självstyrelselagens 18 § 6 punkt tillkommer
lagstiftningsbehörigheten i fråga om allmän ordning och säkerhet landskapet,
med undantag som nämns i betänkandet.
Utskottet konstaterar dessutom om att om hela Finlands säkerhet hotas, t
e x genom en terror-handling får militären ingripa även på Åland på de villkoren som anges i 1921 års konvention. Eftersom försvarsväsendet och lagstiftningen om bekämpande av terrorism enligt självstyrelselagen hör till rikets behörighet sker ett sådant ingripande på beslut som fattas i riket. Om en
sådan situation därmed uppstår att enbart Ålands säkerhet är i fara, har riket
skyldighet att bistå landskapet enligt 31 § i självstyrelselagen. En begäran från
landskapsregeringen kan också riktas till försvarsmakten, som dock enbart
kan komma till den demilitariserade zonen under förutsättningarna att villkoren i 1921 års konvention är uppfylld. Beslut om begäran enligt 31 § i självstyrelselagen ska fattas av landskapsregeringen och någon fullmakt för polisen att begära handräckning finns inte i den föreslagna polislagen, vilket utskottet finner ändamålsenligt.
Lagtinget har anledning att senare återkomma till denna fråga i samband
med behandlingen av den demilitariseringspolicy som landskapsregeringen
planerar att lämna till lagtinget.
Några ord om polisens visuella profil. I polislagens 9 kap efter paragraf föreslås landskapsregeringen genom landskapsförordning kan utfärda närmare
bestämmelser. Bestämmelser bl.a. om polisens emblem och tjänstemärken.
Här föreslår vi från utskottets sida ett förtydligande så att landskapsregeringen även kan utfärda bestämmelser om tjänstemärke, utseende på polisens
fordon samt grafiska profil. Det här är också något som lagtinget har påpekat
i tidigare sammanhang.
Ekonomiska verkningar. Som det framlades i lagförslaget kommer förändringarna av organisationen för polisen att medföra en utökad byråkrati i och
med att ett nytt beslutsorgan införs vid myndigheten. För att inte behöva ta
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resurser från den befintliga polisverksamheten avser landskapsregeringen att
i samband med budgetberedningen ta behov av tilläggsresurser till övervägande.
Enligt utskottets mening bör också landskapsregeringen på sikt utreda
fördelningen mellan Åland och Finland ifråga om finansieringen av myndigheter, som liksom polisen sköter uppgifter som hänför sig både till landskapets och till rikets behörighetsområden.
Slutligen, polisväktare. Polisföreningen har i sitt remissyttrande till landskapsregeringen framfört att det i polislagen saknas bestämmelser om väktare. Väktare är någonting som man använder sig av inom polismyndigheten
t.ex. när man ska föra fångar till domstol. Utskottet konstaterar här att det i
den åländska landskapsförordningen inte finns några bestämmelser om väktare, samt att polismästaren enligt 10 § 2 moment om användningen av uniformer, beslutar om användningen av uniformer i andra sammanhang.
Talman! Så långt om lag- och kulturutskottets betänkande. Nu tänkte jag
säga några ord om den reservationen som jag har bifogat till betänkandet om
det är ok för lagtinget. Jag byter hatt så att säga.
Jag och liberalerna har bifogat en reservation till lag- och kulturutskottets
betänkande, som rör lagstiftningstekniken. Vi vet också att polislagstiftningen kommer att revideras. Det är på gång i riket. Det medför också att vi här
fast vi har en ny och färsk polislag också måste revidera vår lag. Precis den
diskussionen som vi hade om tekniken med fulltextlag. Det skulle då vara
ändamålsenligt att dela upp lagen i en operativ polislag, som utformas som
en blankettlag. Alltså att den uppdateras kontinuerligt och en polisförvaltningslag som här rör sig till de självstyrelsepolitiska frågorna.
Orsaken till det är att vi vet att det tar väldigt stora lagberedningsresurser i
anspråk och de resurserna är väldigt knappa. Om fulltextlagen inte uppdateras även ifråga om ändringar som gäller riksbehörighet så förfelas hela syftet
med lagen och det kan bli missvisande och i regel konflikt i rättsosäkerhet
och tolkningsproblem.
Så därför föreslår jag och liberalerna då att man skulle dela lagen upp i polisförvaltningslag och en operativ polislag.
Vi diskuterade också i utskottet en av polisstyrelsens uppgifter, att tillse att
verksamhetsspråket inom polismyndigheterna var svenska. Där förde vi fram
i diskussionerna från liberalernas sida att vi tycker att självstyrelselagen är
fullt tillräckligt. 36 § som pratar om ämbetsspråket och 38 § i självstyrelselagen som pratar om skriftväxlingsspråket. Landskapet är enspråkigt svenskt.
Vi tycker att det blir en otydlighet i lagstiftningen. Vi har t.ex. inte en sådan
lagstiftningsteknik heller när det gäller ÅHS.
Ja, det var det mesta det. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Inledningsvis vill jag tacka utskottet för ett bra arbete. Jag är
väldigt nöjd med att lagen nu kommer tillbaka från utskottet och ligger
till behandling i lagtinget. Det kanske kan sägas att den kommer att gå
igenom. Det finns några reservationer som kanske inte har så stort materiellt innehåll. Det är mer den här lagstiftningsbehörigheten eller lagstiftningstekniken och det finns också en ifrån Ålands Framtid, men jag
ser åtminstone att det finns goda förutsättningar att vi ska få en ny polislag som också kommer att börja tillämpas så snabbt den har gått ige-
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nom. Jag tycker också att de ändringar som man har gjort i utskottet vad
beträffar ska vi säga kanske då ett förtydligande, så de är välkomna att
man gör det. Tusen tack för ett bra och relativt snabbt arbete. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för det. Det skulle ha gått snabbare, men vi fick en konvention, som det var väldigt bråttom med så att felet är inte helt lag- och
kulturutskottets utan vi har försökt marschera på så mycket vi har kunnat. Nu är det här gedigna arbetet så småningom i hamn.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag vill också säga det till den delen, som anförande uppehöll sig runt de
tillämpningsanvisningar och direktiv, att det är så att säga nödvändigt
att man får det. Det är någonting som inte har funnits på Åland tidigare
utan man har använt sig av dem i Finland skrivna tillämpningsdirektiven och anvisningar. Det där har förstås varit ganska förvirrande för polisen på Åland. Men nu är avsikten att när den här lagen har gått igenom
så ska det också påbörjas ett arbete att skriva tillämpningsdirektiv och
anvisningar, så att man vet vad det är som gäller på Åland.
Så får vi en polisstyrelse som kan ta sig an både prioriterade områden
men också som är väldigt bra attitydarbete i styrelsen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är också glad om det kan bli tydlighet och klarhet när det
gäller föreskrifter och anvisningar. För det har ju varit på det viset att
när det gäller behörighet som varit rikets fråga, så har ju de hjälpt direkt
när det gäller föreskrifter och anvisningar. Det är ett arbete som har släpat efter. Man har velat från polisens sida haft tydliga anvisningar och
direktiv om vad som gäller direkt och vad som är självstyrelsebehörighet. Det kan ju hända att vi i de föreskrifter och anvisningar vill andra
delar i det som faller inom vår behörighet, så att det är bra om den här
frågan reds upp. Det här är nog ett starkt önskemål från polisens sida
också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Tack även till utskottets ordförande Katrin Sjögren för en
sannerligen fullödig presentation av betänkandets olika aspekter. Om jag
skulle börja med det som vi haft lite olika syn på, för jag tycker att det är lite
förargligt att utskottet inte kunde vara enigt till fullo om den här framställningen i och med att vi då har kompromissat och diskuterat.
Den här erinran som utskottsordförande gör om att det skulle vara till
nackdel att särskilt betona den nya polisstyrelsens roll när det gäller att tillförsäkra en polis på Åland som till alla delar fungerar på svenska. Det finner
jag lite märkligt, att den liberala gruppen gör en sak av det. Vi har ju de facto
ett delat rättsområde där kanske då som utskottsordförande sade närmare 70
% av lagstiftningen ligger egentligen i Finlands Riksdagens händer. Sedan har
vi den då komplikationen här att det finns en hel del verksamhet på riks håll
som har beröring med Åland och att stötta polisstyrelsen då att faktiskt försöka vad man kan för att det här ska fungera på svenska så långt det här bara
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är möjligt. Det borde ses som en hjälpande hand. Ge de facto den nya polisstyrelsen då en anledning att återkommande rapportera till landskapsregeringen och till kansliministern om hur det ligger till med språkfrågan. Sedan
kan man ju då utveckla den till utbildningsinsatser som bytta vi vet att det då
krävs särskilda insatser för att tillförsäkra utbildning på svenska och så vidare. Så jag tycker det är lite synd att vi hade lite olika uppfattningar i utskottet om det.
När det då gäller det här med fulltextlag kontra då blankettlag. Så klart att
man kan se det som den liberala gruppen gör att det går att föredra en blankettlag. Det är lite ödets ironi. Jag tittade just i riksdagens internet sidor och
samma dag som utskottet klubbar den här åländska polislagen, samma dag
kommer alltså då ett förslag till ändring från Katainen i regeringen då i föreliggande. Det är det underliga i lagstiftning. Det är inget revolutionerande.
Det handlar om faktiskt det som utskottsordförande berörde det här med polisens möjlighet till hemliga metoder. Det kommer inte att bli någon märkvärdig laginsats som krävs från landskapsregerings sida, men de facto så
måste det göras för att vi ska ha en lagstiftning som svarar mot den finska lagen till fullo. För annars uppstår det en lucka i vårt kunnande och i genomskinlighet och annat som är nödvändigt för att vi ska täppa till och se till att vi
är uppdaterade.
Fru talman! Jag vill passa på i det här sammanhanget att påpeka att vi bör
få en åländsk lagbok, som är lättillgänglig över nätet och som man vet hela tiden är uppdaterad. Att den lagstiftning man går in på att det finns ett sådant
nät länk så att man inte behöver leta och komplettera. Titta på gamla lagstiftningar och börja titta vad har hänt de senaste åren. Vi måste ta det steget nu
2013. Vi måste komma så långt.
Jag vill tacka utskottet för ett jätte bra arbete, en god insats. Ltl Åke Mattsson har gjort också som ersättare en stor insats för utskottsarbetet och utskottet har jobbat särskilt under det s.k. uppehållet som det så populärt heter,
så har utskottet gjort en bra insats som jag till stor del tyvärr missat av olika
skäl. Vilket jag beklagar.
Jag skulle fru talman, vilja ta fasta på några saker till i den här presentationen eller min lilla analys. Vi välkomnar särskilt från centern-gruppen att
obunden samling har haft en enveten policy. Ett sätt att driva politik när det
gäller att få en åländsk profil på polisen och det är också obunden samling
som ska ha kredit för att vi också har i utskottet tagit in förordningsfullmakt
för landskapsregeringen att reglera den åländska polisens profil. Så det är
välkommet. Det kan vi säga att kansliministern har tillsatt en grupp som tittar på den här frågan. Det här behöver inte vara en stor sak. Jag har noterat
att några försöker dra lite löjesskimmer över det här. Det som är så naturligt
på andra platser på vår jordklot. Där man faktiskt är stolta över sin polis, så
här finns vissa som så gärna vill tona ned behovet av att visa upp att vi har en
egen polis. Det är faktiskt en fråga om marknadsföring och ingenting annat.
Man är stolt över sin identitet. Den särställning man har och lyfter fram det i
vardagslivet. Och när det gäller särställningen så är det osäkert på att komma
in på det som utskottsordförande Katrin Sjögren lyfte fram. Särskilt det här
med hur då landskapsregeringen kan kalla på hjälp från militära styrkor i
Finland. Det är på hög tid att den här rätten för militären att ha en utökad aktivitet på Åland, att det faktiskt kommer till skott med att dra upp avgränsningar och förutsättningar. För om, när, hur och av vem den militära närva206

ron kan utökas. Som utskottet konstaterade när det gäller hela Finlands säkerhet så är det givet sak att den här rätten ska ha stöd i Ålandskonventionen
från 1921. Men sedan finns en fallande gradskala där vi tillsammans med
självstyrelsepolitiska nämnden och landskapsregeringen har skäl att titta
närmare på detaljerna när det är dags för den redan nämnda översynen eller
framtida strategin för hur vi ska hantera den demilitariserings- och neutraliserings frågor i framtiden. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var närmaste den här fulltextlag kontra blankettlag som jag tänkte ta i repliken. Jag tycket det var lite oklart vad man
ansåg om det här och vad jag reagerade över är att när det står i betänkandet också att det är fördelar med fulltextlag eftersom det blir lättare
för medborgarna att hitta alla bestämmelser. Jag ifrågasatte den där texten väldigt mycket och däremot så tycker jag att det har symbolvärde så
jag har backat lite på den punkten och inser idag att det nog var ett
ganska stort symbolvärde och kanske att det är bra att vi har ett eget
polislag och till den delen kan jag omfatta det fullständigt. Men däremot
med överskådlighet så tycker jag från min erfarenhet med tanke på de
ingripande man gör från polisens sida i de här sammanhangen. Att var
är överskådligheten, när förundersökningslagen, tvångmedelslagen och
polislagen går in i varandra. Förarbetena ligger på rikets sida. Så hur ser
man på den biten, varför är den kvar den här formuleringen? Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack fru talman! Ja, bästa ledamot Åke Mattsson. Det är nog som jag ser
det att det som de motiverar det här är så att säga att det är en åländsk
myndighet vi pratar om och som är ganska unik när det gäller autonoma
regioner ute i världen. På det viset blir det en överskådlighet genom att
man säger att man här hittar man allt som då reglerar den egna polisens
verksamhet. Men jag delar till fullo samtidigt ltl Mattssons dubier när
det gäller överskådligheten de facto. När jag satt och funderade på det
här för en stund sedan på min plats här i lagtinget så lekte jag med tanken att borde vi inte en gång för alla be självstyrelsepolitiska nämnden
att slå fast att vilka principer skall vi tillämpa inom respektive rättsområde. Beroende då på i vilken grad av behörighet vi har. Vi borde nå en
konsensus, för jag tycker inte riktigt det är värdigt lagtinget att vi ska
behöva slita från fall till fall. Om när det ska vara fulltext och när det ska
vara blankettlag. Vi borde hitta en konsensus. Och det borde gå att
uppnå det inom nämnden.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! I det här sammanhanget tycker jag att det är lite olycklig formulering, att det kunde varit mera konsensus om man hade lämnat bort den här biten och lyft fram det här symbolvärdet lite tydligare.
För det facto, det kommer att komma förändringar. Det är redan ändringar på gång. De är svåra att hitta, för ger vi en medborgare alltså att
man förklarar så här och så här måste det gå tillväga för att få all lagstiftning med och tobakslagen är sådan lag som vi har fler som undrar
vad det är som gäller. Det har kommit ändringar på ändringar i samma
paragraf. Så man har en lag borta däremellan, så då förstår man ingen207

ting när man håller på och letar efter det här. Så överskådligheten blir
ganska svår innan det kommer en ny lagbok igen. Men vi är alla överens
om här i salen. Vi har lite olika åsikter, så vi behöver få till en ålex att
man kan gå ut på nätet och leta vilken lag som gäller i realtid väldigt
snabbt. Det är kanske där som vi ser ljusningen.
Ltl Harry Jansson, replik

Jo tack, ltl Åke Mattsson. Jag tror att vi alla kan ta med oss ledamotens
synpunkter och kloka ord här om hur vi ska hantera frågan. Jag kan inte
poängtera behovet jag heller, att det faktiskt är så att landskapsregeringen måste vara på tårna när det gäller den här lagstiftningstekniken och
behovet av att vara uppdaterade om vad som händer i Helsingfors. Jag
hoppas att det som vi kallar för polisjuristen vid kansliavdelningen har
det som sin primära funktion att se till att vi inte släpar efter. För jag vill
inte uppleva den dagen då vi har en lagstiftning som inte svarar mot det
som faktiskt ska gälla i ett läge där det då kan medföra skada för någon
part.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det finns ingen orsak att betvivla liberalernas språkpolitiska linje. Vi är trygga med arrangemangen i självstyrelselagen och
litar på dem. Nu när då polisstyrelse ska tillse att alla delar i polisverksamheten fungerar på svenska är det ju en självklarhet, men någon
praktisk erfarenhet utan polisarbete så måste vi vara realistiska ändå
och ställa oss frågan om nu då en turist stiger i land i västra hamnen och
på ett annat språk än svenska, t.ex. då på engelska ställer till polismannen där på gatan frågan ”Kan du visa vägen till Ålands Parlament?” Och
polismannen begår tjänstefel om han eller hon svarar på annat språk än
svenska. Då menar jag att vi skjuter över målet. Lagstiftningen måste
ändå vara proportionell i förhållande till syftet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman. Jag anser nog personligen att det är kollegan Gunnar
Jansson som lite skjuter över målet. Nu genom att måla det här i svart,
istället för att se det som en positiv inslag i polislagen. Det vill säga att
polisstyrelsen ska ha en aktiv roll när det gäller också det svenska språket. Inte det att man förbjuder en tjänsteman att vara mänsklig i sitt
bemötande av turister och andra. Inte heller finns det sådant förbud mot
att man pratar de språk man kan med andra människor. Så vi ska inte se
det här som en nackdel, utan som en förstärkning av polisstyrelsens
makt och myndighet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jo, inte ska vi fru talman överbetona den här situationen. Diskussionen
går vidare. Förvaltningslagstiftningen är till för att bereda rättssäkerhet i
två riktningar. En mot den som får service och en som levererar den.
Den som levererar den har också rätt till rättsskydd och veta vad som
gäller. Därför var liberalernas idé den att styrelsen ska se till att språk-
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bestämmelserna i självstyrelselagen efterlevs. Enkelt och tydligt, för att
undvika alla sådana här onödiga situationer.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag vill påminna ltl Gunnar Jansson att vi har tidigare i lagtingsarbete
ibland funnit behov av att särskilt markera vikten av att det är det
svenska språket som gäller. Om vi t.ex. tar barnomsorgslagen, som stiftades för några år sedan. Så ansåg vi att det var viktigt att markera. Det
här ses ju absolut inte som något problem att där står att verksamheten
ska bedrivas på svenska. Med det menar man ju det förstås det som är
det grundläggande för verksamheten.
Sedan i och med att jag glömde förut, kan jag passa på att avsluta med
att dra en parallell till ÅHS som vi ju totalt har kontrollen över. Om vi
tänker på just behörighetsmässigt. Det finns inte några oklarheter där.
Vi tar våra egna beslut om vart vi skickar folk på extra sjukvårdsinsatser
annars. Så det är missvisande att göra en parallell till polisen som ju faktiskt har ett område som till stora delar är delat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! I vårt arbete kring den nya polislagen så kan jag säga att
från min sida, att det har varit ett intressant arbete. Utskottet kan med stolthet presentera det här betänkandet genom att vi tycker att vi har gjort ett bra
arbete. Vi har gjort ett grundligt arbete. Så det har varit mycket bra diskussioner. Det är lite som ministern sade tidigare. Det är inte det materiella eller i
sak, utan mer kanske i andra större övergripande frågor, som det har kommit
reservationer och andra diskussioner kring. Av ledamöterna Sjögren och
Jonsson, som har lämnat in sina reservationer.
Fru talman! Det är inte för första gången man står här och diskuterar, vilket är bättre. Fulltextlag eller blankettlag. Det är som jag ser det, det var debatt här tidigare mellan två ledamöter. Är det överskådligt? Det kan vara sin
sak, men framför allt så är det ju det, det är en självstyrelsepolitisk sak. Det
som ledamot Harry Jansson sade tidigare, vi har en egen polis och vi ska vara
stolta över den. Vi ska rakryggade säga, att vi där igenom också har en egen
polislag.
Förr övrigt är det ju som det nämndes också tidigare, som utskottsordförande Sjögren nämnde här. Stor del är ju rikets behörighet. Det är ändå så att
vi måste titta på fulltextlagar och gå ditåt att det är flera. Jag tror att vi kommer i flera lagar, som kommer här fram så kanske det blir mer fulltextlag och
att man tittar på det.
Det som vi kanske har mest makt över är väl styrelsen, som man kommer
med. Det är något nytt. Det är som vissa har sagt, att ska det sitta politiker nu
som ska bestämma nu vem som ska få böter eller vad man nu ska göra. Vi får
inte glömma bort att den här styrelsen inte ska jobba med operativa saker
utan styrelsen ska fatta beslut av allmänna verksamhetsmål, budget och gå
vidare med de frågorna. Så det är en stor och bra sak, som jag tror att kommer att bli. Visst är det många som funderar på det här i framtiden och just
nu. När det är något nytt blir det ofta funderingar och om man blir att tänka
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på vad det ska. Men bara det får arbetas in så tror jag eller jag är övertygad
om att det blir riktigt bra.
Utskottsordförande Sjögren nämnde också tidigare här att den här tveksamheten till att styrelsens ansvar och uppgifter där i 8 punkten och se till att
alla delar av verksamheten fungerar på svenska. Jag ser det som att styrelsen
ska känna att de har det ansvaret. Det är inte hela tiden sen att styrelsen väntar sig att det är landskapsregeringen ansvar, utan att nu ser de klart och tydligt vem som har det ansvaret. Och eftersom man ska prata om verksamhetsmål och styrelsens andra uppgifter så tycker jag att det är bra att man förtydligar det här, så att det inte blir någonslags pajkastning om vem som ska
ansvara för det om det inte blir någonting. Ltl Gunnar Jansson nämnde här
att om man möter en turist. Det står ingenstans här om att man i så fall ska
lämna bort att vara turistvänlig och väl bemötande när det kommer en turist
utifrån. Det står ingenstans, utan vi pratar om verksamhetsspråket ut mot
andra myndigheter. Det är trots allt en delad behörighet vi har med riket och
då måste vi också styra det där.
Fru talman, det var väl i stora drag det som jag tänkte ta upp här i mitt anförande. Jag tycker som sagt att det är bra att vi kommit så här långt och vi
går vidare och jobbar för att ha en stolt och fin polis. Och vi ska alltid visa att
vi har en bra polis här på Åland. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! För mig känns det ganska väsentligt att börja diskutera om
man diskuterar fulltext och blankettlag och det skulle ha någonting att
göra med att man är mindre stolt över polisen och att vi har en åländsk
polis. Jag tycker att det skulle finnas betydligt viktigare saker att fundera
över. En sak som det faktiskt inte rör, det är polisens utrymmen. Men
som de under många år haft oändamålsenliga utrymmen och undersökningsutrymmen. Också t.ex. det faktum att vår egen åländska polis, vi
lever i ett skärgårdssamhälle, inte har en egen polisbåt. Det finns oändligt mycket frågor att fundera över om vi faktiskt skulle vilja visa att vi är
stolta över vår polis.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, här fick vi en rektion i konsten att plocka billiga poäng, tycker jag.
Jag har inte nämnt någonting om byggnader eller båtar i mitt anförande
och jag ber att ltl Sjögren tar här replik mot mitt anförande och ingenting annat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var jag som tog ett exempel i min replik. Jag vill inte ha någon mässande från talarstolen. Det var ltl Göte Winé som påstod att
man var mindre stolt över polisen om man skulle ha en blankettlag och
jag försökte påpeka vad som verkligen skulle vara viktigt för polisen och
polisens verksamhet. T.ex. nya utrymmen och en egen polisbåt så att vi
faktiskt skulle serva skärgårdsbefolkningen och sådana saker. Som jag
helt är säker på att ålänningarna tycker att skulle vara bra för polisen
och verksamheten.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte jag nämnde i mitt anförande att en blankettlag skulle göra oss mindre stolta över polisen. Jag sa att vi har en
egen polis, som vi ska vara stolta över. Sen kan jag lova ledamot Sjögren
att det här med polishus, det går framåt. Men det hör inte till polislagen,
utan det är någonting som man får ta upp i en budgetdebatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman. Det är närmaste den här språkparagrafen eller formuleringen där kring styrelsen, att man ska övervaka polismyndighetens
språk och innebörden kring det. För jag är också lite skeptisk till vad det
blir. Ltl Gunnar Jansson var ju in på en ganska vid sväng där, men det
gäller också kontakten till riket. Myndighetskontakten ska vara på
svenska och jag vet att den tidigare polismästaren nådde stora framgångar med att man faktiskt någon gång också måste prata finska för att
nå målen och komma framåt i olika sammanhang. Det gäller utbildning
och andra förmåner som polisen har. För vi är ganska små här och det
gäller att vi håller upp att förbjuder det den här biten. Ser man inte
några nackdelar med att man så här otroligt konkret och tydligt sätt, nu
är det slutsnackat. För det kan ju vara att man behöver ha svenskutbildning. Man håller på och skär ganska hårt i poliskolan och annat. Så det
där kan man fundera på. Eller hur har man funderat i utskottet kring
det, rättare sagt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Nej, ltl Åke Mattsson. Det är inte slut snackat. Däremot är det slutsnackat på finska. Ska någon trycka fram det svenska
språket, är det vi på Åland. Börjar vi bemöta alltför mycket på finska, då
har de inget intresse att bemöta oss på det svenska språket. Det är en
jätte viktig sak för vår självstyrelse och det svenska språket. Och det är
någonting som vi har tittat på där men vi har fortfarande pratat om att
verksamhetsspråket är svenska och att det är styrelsen som har det ansvaret. Vi har inte gått in på vem som lyfter telefonluren och vem som
svarar på språk ur där. Utan mer vem är det som har ansvaret? Är det så
att vi i styrelsen sen sitter och säger ”Det är landskapsregeringens ansvar att det här är”. Nu är det klart och tydligt. Det är styrelsen som har
det här ansvaret vad verksamhetsmålet är. Så är det så att det kommer
klagomål att det har varit på fel språk, så kan ministern kontakta styrelsen som sedan går in och tar kontakt och jobbar med och ser vad det är.
Ltl Åke Mattsson, replik

Ja, tack fru talman! Jag tycker å andra sidan också som man har diskuterat vid kaffet, man undergräver självstyrelsen också åt det hållet att
man måste skriva in en sådan självklarhet att man ska övervaka polisens
språk. Hur är det inom andra myndigheter? På ÅSUB t.ex., där är det
inte så viktigt med svenska språket. Och ska man inte ta den här språkliga stadgan som uttryckligen står, att ämbetsspråket är svenska. Det
kommer nu ytterligare än en gång att man framhåller att det ska vara på
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svenska. Jag tycker det är samma sak som man ungefär skrivit in att
man ska också övervaka om vem av poliserna och att poliserna kör i fyllan. Alltså att man bryter mot den lagen. Hur många andra lagar är det
som man ska övervaka? Vi har en klar lagstiftning, att man ska prata ett
ämbetsspråk som är svenska. Och sen skriver man också ytterligare in
det en gång till i lagen. Jag menar, det finns ju redan klara paragrafer
lagskrivningar kring den här frågan. Så vad är man ute efter riktigt? Det
förstår jag inte riktigt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! För det första så har jag inte nämnt ordet övervaka,
utan det står sig till. Det är, som jag ser det, en viss skillnad. Jag kan förstå ledamot Mattsson att man funderar i stolen här, att vad det är. Det
finns ju i lagen redan. Men när man satt och diskuterade det här i utskottet, så fick jag det ganska klart och tydligt för mig. Just det här med
ansvarsfrågan. Vems ansvar är det här? Vi kan ta en kaffe sedan så kan
jag förklara ytterligare. Inte för att jag är lika duktig som vår utskottssekreterare, men jag tror kanske att ledamot Åke Mattsson förstår då
bättre än vid de här tidsreglerade replikerna. Det här tycker jag också att
är en viktig sak, att vi lyfter fram och jag tror att vi behöver fler lag i
framtiden som lyfter fram det här med svenska språket. Skulle vi göra
något extra i vår lag så kanske det också skulle finnas med där. För man
har kommit fram till att det här är en bra grej. Vi har en ny regering och
det kommer att hända saker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Jag försöker hitta ett område som skulle vara så pass
mycket finskbehörighet som är överförd via överenskommelseförordning, som poliserna och jag kan inte komma på någon. Så därför är det
också väldigt angeläget att man alldeles särskilt anger också uppdraget
för den styrelsen, att tillse att verksamheten fungerar på svenska. Vi vet
också att i det dagliga verksamheten så har det funnits problem på det
här området inom polisen, så det värmer åtminstone mitt hjärta alldeles
särskilt att man har tagit upp den här diskussionen. Och att det också
kommer från ltl Göte Winé, där han säger att nu är det slutsnackat på
finska. En särskild eloge till ltl Winé.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! I och med att jag inte har tänkt beröra frågan, så vill jag också i
likhet med minister Lindholm passa på att säga att det gläder mig det som ltl
Winé sade om svenska språket speciellt med beaktande hur situationen har
varit inom polisen. Så jag tycker att det är mycket bra. Jag tycker också det
var en väldigt bra presentation som utskottsordförande Sjögren gav och hon
nämnde om det här med styrelse att det kan finnas en inbyggd konflikt där
och det har jag lite funderat på. För ser man på rollerna, så är det ansvaret
ministerns som har det högsta ansvaret. Det är en styrelse och det är en chef
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för myndigheten i det här fallet då polismästaren. Det påminner lite om den
organisation som finns inom landskapsförvaltningen d.v.s. man har byråchef,
man har avdelningschef och man har ministern. Det går aldrig att få ett riktigt tydligt ansvar. Det fungerar på något konstigt sätt även om inte ministern
fungerar, så är det två andra som ser till att det fungerar. Och fungerar inte
avdelningschefen eller byråchefen så är det alltid någon som bär upp det och
ansvaret blir väldigt otydligt. Det sägs i betänkandet att långvariga styrelsemedlemmar kan vara en stor tillgång för polismästaren. Så kan det säkert
vara. Men nu läste jag det här betänkandet i morse och jag har inte haft möjlighet att vara i kontakt med vår representant Axel Jonsson i utskottet, så jag
ställer säkert dumma frågor, men jag vill med det här undanbe mig att säga
att det där skulle du ha pratat med er egen representant om. För det första
sägs det att styrelsen ska fatta beslut om polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, berättelsen över polismyndighetens verksamhet samt om ett
förslag till polismyndighetens budget. När jag läste igenom det här betänkandet, och skummade genom framställning, kunde inte riktigt utröna om det är
styrelsen som är budgetansvarig. Här sägs det att man lägger ett förslag till
polismyndighetens budget men innebär det också att styrelsen faktiskt är
budgetansvarig. Jag reagerar väldigt mycket på att jag såg att chefen för polisen, jag tror faktiskt första eller andra arbetsdagen på detta år så att budgeten
inte kommer att hålla. Det kunde man säga redan då. Istället för att faktiskt
börja arbeta stenhårt med att se till att budgeten ligger som det ska göra och
att den håller.
När det gäller det här med allmänna verksamhetsmål och berättelser över
polismyndighetens verksamhet så finns det en skrivning som jag inte noterar
att utskottsordförande nämnde. En skrivning som lyder så här: ”Utskottet föreslår här i förtydligande syfte en ändring av paragrafen så att det klart framgår att styrelsen inte enbart ska agera postlåda utan fatta beslut i båda ärenden”. Det finns säkert några bra bakgrundstankar till den här formuleringen
men nog är det väl ganska självklart om man har en styrelse som ska slå fast
verksamhetsmålen att man inte bara är någon sorts postlåda utan att man
faktiskt jobbar med de här frågorna. Så den här formuleringen som finns nästan längst ned på sidan tre så förstår jag inte riktigt.
Den andra saken som jag tänkte ta upp lite, så är det som sägs om att
landshövdingen bör ta aktiv del i styrelsearbetet. Utskottet konstaterar att
styrelsen i det löpande arbetet är betjänt av en kontinuerlig dialog med
landshövdingen. Så kan det säkert vara. Detta gäller särskilt i fråga om ansvaret för att verksamheten ska fungera på svenska. Utskottet finner därför det
angeläget att landshövdingen bereds tillfälle att närvara vid styrelsens sammanträden när frågor av gemensamt intresse behandlas. Det här tycker jag
känns väldigt konstigt och jag vill hänvisa till den reservation som min partikollega Axel Jonsson har lämnat in. Men med beaktande av att han inte är
här idag så föreslår jag bordläggning av det här ärendet till 3 april.
Om man tittar på det här ställningstagandet från utskottets sida så ska
landshövdingen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens sammanträden.
Jag vet att jag brukar trötta folk när jag hänvisar till Färöarna. Jag har fått
väldigt stark inspiration ifrån politikerna på Färöarna. Deras starka självkänsla och deras känsla för vad som är rätt eller fel. När jag nämnde vad som
har hänt och skett inom polismyndigheten och vi pratade lite om också att
eventuellt riksombudsmannen, som det heter där, skulle ingå i en styrelse el213

ler en organisation som tillhör till Färöarnas behörighetsområde så var de
oerhört frågande. De har inte samma behörighet som vi har. Jag håller med
ltl Winé att vi ska vara stolta över den lilla behörighet vi har och vi ska vara
stolta över den polismyndighet vi har. Men där nämnde man att om man
skulle ha den möjligheter som vi har så aldrig att man skulle utse en dansk
som chef för den här enheten. Så pass starkt reagerade man. I vilket fall som
helst, vi har ingenting emot nuvarande landshövding och inte mot föregångarna heller. Men jag tycker att det blir ett systemfel. Ett väldigt märkligt
systemfel och det här är ingen kritik mot regeringen vad gäller förslaget. Jag
förstår faktiskt inte riktigt det där. Men det kanske kan förklaras bättre än
vad det har gjorts hittills.
Jag vill också helt kort ställa en fråga när det gäller det här med föreskrifter
och anvisningar, som då landskapsregeringen ska utfärda. Här framgår inte
riktigt vad är styrelsens roll i det arbetet. Har styrelsen någon roll eller har
man inte överhuvudtaget?
Det som utskottsordförande Sjögren var inne på för tjänst så gäller möjligheten för den finska militären att agera på Åland. Och där sägs att om hela
Finlands säkerhet hotas, terrorhandlingar eller vad det nu må vara så får militären även ingripa på Åland. Det här är då beslut som kan fattas i riket.
Om det är Ålands säkerhet som riskeras så ska ett beslut om begäran enligt
31 § i självstyrelselagen fattas av landskapsregeringen och någon fullmakt för
polisen att begära handräckning finns inte i den föreslagna polislagen, vilket
utskottet finner ändamålsenligt. Har det varit någon diskussion om det här
eller har det varit någon propå eller att man direkt ifrån polismyndigheten.
Jag vänder mig nu till ansvarig minister, att har det varit någon propå att
man direkt skulle kunna begära handräckning utan den här vad vi nu kallar
för omvägen via landskapsregeringen. Jag tycker nämligen att det är bra som
det är att det är landskapsregeringen som ska begära handräckning om så
behövs. Jag tycker också att det är bra att utskottet finner det ändamålsenligt,
men jag läser något mellan rader och läser jag något felaktigt så vill jag gärna
få reda på om det kan vara så.
Till sist, fru talman. När det gäller de här ekonomiska verkningarna så sägs
det att slagförslaget kommer att medföra ökad byråkrati. Det tror jag är första
gången man har läst det om ett lagförslag, om att det kommer att leda till
ökad byråkrati. Det sägs ifrån landskapsregeringens sida att man måste titta
på om det behövs tilläggs resurser för det här.
Nu blir det för mig som ltl Jansson att jag inte kan läsa vad jag har skrivit
själv så jag får improvisera. I vilket fall som helst. När det gäller tilläggs resurser. Jag noterade idag i frågestunden att finansministern Roger Nordlund
och jag hade väldigt olika uppfattningar om vad det ackumulerade underskottet är, med beaktande av utjämningsfondens inverkan. Jag tycker att det är
ganska allvarligt och jag blir lite förvånad när jag inte ser några tecken överhuvudtaget på ekonomisk måttfullhet utan här måste man eventuellt titta på
tilläggs resurser. Nog måste man ju försöka sköta saker och ting inom de
budgetramar man har. Allt annat blir ju helt ohållbart.
Jag hoppas fru talman, att mitt förslag om bordläggning noterades.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vet inte om jag hinner svara på allt i en replik, men det var
ett förtydligande från utskottets sida, att styrelsen ska besluta och fast-

214

ställa. Så vi gjorde ett förtydligande för det var ganska oklart om vad
som var styrelsens uppdrag och vad som var polismästarens uppdrag.
Just det där att styrelsen inte bara ska vara en postlåda, utan man beslutar om och fastställer. När det gäller landshövdingens rätt eller möjlighet att närvara vid styrelsemötena så ville vi poängtera det från lag- och
kulturutskottets majoritets sida. Att eftersom vi i princip har två poliser,
en som är riksbehörighet och en som är åländsk behörighet och att det
var så viktigt att ha en fortlöpande dialog med landshövdingen. Landshövdingen har inte tillträde, men att man ville understryka vikten av ett
gott samarbete.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den här första biten om att besluta och fastställa, så förtydligar jag min fråga. Gäller det också polismyndighetens budget och är
det också så att styrelsen faktiskt har budget ansvar? Det tycker jag är
ganska viktigt.
Sen när det gäller det här med landshövdingens vara eller icke vara, vi
har många områden t.ex. jordbruksområdet där vi har delad behörighet.
Men jag har då aldrig varit med om någonstans förut där man rakt ut
skriver att p.g.a. det ena och det andra så ska rikets representanter vara
med i de styrorgan som vi har inom självstyrelsen. Jag måste säga att
det är för mig en nyhet och jag blev förvånad när jag såg det här förslaget. Jag blev oerhört glad över att vår framsynte ordförande här reserverade sig.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller arbete i styrelsen, så skriver utskottet i sitt betänkande att landshövdingen bereds tillfälle att närvara. Och inte att
landshövdingen att landshövdingen måste vara med på alla möten, men
speciellt när det gäller frågor där både staten och landskapet har gemensamma intressen.
När det gäller de ekonomiska verkningarna med ökad byråkrati, så de
skrivningarna som vi har i betänkandet är direkt av lagframställningen.
Man konstaterar att genom att man via en styrelse ska bereda ärenden,
så kommer det att medföra behov av ökade resurser. Det är på det viset
att polismästaren har ett budgetansvar, som sist och slutligen också styrelsen tar. Jag menar att man beslutar och tillställer. Man tillställer
landskapsregeringen budgeten. Sist och slutligen är det landskapsregeringen som tar upp budgeten för lagtinget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är lite oklart för mig fortfarande, men det går säkert att få svar på
det i kommande repliker och anföranden, att vilken roll har styrelsen
när det gäller den ekonomiska biten.
Sen måste jag säga och det är inte någon kritik mot utskottsordföranden utan jag är förvånad att man kommer med en framställning där
man klart och tydligt skriver att det här kommer att leda till mer byråkrati och det här kommer att leda till behov av ökade resurser. Det visar
att allt rullar på som det alltid har gjort, medan det ackumulerade underskottet blir bara större och större. Det bekymrar mig.

215

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag begärde replik i och med att ltl Anders Eriksson då
upprepar sin kollega Axel Jonssons felaktiga uppfattning, som jag vill
hävda. När ledamot Jonsson skriver i sin reservation, att utskottet vill ge
landshövdingen en central funktion i den föreslagna polisstyrelsen. Det
enda utskottet skriver ju då är att man tycker att det är viktigt att man
möts då och då, d.v.s. att landshövdingen bereds tillfälle att närvara. Det
är upp till styrelsen då att bestämma om, när och hur detta sker. Det
kanske är vartannat år det kanske är vart fjärde år. Men för utskottets
del har vi ansett det som viktigt att styrelsen är medveten om att när det
gäller särskilt bevakningar av svenska språket så finns det ett behov av
att samordna. Trots att vi är mycket medvetna om att det finns en samordningsdelegation osv. Men vi tycker ändå att det är en viktig sak att
påpeka. Och här har vi säkert utbildningsaspekten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nu hörde jag tyvärr inte det sista, men jag hörde början. Jag tycker inte
att det är några felaktigheter om man skriver i reservationen att det här
är en central funktion. Har man möjlighet att ta del i styrelsearbete så
tycker jag att man är synnerligen central då, om man jämför med övriga
som inte har möjlighet att delta. Det där blir mera lek med ord.
Jag är ändå lite förvånad över att man så här pass tydligt ifrån lagoch kulturutskottet plockar upp den här biten, för man har alla möjligheter i en styrelse att höra landshövdingen oavsett vem man vill höra,
som sakkunnig. Men att man på det h är sättet bereder plats mer eller
mindre i styrelsen. Det känns lite förvånande.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag måste börja med att konstatera att det inte är utskottet som har hittat på det här. Det är landshövdingen som har en central roll när det gäller Ålands polismyndiget, när det gäller tillsättandet
av de ledande tjänstemännen, när det gäller uniformeringen, när det
gäller beväpningen etc. Det är inte utskottet som har hittat på det. Däremot har utskottet ansett att det är vår uppgift att slå vakt om det
svenska språket. Och här har ju då den finska staten en avgörande roll
att spela och landshövdingen är statens man på Åland. Vad är bättre då
än att med tanke dels på landshövdingens centrala roll redan idag inom
polisverksamheten, att han också då ska ha tillfälle att diskutera med
styrelsen när det gäller frågor av gemensamt intresse. Åter igen. Utskottet säger ingenting om att landshövdingen ska ingå i styrelsen. Utskottet
säger ingenting om att det ens ska vara tvunget att bjuda in landshövdingen, men vi tycker att det är viktigt att han bereds tillfälle att då och
då närvara. Så att han ska ha en central funktion på vad han är, är tydligen en våldsam överdrift.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Om man har en central funktion eller inte, det kan
man ha olika åsikter om eller vad orden har för betydelse. Jag blir rätt
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förvånad när jag hör ledamoten Harry Jansson av alla prata om det här
med svenska språket, för jag tycker det är bra att man lyfter upp frågan
med tanke på den kritik som kommit mot polismyndigheten. Det tycker
jag är jätte bra. Det här är samma resonemang som landskapsregeringen
har i många fall, att man ska rädda det svenska språket genom att samarbeta med riksmyndigheterna och försöka få riksmyndigheterna att
fungera på svenska. Jag tror att det är en övermäktig uppgift och det har
jag sagt många gånger. Men när ltl Harry Jansson säger att det är ingenting som utskottet har hittat på, så fanns det ingenting om det här i
framställningen, som åtminstone jag har fått ögonen på. Utan nog är det
i utskottsarbetet som det har dykt upp. Alltså är det utskottet som har
hittat på detta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag vill börja med att understödja förslaget i bordläggning och
också bordläggningstiden. Det är nämligen så att den lagtingsledamot som vi
har i lag- och kulturutskottet är frånfarande och har kanske en åsikt om det
här arbetet som gjorts i utskottet. Det är ltl Nylund.
Till den diskussionen som utförts här i dag och tidigare så vill jag säga det,
att det är viktigt att komma ihåg att det är förvisso så att Ålands Polismyndighet verkar under både åländskbehörighet och finskbehörighet. När det
gäller riksbehörigheten och när det gäller förvaltningsdelen av den så är den
överförd i en överenskommelseförordning. Så själva myndigheten är till 100
% en åländsk myndighet. Det ska man komma ihåg. Det här talet att vi har
två poliser på Åland, så är det inte strikt juridiskt. Förvaltningen är helt och
hållet överförd till åländsk behörighet, om man säger så. På vägen har landshövdingen getts några roller, som förvisso kan vara viktiga när ändringar sker
inom just de sakerna. Det är så att det har varit mycket diskussioner om polismyndighetens funktion när det gäller språket och lite orättvist har väl den
nytillträdde polismästaren, tycker jag fått klä skott för. Ett slags realisering av
alla tidigare problem som man har låtit sippra mellan fingrarna och sätt. Och
som inte uppmärksammats från politiskt håll tyvärr. Det är ju inte så att de
här problemen inte är nya utan de har uppkommit under en längre tid och
man har låtit det ske och inte uppmärksammat det i någon större utsträckning tyvärr. Men vad man däremot måste göra nu i den styrelse som kommer
är att man måste ta tag i det här en gång för alla. Och reda upp det och inse
att en sådan här myndighet på Åland ska fungera på svenska och då måste
man skapa språkliga begränsningar som fungerar mot de system som man
har, t.ex. datasystem och de kompetenspunkter man har att göra med i Finland osv. Det har tyvärr lämnats och vuxit och förräntats det här problemet i
alltför länge. Så det måste man vara tydlig med. Därför är den här polisstyrelsens absolut viktigaste roll att ta tag i det. Och sedan så har den här myndigheten någon sorts identitetskris, om man utgår ifrån hur det borde vara och
man ser hur det är. Det är heller ingen lätt sak att ta tag i, men det börjar åtminstone med att den får en tydlig åländsk profil att man förstår själv internt,
att man är en Ålands Polismyndighet. Och inte någon finsk dito, fast man sen
verkar under riksbehörighet när man utför sitt arbete, så ska förvaltningen
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fungera på svenska. Så det här är nog en självstyrelsepolitiskt viktig fråga, om
vi med ena handen begär ytterligare självstyre ska vi nog se till med den
andra att vi förvaltar den vi har på ett korrekt sätt, så att egentligen är det
bara bra att det här uppdagats så att säga kommit i dager, så att man får ta
tag i det. Men som sagt lite oförskyllt så har den nytillträdde polismästaren
fått flushflush klä skott för det här. Så att det vill jag säga om saken i det här
skedet. Jag kanske återkommer sen efter bordläggning.
Talmannen
Inga repliker begärda.
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Anders Eriksson understödd av ltl Danne
Sundman har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 3 april 2013. Önskar
någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 3 april.
På talarlistan finns ännu ltl Petri Carlsson och ltl Åke Mattsson, som får tillfälle att yttra
sig.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Gällande det här med fulltextlag och begrepp kring det, så
ur ett symboliskt hänseende så anser jag att om det någon gång är rätt att använda fulltextlag så borde det väl vara nu. Polisen är så att säga en viktig
symbol för oss. Det är också en av de institutioner som är unika här på Åland
i vår självstyrelse, så på det sättet tycker jag av den aspekten så är det, om någon gång rätt att använda sig av fulltext lag nu. Också den aspekten att det är
polisen har våldsmonopol och vi har ingen militär och vapen på något övrigt
sätt än inom polisen. På det sättet har vi visat att vi har kontrollen över polisen fullständigt. Så av den aspekten är det också viktigt att man använder
fulltextlag i det här, tycker jag.
Det var inte det här jag tänkte främst ta fram utan i remissdebatten gällande det här förslaget till ny polislag tog jag upp de skriverier i lokalmedia
som då fanns 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 följde tyvärr inte fullt ut med vad resultatet blev och vad man sedan gjorde. Hoppas att det har lett till förbättringar.
Jag är fullt medveten om att enbart ändra en organisationsstruktur inte löser alla problem i en dåligt fungerande organisation. Att få bort vantrivsel,
öka trivsel eller effektivisera en organisation kräver en hel del mer, vilket jag
också framförde i remissdebatten. Idag tänker jag bara koncentrera mig på
frågan om organisationsändring.
Utskottet skriver på sidan 2 att det enligt lagförslaget en längre tid pågått
ett arbete med att reformera polismyndighetens organisation i avsikt att
skapa ett effektivare och mer flexibelt arbetssätt inom ramen för tilldelade resurser. Nu ger man också styrelsen en fullmakt i 11 § i förslaget till ändringar i
landskapslagen om Ålands polismyndighet. Där framgår det att styrelsen ska
anta ett reglemente med närmare bestämmelser om polismyndighetens organisation, uppgifter och interna beslutsordning.
Därför vill jag återigen, som jag gjorde i remissdebatten, ta upp vikten av
att den nya styrelsen har kompetens om organisation. Det är oerhört viktigt
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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 har kunskap och/eller 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. 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.
I förslaget föreslås att vi i lag intar att det ska finnas juridisk kunskap i styrelsen. Det är viktigt och helt ok för mig. Däremot har man inget om organisationskunskap, vilket också är ok för mig att det inte står i lag, men jag vill
ändå framföra det här till landskapsregeringen så att man beaktar organisationskunskap i tillsättandet av den nya styrelsen. Det är, enligt mitt tycke, särskilt viktigt när det gäller polisen i enlighet med det jag redogjort för i remissdebatten och i det här anförandet. Tack!
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Det har kommit ytterligare ett steg närmare en ny polislag
och det är bra att vi forcerar. Det har tagit tid i lag- och kulturutskottet, men
det är flera anledningar till det. Bl.a. andra lagstiftningar, men också att man
har fördjupat sig väldigt mycket i den här lagstiftningen. Jag har haft förmånen att vara med på något av de här mötena. Man har besökt polisstationen och man har gått igenom paragraf för paragraf. Det är väldigt mycket fakta
termer osv som man har satt sig in i och analyserat betydelsen utav, så en
eloge till utskottet, för att man har fördjupat sig i det. Och det är bra att det är
gott om tid, det är det att man också tittar på det här med att det är delad behörighet. Och det som har framkommit här att det torde vara till större delen
rikslagstiftning. Inte oväntat så valde också lagutskottet att följa landskapsregeringen med att det ska vara fulltextlag.
Jag är som bekant, av annan åsikt i det här sammanhanget. Personligen så
kan jag omfatta kanske en fulltextlag om det är så att vi har fungerande lagstiftning så att säga, så att våra medborgare kan ta del av lagstiftningen någorlunda uppdaterat. Men så var det inte tillställt idag, då tycker jag att det
kan vara lite onödigt med den här.
Vad som uppväger den å andra sidan, så är ju symbolvärdet utav en egen
polislag. Så att på det viset är jag betydligt mer ambivalent än vad jag var tidigare. För att också diskussioner och påtryckningar där har så att säga luckrat upp mitt tidigare ganska rigida ställningstagande. Jag ser också fördelar
med att ha utåt sett egen lagstiftning. Men då ska vi kunna sköta den.
Förra gången när det var upp till lag- och kulturutskottet senast, att man
diskuterade de här olika frågorna, så föll det omedelbart med att det skulle
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vara en blankettlag. I och med att man ansåg då att det var ett glappverk på
fastlandssidan med dåvarande polislagen, att den var byggt på så många
gånger. Och att det var ostrukturerat och så vidare. Det problemet har vi inte
idag.
Jag tycker att alla lagar som polisen ingriper i de här grundlagsskyddade
rättigheterna, så ska de finnas i samma lagbok att man kan överskåda det här.
Och då tänker jag på förundersökningslagen, tvångsmedelslagen osv att man
också kan titta på de här och att man har tillgång direkt till förarbeten osv.
Som det är idag så går det väldigt snabbt på Finlex att titta på det här. Om
man däremot ska titta på vår lagstiftning så är det ett annat problem.
Det är så att om en person bryter mot polislagen, så är det väldigt ofta även
om det är åländsk behörighet så gör man också sig skyldig till den delen som
är riksbehörighet på samma gång. Alltså det är så att de går väldigt mycket in
i varandra de här lagstiftningarna.
Förarbetena som jag nämnde tidigare. Jag tror att det börjar snart komma
upp en tusen sidor förarbete till det här lagstiftningspaketet som kommer i
årsskiftet här längre fram. Det är då propositionen som är på en närmare 700
sidor. Men också de olika utskott som har behandlat och tittat på det här så
har ju ganska mycket detaljer och man har fördjupat sig på olika sätt. Och det
är viktigt att också våra jurister har möjligt att ta del av det här och se hur det
fungerar. Det är bra att man i lagen också i våra förarbeten hänvisar direkt till
rikslagstiftning att det är de propositioner som gäller och att man vet att de
fungerar och tillämpas på det sättet. Tydligen har lagberedningen gått igenom det, så det ska de ha eloge för.
Sen en fråga. Kan man leva med en fulltextpolislag? Javisst. Det har vi
gjort förut. Det går alldeles utmärkt. Det går också att leva i den kaosen som
kan vara, för att tidigare har den inte varit uppdaterad utan man fick vänta
flera år, som det var problem kring det här. Och då tycker man att polisen har
problem med det här och undrar hur man klarar av det. Polisen klarar det relativt bra. Det är kanske inte där som största problemet är. De har tillgång till
jurister och man vet ungefär vilka lagar som gäller. Däremot är det ett stort
problem för den åländska befolkningen. I gemena man att veta vad som gäller
i det här sammanhanget. Så där har man en nackdel. Och jag hoppas att vi
inte ska vara med om det här. Det ska också hela tiden följas upp, i uppdaterad takt. Och problemet är ju med den här typen av blandad lagstiftning att är
det så att man inte följer upp det så kommer det nerdimpande i alla fall. Oavsett vad vi gör så har vi inte någon påverkan här. Så det är så att säga, det är
på rikets sida som man för väldigt mycket i den lagstiftningen. När det kommer en förändring där så ska vi göra också lagberedningen här med en gång
komma med en ny lag och vi ska ta den här i lagtinget och processa den. Med
tanke på hur mycket arbete man har i lagberedning just nu, att man är överhopad redan i dag med arbete, så kan det vara problem. Sen vet jag inte det
här med resurserna med som jag nämnde tidigare Finlex kan man gå in på
idag och få rikslagstiftningen direkt uppdaterad och vad det är som gäller för
dagen. Vi måste nog få en ålex där också och då försvinner alla de problem
som jag pratar om just nu. Så tror jag att man kommer att kunna hantera på
ett annat sätt. För i just tobakslagstiftning, som jag har nämnt här tidigare i
en replik så har folk väldigt svårt att t o m tjänstemän har svårt att följa upp
vad det är för paragraf som gäller, hur det ser ut idag och att man försöker
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följa upp, men fattas det en lagstiftning på vägen så blir det oklart och ostrukturerat.
Sen ett sätt att förenkla för medborgarna när det gäller den här typen av
lagstiftning, så är det kanske att man skulle gå in och skriva i paragraferna
vilken paragraf som finns med 19:3 och vilken som är helt åländsk lagstiftningsbehörighet. Jag vet inte hur mycket stora problem det skulle vara, men
då skulle det vara ganska enkelt och då vet man att när det är endast på rikslagen så gäller den här, för den har tagit med pga. 19:3. Men det här kommer
ganska sent och jag vet inte om det är möjligt att göra det i fortsättningen när
man hanterar den här typen av lagar.
Styrelsen ska se till att delar av verksamheten fungerar på svenska. Jag anser också att den skrivningen är onödig, när det står i lag. Jag tycker att är det
oklart om vem som ska övervaka det här så hade man kunnat ta det här på en
förordning. På ett sätt känns det lite som, att man inte litar på vår självstyrelselag i det här sammanhanget. Man raljerar kring det här i många sammanhang och det finns tolkningar. Jag vill påstå att ledamot Jansson raljerar när
han sade att polisen överhuvudtaget skulle prata svenska, men sådan tolkning kan man ha utav det här. Det har jag hört från annat håll också ute på
staden och också bland polisen. Jag vet att vi diskuterade språkparagrafen
när det kom i social- och miljöutskottet när vi tog blankettlagar. Och då är det
betydligt viktigare. Om man tar en blankettlag där det uttryckligen står att
man ska prata samiska eller finska, att man så att säga tar ett förtydligande
syfte in i det här. Annars så tycker jag att man luckrar upp vår självstyrelselag
med att man tydligen inte litar på att den är tillräckligt kraftig utan man
måste sätta den i själva lagen.
Sen vet jag inte om man gör en kontrolltolkning i det här, att i och med att
man skriver igen i lag att man ska prata svenska så tappar man den här kraften i andra. Eller att man pratar svenska i andra sammanhang men nu har vi
självstyrelselagen bakom här så det täcker väl upp, men bra är det inte. Sätt
det i en förordning den här typen av direktiv.
Vidare kring det här med språklagen. Det finns ett annat behov att tillgodo
se polisens behov av svenska och det är på de här databaserna. Dataregister
som används och att tillämpningsdirektiven från Finland då är på svenska.
Och framförallt det mest centrala, att det finns svenskspråkig utbildning i den
finska polisutbildningen. Det är någonting som vi absolut måste trycka på
hårt, att vi kan få bra utbildningar. Min bedömning är helt klart att man inte
kan köpa in hela utbildningen i Sverige. Dels är det väldigt dyrt, men det är
också av andra orsaker. Vissa saker går bra. Kriminalteknik, spaningskurser,
vissa förhörs- och brottsutredningskurser helt ok. Brott mot barn, har de väldigt framgångsrikt och bra utbildning för våra utredare och de poliser som
sysslar med det här. Däremot är det betydligt mer komplicerat när det gäller
vanlig grundutbildning där olika taktiska och strategiska inslag genomsyrar
hela utbildningen från grundutbildningen och så vidare när man går vidareutbildningen. Där går det inte att plocka tårtbitar från det ena eller andra. Det
blir bara ostrukturerat och det blir problem. Så det är viktigt att vi håller kvar
det här att man odlar den kontakten bra.
Sen har man gjort ett förtydligande angående polisens grafiska profil och
jag är också här som jag sagt många gånger tidigare helt emot att man råddar
med polisens uniformer. Det upplevs direkt förödmjukande bland vissa poliser. Det är deras yrkesidentitet som man är och rör om i. Jag är rädd för att
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det här är en fråga som bara tar onödig kraft och energi från polisen. Att man
har viktigare saker att ägna sig åt. Jag vill inte ifrågasätta hela den här gruppen, för det finns andra grafiska profiler. Man kan t.ex. ha bilen och man kan
ha brevhuvuden. Det finns många områden man kan gå vidare på i polishuset
och så vidare, men jag tror att man ska vara försiktig med uniformen. Jag
hoppas att man vid sammansättningen av gruppen kommer till ett samförstånd och att man kommer överens i den här frågan. Det är ingen kritik, att
den är tillsatt men jag vill bara lyfta fram att man kan ifrågasätta det här.
Sen vidare det här med poliserna, att jag tycker att det kanske inte är enbart uniformen som man ska upp utan man ska se till uppträdandet, att man
är korrekt, artig och serviceinriktad både mot ortsbefolkningen och mot turisterna. Det är viktigt att landskapsregeringen ser till att poliserna får ordentlig
utbildning i egen lagstiftning samt att man är väl förtrogen med självstyrelsens grunder. Jag vet att det brister där idag. Jag tror att det är betydligt
bättre om man verkligen vet grunderna helt och hållet. Och har en klarhet i
det här, så förstår man varför vi har en egen lagstiftning som krånglar till det
ganska mycket i polisens vardag. Det är inte heller någon kritik mot polisernas beteende idag utan det kommer från att man ifrågasätter enskilda polismän, men det förekommer inom alla yrkesgrupper. Det finns inom alla yrkesgrupper personer som har dåliga dagar och vissa har fler dåliga dagar än
andra. Men generellt så tycker jag att vi har en tendens att poliserna blir bara
mer serviceinriktade och duktigare än vad de varit tidigare.
Sen angående reglementet så ser jag att det har varit diskussioner om det
tidigare och jag har för mig att ÅHS reglementet skulle fastställas av landskapsregeringen. Men jag blev tillrättavisad av ministern som upplyste om att
det faktiskt kom till röstning om det här i salen. Och att det därför inte är på
det sättet. Jag är ändå förvånad över att styrelsen fastställer reglementet,
men däremot när det gäller anvisningar och föreskrifter så är det landskapsregeringen. Jag tycker nog att styrelsen ska ha mycket att säga till om när det
gäller reglementet, men det har inte gjort någonting när ett centralt dokument har varit via landskapsregeringen. Men som sagt så, det fungerar väl det
här också. När det gäller de här anvisningarna och föreskrifterna så är det bra
att man äntligen har tydlig skrivning. Landskapsregeringen ska ta fram dem
och att man ordnar det här. Godkänner dem och gör klart vilka är finska lagstiftningsbehörigheten och vilket den åländska, att man fattar tydliga beslut
där så vet man i fortsättningen också vilka som gäller direkt, vartefter som
det kommer nya.
När det gäller styrelsens andra uppgifter så är det bra att man har någon
som övervakar att verksamhetsplanen fullföljs och att man ser till att målet
fullföljs osv. Just nu har det varit lite si och så med det. Det skrivs en budget
som poliserna lämnar hit och sen så har det varit upp till poliserna att verkställa och det är ingen som har kontrollerat det här. Så jag tror att det kommer att bli ganska bra det här. Den här växelverkan som blir mellan polismästaren och styrelsen, tror jag också att kommer att vara tillfredställande
för polismästaren. Bara man finner sina former där. Får man fel personer i
styrelsen så kommer det naturligtvis inte att fungera. Blir det rätt personer så
tror jag att kommer att bli en stor tillgång och jag har själv kämpat för att vi
ska få en ordentlig polisstyrelse i många år och jag är tillfreds att man satsar
på den här biten. Det är bra att den här polisdelegationen har försvunnit för
den fyller egentligen ingen funktion överhuvudtaget mer än att man hade en
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samtalsklubb, där man drack kaffe och diskuterade lite och fick information
om hur det såg ut.
Sen är det några problem som har framförts utifrån i olika sammanhang
och det är om hur det är i landskapsmyndigheten när det gäller polisfrågan
och styrningen där. Och jag förutsätter att innan den här debatten är färdig
att ledande minister kommer att hålla en liten information kring den biten att
tidigare var det så att kanslichefen och förvaltningschefen som har skött de
här uppgifterna. Nu har vi så att säga delade behörigheter på det här, d.v.s.
vem som är närmaste chefen för polismästaren, vem som är föredragande i
polisärenden och den biten. Jag har förstått att det är ganska klart, men det
kan vara bra att man gör ett förtydligande också utåt så att alla har klart kring
den här biten.
Jag är tillfreds med att vi äntligen har fått en ny polislag och jag tror att
den kommer att fungera bra, så tillvida att vi har den uppdaterad. Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Man hör tydligt, att ltl Åke Mattsson behärskar ämnet.
Det kommer säkert att sätta spår i hans parti också så småningom. Det
är egentligen ett tillägg, som jag ville göra. Och det är utbildning ifrån
Sverige. Mycket tillämplig i många fall, men den reservationen bör man
bära i minnet i ett sådant här sammanhang, att den polisverksamhet
som utförs på Åland bygger ju allt väsentligt på personligt tjänsteansvar.
Så är nu konstitutionen i Finland och Åland byggd. Det personliga tjänsteansvaret vilar över allt annat. Det som för övrigt nu anses allmänt internationellt vara grunden till den hyggliga och goda nivån vi har. Det är
inget fel på nivån i Sverige, men där är det så att där förekommer det
inget personligt tjänsteansvar. Det slopades 1974.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det här var rätt så nytt för mig också och nu gick jag
inte in på det så mycket med det här med utbildning, men det har framförts här, men som jag ser det så är det i princip omöjligt också med att
vi skickar poliserna på utbildning till Sverige. Det här är de facto en
ganska central information, som också utesluter att vi kan fortsätta på
det området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt ledamotens syn vad gäller det här att vi
ska ha digitalt och uppdaterat Ålex och de bitarna som ledamoten framförde. Och att behovet av kontinuerligt uppdaterad lagstiftning uppenbarligen är väldigt viktigt när det gäller fulltextlagen. Men kan ledamoten också se fördelen med det här som han tog upp om medborgens informations mottagande. Kan han tänka sig att fulltextlag kan innebära
faktiskt att medborgarna får mer kunskap och insyn i vad det är för lagar
och lagförändringar som kommer. När det kommer en förändring så blir
vi tvungna att ta ställning till den här och således ökar ju också kunskapen genom media rapporteringen också till medborgarna här på

223

Åland. På det sättet finns det en viss fördel att medborgarna kan få mer
kunskapsinhämtning.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Ja det är klart. Där ligger det ju helt klart en poäng i
den biten, men det är ingenting som hindrar även om man en blankettlag att man informerar om det här går vidare, för jag tror att man kanske
har lite för stor tilltro till att t.ex. medborgarna följer med allt som sägs
här i salen osv. Utan det kan vara andra informationsvägar. Det viktiga
är ju då att lagändringen kommer i tid för hittills har det varit väldigt
dåligt på det området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Några reflektioner. Ledamot Åke Mattsson talar om att man
behöver öka självstyrelsekunskapen särskilt inom polismyndigheten,
men jag tror inte det är det enda stället vi behöver öka. Jag tror att det
finns brister också här i lagtinget och på många andra håll, där man ska
försöka höja sin kompetens när det gäller både behörighetsfördelningar
och annat.
Den här beslutsstrukturen. Om det nu är någon som skulle känna sig
väldigt osäker i den och som på det sättet är delaktig i den, så ber jag att
den vänder sig till mig. Jag tycker själv att den här beslutsstrukturen är
väldigt tydlig. Det finns en person på rättsservice enheten idag som har
hanterar de här frågorna och när den här polisstyrelsen kommer så
kommer väldigt mycket också att vila på polisstyrelsen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Anledningen till att jag lyfte frågan är att det nämns
ingenting om det i betänkandet överhuvudtaget. Det är bara en del om
att det är inriktat åt ett håll. Polisverksamheten är ju också de facto att
man har en viss kontakt hit till landskapsregeringen. Det verkar lite
tomt på den frågan. Så därför tog jag upp det här.
Och när det gäller polisverksamheten som sådan så, nu vet jag inte
hur det är idag men jag vet när jag gick utbildningen, så fick man den
här finska vägtrafiklagen på utbildningen när man gick i skolan och sen
kommer det ingen mer utbildning. När du kommer hem så fick du själv
sitta i kammaren och läsa in den åländska lagstiftningen osv. Och också
bötesbelopp glidningar fick man hantera själv. Så det här med självstyrelselagen är att man har ett utbildningspaket där man har en helhet i
det. Så det är en förklaring på det. Så det behövs lagstiftning inom det
här området. Det tror jag kan vara helt ok.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

När det gäller beslutsprocessen och strukturen på landskapsregeringens
sida så är det väldigt tydligt. Det är polismästaren idag som talar med
den här tjänstemannen på rättsservice enheten, som i sin tur för upp det
till avdelningschefen. Avdelningschefen som i sin tur, om det är en budget fråga talar med finans eller med någon annan avdelning, som sist
och slutligen för upp det på ministernivå. Det här har jag varit väldigt
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noga med, att det ska ha den här hierarkiska tågordningen och det brukar polisen förstå sig på, när man talar om en hierarkisk struktur. För
det ska inte vara så att vare sig lantrådet eller ministern ska gå till polisen och säga vad de ska göra, utan det finns en tydlig struktur och hierarki.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är med tillfredställelse för ministern som jag lyfte
frågan. I och med att vi har fått svar på det klart och tydligt, så kanske
att det var lite det jag var ute efter också att man ska ha den klargjord
helt och hållet. Så att det inte finns några frågetecken kring den biten. Så
långt är vi överens.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Det här var det sista anförandet i det här ärendet idag. Ärendet bordläggs nu till den 3
april 2013.
Första behandling
3

Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Om vi genom att bygga in elektroniska givare i vägnätet och
koppla dem gentemot sensorer i skogen och vidare till den framrusande bilen
kunde halvera mängden rådjursolyckor på Åland skulle vi antagligen alla säga
ja tack. Men om det förutsatte att en trafikcentral samtidigt kunde spåra varje
bilist och deras färder är det inte längre lika självklart. När det handlar om
den personliga integriteten reser sig nackhåren liksom automatiskt.
Ungefär så kan man sammanfatta finans- och näringsutskottets behandling av lagförslag nr 9/2012-2013 som handlar om ett ramverk för införande
av intelligenta vägtrafiksystem. Det ska i sammanhanget slås fast direkt.
Detta handlar om ett EU-direktiv, det så kallade ITS-direktivet, och utgör ett
ramverk för införande av trafiksystem som ska göra transporter klokare, mer
miljömässiga och säkrare. Det är svårt att invända mot klokskapen i det. Allt
som kan göra Åland mer trafiksäkert är välkommet.
Nu kanske vi inte omedelbart kan förbättra trafiksäkerheten genom att
anta detta direktiv. Det handlar om ett arbete som sker på längre sikt, över
många år. Genom att implementera detta direktiv säger vi på ett övergripande plan vad som ska göras. Hur det sedan ska gå till är en annan fråga och
antagligen något som privata aktörer ska hitta på. Där ser finans- och näringsutskottet möjligheter och utmaningar istället för hinder. På Åland finns
stor kunskap inom IT- och transportsektorn, vi har gott om vägar och vi är
beroende av fungerande system, inom Åland och till Finland och Sverige och
vidare ut i världen. Här borde innovationer uppmuntras och affärsmöjligheter uppstå. I samband med utskottsbehandlingen har vi också kunnat konsta-
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tera att såväl Sverige som Finland med stor kraft har tagit sig an arbetet med
att införa intelligenta trafiksystem. För dem handlar det om att bibehålla sin
konkurrenskraft även i framtiden och inbegriper inte bara sådant som flyger,
rullar och gungar. Minst lika viktigt är att samköra detta med telekommunikation, elektronik och informationsteknik. Förr var det mänskligt önskvärda
inte tekniskt möjligt. I dag är det mesta tekniskt möjligt men kanske inte alltid mänskligt önskvärt.
Jag vill i det sammanhanget återknyta till inledningen. Säkrare system förutsätter större kontroll och någonstans längs den vägen börjar det kännas
obekvämt. Därför understryker utskottet att allt detta som ska ske borde göras i enlighet med den unionsrätt som värnar skyddet av den personliga integriteten.
Mot bakgrund av detta resonemang föreslår utskottet att lagförslaget antas
oförändrat och påminner om att även om det handlar om ett ramverk utan
egentligen konkret innehåll är det viktigt att bära med sig ITS-direktivets
principer och grundtankar i det övergripande arbetet med landskapets trafiksystem. Åland och ålänningarna har stor erfarenhet av logistik och transportlösningar och är således väl skaffade för att med hjälp av modern teknik hitta
nya lösningar på gamla problem. Ramverket finns, nu ser utskottet fram mot
mer detaljerade förslag kring intelligenta trafiklösningar. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Och tack för anförandet. Det som också var värdefullt
att lyfta fram i det här sammanhanget är ju faktiskt i betänkandet där vi
skriver att lagförslaget går ut på att skapa ett ramverk som möjliggör,
men inte tvingar medlemsstaterna att införa ett ITS-system. Det här var
ju någonting som det fanns en oro för att vi skulle öppna någon form av
Pandoras ask. Men så är det ju inte utan vi får ta ställning till det sen i
införandet vid ett senare skede, som extra information. Det tyckte jag att
var viktigt att lyfta fram. Sedan så var ledamot Jörgen Pettersson inne
på att nackhåren skulle ha rest sig på utskottet, som sammanfattning
och jag kan inte riktigt stämma in i den bilden för mig själv att det skulle
vara så stort bekymmer för mig vad gäller vikten av skyddet för den personliga integriteten vid uppbyggandet av ITS-lösningar. Eftersom man
har med där av identifiering, principer och jag tror att vi har mobiltelefoner idag som med master och så vidare där vi har mycket mer information redan idag i många system som finns ute i samhället.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Det är riktigt som ltl Carlsson säger. Det är en möjlighet. Det är inget tvång att införa ITS. Men i ärlighetens namn så är den
möjligheten rätt teoretisk för ifall de andra går in för något så är det
svårt att undvika att hänga med där. Därför är det viktigt att vi försöker
vara i framkant så vitt det är möjligt. När det handlar om faran för den
personliga integriteten så vidhåller jag nog att det är en av de sakerna vi
diskuterade rätt mycket ändå. Visst är det så att man redan i dag kan
följa folk via telefonmaster och annat. Men det gör inte att man ska
öppna dammluckorna för den skull. Och den personliga integriteten
kommer att vara viktig även i framtiden. Däremot var det här ett slags
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exempel på vad som händer om man resonerar kring just bevakning och
övervakning. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar uppfattningen om att vi ska värna skyddet
för den personliga integriteten, men att det skulle ha gått så långt att
nackhåret skulle ha rest på mig i det här sammanhanget, så kan jag inte
stämma in i. Men jag håller med om att det är viktigt och det är någonting som vi ska värna. Det finns redan många principer som avidentifiering osv. som vi framhåller i betänkandet.
Vad gäller det här andra om möjliggörandet eller tvingandet om införandet av ITS-systemet så håller jag helt med ledamoten Jörgen Pettersson. Vi ska se det som en möjlighet och vi kommer säkerligen att vara
också tvungna att indirekt införa det pga. att andra gör det. Men jag ville
bara säga att det inte fanns ett tvång i att vi skulle öppna någon Pandoras ask i och med det här. Det var det som jag ville framföra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag begärde replik just med tanke på den här personliga integriteten, som man lyfter fram väldigt mycket när det kommer
bra saker. Det är något som man är väldigt snabb och tar till och ser som
ett jätte stort problem. Jag tycker som f d polis, för jag är väl den enda
här i salen som har sysslat med telefonavlyssning, hemlig filmning utav
folk osv på den här biten. Och man ser när man får in sådant här
material, vad lite det är värt och jag förstår att det finns en enorm oro
för vad myndigheterna gör med det här. Jag anser i mitt fall, som jag ser
det väldigt obefogat att man sprider skrämselpropaganda, att storebror
ser dig. Men vem är det. Vad lever vi för värld? Vi är på Åland just nu.
Jag förstår inte varför nackhåret reser sig i ett sådant här sammanhang.
När det kommer sådan här lagframställning. Tack!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag tror väl att det är så enkelt att folk generellt sätt ogillar
att vara övervakade. Sen är det såklart eftersträvansvärt att ha säkra trafiklösningar. Det har nog ingen någonting att invända mot, men jag tror
inte att det får ske till vilket pris som helst. Den personliga integriteten
är nog en rätt stark hederssak, i varje fall för mig. Nu har jag inte ägnat
mig åt att fotografera människor i smyg eller telefonavlyssna, dem som
har möjligen en annan syn på det än ledamot Mattsson, men för mig är
det ett scenario som jag inte riktigt vill medverka till att bara ge ut så
där. Utan att man åtminstone tänker på vilka effekter det har. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jo, naturligtvis ska man titta på vad det har för effekter, men jag tycker att mycket utav den här kameraövervakningen på
staden kan ge tryggare miljö för våra kvinnor osv. Och gör också det svårare för brottslingar. Så finns det en liten risk för att den personliga integriteten kan ifrågasättas så ska det vara tvärnit på den biten. Jag vill
också säga att det finns väldigt mycket bra saker här och det kanske inte
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är så jätte stort problem om någon vet var min telefon har varit en viss
tid eller var min bil har vistats osv. Jag tycker att man drar många
gånger för höga växlar på det här att ändamålet helgar medlen i det här
fallet. Kan man undvika svåra skador, trafikolyckor, dödsfall osv så efter
att man också sett den delen utav verksamheten, så tycker man att det
faktiskt kunde vara värt det. Tack!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det känns som en rätt teoretisk diskussion. Det här handlade inte om kameror på staden utan det handlade om bilar och intelligenta trafiksystem. Och någonstans tycker jag att man kanske ska dra en
gräns för hur mycket man ska verkligen bevaka och bevakas. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Och tack till det samlade utskottet för ett väl genomfört arbete med ramdirektivet. Vad gäller den personliga integriteten så
ska jag ärligt talat säga, att vi inte har fördjupat i det från landskapsregeringens sida. Vi har helt enkelt noterat skrivningarna om att ITS tjänsterna ska genomföras i enlighet med unionens regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter. Men självklart är det något
som vi tar med oss i den fortsatta debatten. Sen är det ju också så att vi
förväntar oss inom en radie från 7 år räknat från 2010 nu ett antal delegeringsbeslut eller delegerings akter, som kommer att komma från EU.
Och sen får vi processa frågan vidare och naturligtvis i samråd med lagtinget arbeta för Ålands bästa. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Trots den relativt sena timmen och närvaroprocenten, så vill jag
säga att jag tycker att det är bra att utskottet har uppmärksammat just den
här personliga integriteten och risken för att den påverkas av sådana här system. Samtidigt så har jag i princip den uppfattning som ltl Mattsson uttryckte här i en replik, att det är ingen fara så länge en medborgare är helt
laglig och inte har något att dölja. Så strikt juridiskt är det ju inget problem.
Men däremot så måste man, om man som medborgare känner till hur övervakad man redan är idag. Vilket jag i ett annat sammanhang intresserade mig
för, så är man ju otroligt övervakad. Och mycket av de här systemen som ytterligare ökar övervakningen så har adress i Bryssel. T.ex. det att våra betalningar går via det här SEPA-systemet. Det finns en databas där alla konton
och SEPA-betalningar registreras. Det är inget farligt i det heller, om nu inte
de här uppgifterna, de uppgifterna eller någon annan uppgift som kan knytas
till ens person kommer i felaktiga händer. T.ex. en fullt laglig medborgare kan
kartläggas för att man kan utröna ett visst beteende och t.ex. vid planering av
personrån. Det är då det blir farligt. Om de här uppgifterna används på fel
sätt. Och då har man ju en väldigt stark ställning i både EU-rätten och i vår
lagstiftning, över sin rätt till de här uppgifterna och att de inte ska komma i
felaktiga händer. Det är just sådant som kan inträffa i sådana här samman228

hang. Det är likadant om någon annan myndighet, företag eller någon annan
part som har tillgång till de här uppgifterna använder de på fel sätt. Då kan
det bli riktigt tokigt, fast man inte i övrigt har gjort någonting. Så man ska
inte skuldbelägga varje ålänning, att man inte kan registrera deras beteende i
trafiken utan det är tvärtom. Vad kan det användas till av en annan ondsint
part, så att säga? Sen hör det också till saken när man börjar övervaka medborgarna, som utskottet skriver här så man kan avpersonifiera uppgifter. Och
det ska man göra så långt det bara är möjligt och så säger också befintlig lagstiftning. Så ska man göra. Om det absolut inte är nödvändigt så ska man inte
koppla ihop uppgifter på person. Man ska inte heller behandla personuppgifter kopplade till själva personen, om det bara går. Där är lagstiftningen väldigt långt på den enskildes sida så att säga. Men åter igen, här kan det också
bli fel om man har de här identifierbara uppgifterna i en databas och databaser kommer i fel händer eller kan på något vis nås av felaktiga behörigheter
pga. att den inte har omhändertagits på rätt sätt. Så då kan man få de här
problemen. Därför ska man aldrig, om det absolut inte är nödvändigt koppla
ihop uppgifter med person, vilket utskottet konstaterar.
För mig och för obunden samling är det här viktigt, att tänka på det i alla
sammanhang. Fast det finns stor nytta med den här tekniken, så man får inte
göra avkall på det. Tack!
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr
Landskapsregeringens svar (RP 12/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013)

4

Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.04.2013.
Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 7/2012-2013)

5

6

Tryggande av fårnäringen
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 8/2012-2013)

7

Vårfågeljakt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 9/2012-2013)
Svar på de skriftliga frågorna meddelas senare.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.03.2013 klockan 13.00 då lagtinget diskuterar jämställdhet. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande.
Herr landshövdingen

Värderande fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställning om bifall till lagen om sättande ikraft av
avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden.
Talmannen
Herr landshövdingen! Lagtinget kommer att behandla ärendet i vederbörlig ordning.
Debatt
Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
(D 1/2012-2013)
Talmanskonferensen har enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen beslutat att
lagtinget idag ska hålla en debatt ska hållas om jämställdhet. Avsikten är att debatten
ska slutföras idag.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Kollegor och bästa åhörare, vår talman är kvinna och vårt lantråd
är kvinna. Fyra av sju ministrar i vår regering är kvinnor. Vår viktigaste samhällskropp, ÅHS, leds av två kvinnor och dess styrelseordförande är också
kvinna. Vår riksdagsledamot är kvinna. Ålands gymnasium styrs av en kvinna
som förvaltningschef och en annan kvinna som ordförande i styrelsen. Två av
tre i stadsstyrelsens presidium är kvinnor.
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Med det vill jag redan inledningsvis slå fast att jämställdhet faktiskt finns
och att framför allt kvinnornas kamp för detta förts med rätt stor framgång
under de senaste säg tjugo åren. Ändå är målet inte nått, än finns mycket kvar
att göra. Fortfarande finns det jobb där kvinnor får lägre lön än män trots
samma arbetsinsats. Det är inte rättvist. Fortfarande är det kvinnor som far
mest illa i trasiga familjer där männen står för våldet.
Det är också ett mysterium att bara åtta kvinnor valdes in vid sidan av tjugotvå män i Ålands lagting vid senaste val. Liksom att bara 6 av 32 kommunfullmäktigen och -styrelser leds av kvinnor, trots att fler kvinnor än män gick
till valurnorna för att rösta. Så har det för övrigt varit de senaste fem lagtingsvalen. Kvinnor är bättre än män på att ta del i den demokratiska processen som väljare men tyvärr, än så länge, inte lika villiga att ställa upp som
kandidater. Om detta beror på deras eget val att hellre göra annat är det bra.
Om det beror på något annat måste vi analysera och förändra detta.
Jag vill med anledning av dagens jämställdhetsdebatt lyfta fram lite statistik, några räkneexempel, egna funderingar, två konkreta men antagligen än
så länge omöjliga lösningar samt ett förslag till metod för att nå större jämställdhet även i detta parlament.
Vid senaste lagtingsval, hösten 2011, ställde 261 ålänningar upp som kandidater till detta lagting. Det var 98 kvinnor och 163 män som ställde sig till
förfogande för de 30 platserna som finns i vårt parlament. Det ger fördelningen 38 procent kvinnor mot 62 procent män. Sedan gick ändå bara 8 av de
30 platserna till kvinnorna. Det är 27 procent. Någonstans på vägen försvann
alltså elva procentenheter kvinnlighet.
I kommunalvalet gick det lite bättre. 553 kandidater ställde upp, 42 procent av dessa var kvinnor, 35 procent av de invalda är kvinnor. Här är det så
kallade spillet bara sju procentenheter. I den kommunala vardagen är jämställdheten bättre, men av samtliga 32 åländska kommunstyrelse- och fullmäktigeordföranden finns ändå bara 6 kvinnor. Det är ett faktum som tål att
fundera kring.
Det var inte första gången utan andra lagtingsvalet i följd där den kvinnliga
representationen i lagtinget krympte. Det är utmanande fakta i en värld som
trots allt borde bli mer jämställd. Det finns ingen enkel förklaring till detta,
det finns heller ingen enkel lösning. Men siffrorna som för övrigt på ett förnämligt sätt presenteras i ÅSUBs statistiska årsbok, i allt väsentligt en skatt,
hjälper oss att nå insikt kring omständigheter som mår bra av att accepteras.
Jämställdhet är nämligen inget man får utan något man skapar. Gå till de
kvinnor jag inledde med, ingen av dem har fått sin position till skänks. De har
tagit sin makt och de har nått sin framgång tack vare eget hårt arbete, förmåga och initiativkraft. Och helt utan kvotering.
Det är såklart enkelt att med statistik bevisa i stort sett vad som helst. Genom att till exempel hålla en hand i elden och den andra i en snöhög blir det
teoretiska medelvärdet skapligt men verkligheten smärtsam. Det är glasklart
att antalet kvinnor i vårt parlament inte är tillräckligt högt. Det beror inte på
att det skulle råda något slags organiserat och definierat kvinnoförtryck i vårt
landskap. Idag sitter de facto kvinnor på de högsta och mest inflytelserika positionerna i vårt samhälle. Det ska vi alla sträcka på oss för. Men inte vara
nöjda. Det finns mer att göra. Som till exempel att aldrig glömma bort att
lyfta fram, släppa in och inspirera kvinnor, och män, att ta aktiv del i det politiska livet. Det är i de små gesterna de stora framgångarna föds.
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En debatt som denna bidrar till att skapa en större medvetenhet om utmaningarna men själva arbetet måste pågå i vardagen. De kvinnliga toppledarna
jag nämnt är inspiratörer och förebilder och garanter för att vi till nästa val
med stor sannolikhet kommer att se en ändring när det gäller könsfördelningen i vårt lagting.
Varför är det då viktigt med jämställdhet? Kan man inte bara låta valet ha
sin gång och sedan acceptera resultatet? Det är ju väljarna som valt enligt det
politiska system som för ögonblicket gäller? Det finns de som tycker det är
sanningen men jag anser att det är att göra det lite för enkelt för sig själv.
Jämställdhet i ett styrande organ eller ett parlament leder till bättre beslut.
Nej, jag kan inte bevisa detta men nog argumentera starkt för det. För visst är
det ett faktum att där bara män är inblandade är det svårt att nå enighet. Män
strider om makt, pengar, positioner och mycket mer. Kvinnor tenderar ofta
vara mer lösningsinriktade.
Det mestadels kvinnodominerade socialväsendet samarbetar idag friskt
över kommungränserna medan männen barrikaderar sig i brandstationer och
byggnadsnämnder, för att uttrycka det lite vanvördigt. Jag hör till dem som
är övertygad om att både kvinnor och män behövs för att besluten ska bli så
bra som möjligt och samarbeten löpa så friktionsfritt som möjligt. Skälet är
enkelt. Ska man skapa ett samhälle som består av lika delar män och kvinnor
till en så bra helhet som möjligt är det så klart klokast att de som ska leda ett
sådant arbete också består av lika delar män och kvinnor. Dilemmat är att
väljarna inte vill begripa detta. De väljer ju alldeles bevisligen flera män än
kvinnor.
Frågan blir därmed: Hur gör man för att nå en balans om vi nu utgår från
att det är balans vi vill nå? Frågan är också om vi ska göra något eller om vi är
nöjda med det system vi har som gör att 8 av 30 medlemmar i lagtinget är
kvinnor? Här har vi också en bugg i själva valsystemet eftersom kvinnliga
kandidater faktiskt fick 35 procent av samtliga röster vilket borde göra 10,
inte 8, kvinnor invalda. Det är ändå resultatet av ett demokratiskt och fritt val
och det får inte vara förbjudet för kvinnor att välja män eller vice versa.
Fru talman! Ska jag sammanfatta allt detta når man ungefär följande slutsatser. Det är alldeles ostridigt ett demokratiskt dilemma när det är fler kvinnor än män som röstar i lagtingsvalet medan de som väljs in utgör 8 kvinnor
och 22 män. Man kan då hävda att det är väljarnas uppfattning om vilka som
är bäst lämpade att utgöra örikets högsta ledning. De har ju lagt sina röster i
enlighet med det demokratiska system som vi sedan decennier tillbaka använt. Här måste man fråga sig: Är systemet det rätta när slutresultatet blir så
uppenbart skevt?
Som jag ser det finns det två vägar att välja men jag tänker föreslå en tredje
då jag inte tror på kvotering som instrument.
Det enklaste sättet att nå total jämlikhet, detta är den första vägen, är att
rätt upp och ner lagstifta om att de 15 män och 15 kvinnor som i enlighet med
det nuvarande systemet får de högsta röstetalen ska utgöra Ålands lagting. Då
når man 50 procent av vardera könet. Invändningen är att man på det sättet
manipulerar det politiska systemet. Då måste man fråga sig om inte också
dagens partisystem är en manipulation av systemet, särskilt mot bakgrund av
att våra lagtingsval, oberoende av vad vi anser, är personval.
Det näst enklaste, och den andra vägen, är att varje parti inför kvotering
enligt principen varannan herrarnas eller damernas beroende på hur man ser
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det. Alltså från den egna listan ska oberoende av antal röster varannanprincipen gälla. Då når man inte exakt 50 procent i lagtinget men inte så
långt ifrån.
Den tredje vägen som jag och vi just idag förespråkar som den bästa är att
partierna helt enkelt rycker upp sig när det gäller könsfördelningen och jobbar hårdare med jämställdheten på listorna och bland kandidaterna. Över tid
är det den bästa vägen framåt för de partier som vill överleva och leva i framtiden. Annars hotar lagstiftning och kvotering. Jämställdhetsarbetet är långt i
från klart men situationen är väldigt mycket bättre idag än den var för 10, 20
och 50 år sedan.
Inkomstskillnaderna finns fortfarande där men är mindre än tidigare.
Bildningsmässigt är kvinnorna på väg att köra om männen vilket per automatik ger dem företräde till morgondagens arbetsmarknad. Idag, och detta bevisas av mina inledande exempel, är det kompetens, inte kön, som skapar
framgång. Fram tills idag är det ostridigt att män särbehandlats i vårt samhälle. Det är som det är men det är på väg att ändras och det sker med kraft
och beslutsamhet fast kanske lite för långsamt. Vi måste försöka hårdare och
arbeta klokare för att skapa mer mångfald. Det är ju också ett faktum att inflyttningen till Åland har varit stor de senaste åren. Trots det är det nog ett
faktum att vi som sitter här utgör en väldigt homogen grupp.
Vägen till ett mer jämställt samhälle finns i vardagen men det sker inte
automatiskt. Vi som idag utgör detta parlament bär ett ansvar att inte bara
fatta beslut idag utan också inspirera nya krafter för i morgon. Vår uppgift är
att uppmuntra alla, både kvinnor och män och nyinflyttade, att ta aktiv del i
det samhällsbygge som pågår dag efter dag, månad efter månad och år efter
år. Vi måste berätta för ålänningarna att detta jobb är viktigt, att det är stimulerande och, framförallt, att vi genom att delta i detta tillsammans bygger ett
bättre samhälle för våra barn, för deras barn och så vidare.
Vägen till ett jämställt samhälle är lagd, nu återstår det bästa av allt –
själva färden. Tack för ordet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack talman! ltl Pettersson sade att det är svårt att få kvinnor att ställa
upp i val och berättade sedan i slutsatsen att den bästa vägen är att få
partierna att jobba med de här frågorna. Jag delar den slutsatsen. Vi
moderater lyckades få den mest jämställda kandidatlistan genom att
jobba med frågan i partiet. Jag tror att det är den framkomliga vägen.
Det var också det som vi fick lära oss om i seminariet, att de bästa resultaten fick man genom att anstränga sig i partierna och lyfta upp jämställdhetsdebatten på agendan i samhället. Jag uppskattar att ltl Pettersson har samma syn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Troligen bryter jag den här manliga dominansen, men jag tror
att vi kvinnor ska vara med till en viss del i den här debatten.
Ltl Pettersson säger att partierna nu måste rycka upp sig. Visst är det
så. Jag tror att själva framgångskonceptet består i att partierna också
lyfter fram flera kvinnor på synliga positioner. Ett tydligt exempel på
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hur partierna har misslyckats i den kommunala sektorn är att det är så
få kvinnor som axlar ordförandeuppdragen i styrelser och fullmäktigen.
Jag tyckte att ledamoten sade sex kvinnor men jag undrar om det inte är
tre kvinnor som är ordförande i de kommunala ledande församlingarna?
Partierna behöver lyfta fram kvinnor på bredden så att kvinnor syns och
inte bara på vissa topp poster. Vi måste komma mer på bredden för att
vi ska få en framgång.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Vtm Viveka Eriksson har alldeles rätt i det, därför ville jag
lyfta fram det. Jag tycker att könsskevhet är sin sak när den inträffar i
allmänna val till ett parlament, då är den svår att analysera.
När det kommer till kommunala organ så tror jag faktisk att det är sex
kvinnor, med reservation för att jag har räknat fel. Men det är ändå alldeles för få från 32 poster och de är tillsatta på andra grunder än rent
valresultat. Man har haft någon slags maktstruktur som i varje fall inte
jag riktigt begriper men som jag tror att är viktig att nämna. Av det skälet tyckte jag att det var väsentligt att lyfta fram det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är väsentligt därför att de som blir invalda i den här salen
ofta är personer som har haft en synlighet, som har haft någon position
som ålänningarna känner och därför lägger sin röst på. Kvinnorna finns
inte med på kommunala nivåer, i styrelser, i kommittéer och i de bolag
som landskapet är storägare i och där man egentligen har krav på sig att
man ska följa jämställdhetslagens kvoteringskrav. Men ändå följer man
inte det här till punkt och pricka. Det handlar om att vi alla faktiskt ser
till att i alla sammanhang ska också kvinnor föras fram, också när det
handlar om att man ska tillsätta t.ex. en räddningsnämnd eller något
som nyligen har tillsatts av landskapet. Jag tror att majoriteten där är
män. Man har inte kvinnokvoten fylld.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Exakt, det är en bra sammanfattning av det som jag ville säga i mitt anförande. Jag tror att man måste jobba, inspirera, släppa fram och lyfta
upp kvinnor där så inte sker per automatik. Vi har rätt många sådana
organ i samhället där det inte sker per automatik. Inom regeringen och
inom det allmänna Åland så finns det faktiskt väldigt många goda förebilder som är värda att lyfta fram, dem som jag inledde mitt anförande
med. I vår regering har vi ett starkt kvinnoinflytande vilket är superbt.
Jag hoppas att det också ska sippra neråt i det övriga offentliga Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Pettersson i många saker här. Jag
tycker också att lagtinget borde titta på sig själv i de här sammanhangen.
Visserligen kan vi här i salen inte göra annat åt kvinnoantalet än att förändra valsystemet. Men om vi tittar oss själva i spegeln och funderar på
varför det t.ex. är så få kvinnor i finans- och näringsutskottet? Det finns
inte en enda kvinna där, inte ens som ersättare. Beror det på att kvinnor
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inte är intresserade av ekonomi? Det tror inte jag. Jag tror att kvinnor är
mycket kunniga och intresserade av ekonomi.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Exemplet som ltl Slotte lyfte fram är kanske det starkaste vi
har här i lagtinget. Finans- och näringsutskottet är ett utskott som jag
själv råkar leda, men jag har varit lika häpen från dag ett att vi bara fick
män som ledamöter och suppleanter. Det är faktiskt en otrolig gåta för
mig av det skälet att det är så många områden som har lagts till i just det
utskottet. När man slog ihop det gamla finansutskottet och näringsutskottet till det nya finans- och näringsutskottet så blev det en väldig ansamling av olika ärenden som fördes dit. Jag kan väl tycka att partierna
kanske inte riktigt gjorde sitt jobb såsom man borde ha gjort vid tillsättning av platserna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! ”Medlemskap i golfklubb ger en större chans att nå en styrelsepost i ett privat företag, det visar forskning på området”. Det här kunde
man läsa i en svenskspråkig i Finland utkommande tidning häromdagen. Det
här är givetvis intressant. Det visar på att styrelseposter utdelas väldigt mycket utifrån de nätverk och de bekantskapskretsar som man har inom ramen för
ägandet av företag som existerar.
Samtidigt säger forskningen att kvinnor i högre grad än män utbildar sig
mera. Kvinnor skaffar sig bättre utbildningar. Det här två orsakerna medför
att kvinnor får färre styrelseposter. Forskningen visar också att företag med
tillräckligt många kvinnor i styrelsen oftast klarar sig bättre. Styrelser med
kvinnorepresentation ställer större krav på bolagets VD, man utför en bättre
kontroll av verksamheten och ofta når man ett bättre resultat under sista raden i bokslutet, mera vinst.
Det här gör det ganska självklart att det ligger i allas intressen, också i det
offentligas intresse, att vi kunde öka antalet kvinnor i företagsstyrelser. Hur
ska man göra det här då? I Norge har man gått in för kvotering. Det är en väg.
På EU-nivå funderar man också att det kunde vara ett sätt att man kvoterar
in och lagstadgar om kvotering av kvinnor i företagsstyrelser. Det känns åtminstone för mig att det skulle vara bättre om man kunde uppnå det här syftet att man får företag som fungerar bättre och är ännu mera vinstdrivande
genom att man löser det här problemet på annat sätt. Kvotering har en fördel
men det har också en avig sida. I företagsvärlden betyder kvotering att ägarna
inte alltid väljer in personer utifrån kompetensen exakt utan det blir andra
skäl; själva kvoteringsinstrumentet.
Min uppmaning till åländska ägare av företag är; läs forskningen, initiera
internt i era företag så att ni tar del av forskningen som visar att kvinnokompetens behövs i styrelserna. Läs detta, dra konsekvenserna av detta och tillsätt flera kvinnor i styrelserna med målet att era företag ska bli ännu bättre
och tjäna ännu mera pengar, vilket givetvis ligger i ägarnas i intressen men
också i landskapets och de offentligas intressen.

236

Jag har fått uppdraget att hålla gruppanförande utifrån det som jag var
inne på redan, att prata jämställdhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det
var jag redan inne på väldigt mycket.
För att vi ska nå en ekonomisk jämställdhet och för att vi ska nå en situation där kvinnor också sitter i de offentliga styrelserna i högre grad så måste
kvinnor tjäna lika mycket pengar som männen gör. All rapportering, också
det ramprogram, som fanns utdelat på våra bord inför den här debatten, visar
att kvinnor inte tjänar lika mycket pengar. Vi kanske inte kan påverka lönesättningen direkt i den privata sektorn, men vi kan ju påverka lönesättningen
i den offentliga sektorn.
Precis som föregående talare sade här så har vi inte en bra situation i själva
lagtinget, vi har för få kvinnor 8 av 30 som är invalda i lagtinget. Men ändå
har vi förmått välja in kvinnor på de viktigaste posterna som finns i landskapet, både på förtroendenivå och på tjänstemannanivå. Lagtinget har klarat
av att hantera den här obalansen i själva lagtingsrepresentationen på ett bra
sätt. Jag tycker att det finns ett starkt mål hos de förtroendevalda i landskapet att åtgärda de här sakerna.
När det gäller lönesättningen, som jag var nämnde tidigare, så finns där
mycket kvar att göra. Begreppet arbetsvärdering börjar säkert vara lite slitet
vid det här laget. Det begreppet innebär inte bara att man ska ha samma lön
för lika arbete, det tycker jag att vi har uppnått ganska bra redan. Kvinnor
som anställs i det offentliga får samma lön som män. Men vi måste också
uppnå situationen med lika lön för likvärdigt arbete och där är vi alls inte i
mål ännu. Kvinnor tjänar cirka 80 cent av den manliga euron, enligt beräkningar.
Under den förra mandatperioden gjordes ett ingående arbete för att utforma ett system för hur arbetsvärdering kunde genomföras. Det arbetet
finns givetvis tillgodo för den här landskapsregeringen också om man vill använda sig av det. Vår målsättning är inte att göra detta till en politisk huggsexa om vem som har gjort vad och vem som inte har gjort vad. Under den
förra mandatperioden var ekonomin väldigt ansträngd, vilket den givetvis är
ännu. Även om begreppet arbetsvärdering är slitet och det har pratats mycket
om det så borde vi verkligen nu i denna situation ta ställning för att vi börjar
åtgärda det här. Annars blir den här jämställdhetsdebatten i sig inte riktigt
trovärdig.
Vår uppmaning till landskapsregeringen är att man nu i samband med tillläggsbudgeten och kanske i kommande årsbudgeter också, funderar på om
man återigen kunde väcka den här frågan om arbetsvärdering. Det kommer
att kosta pengar, det är det som det är frågan om, men det finns skäl att vi
försöker lösa det här problemet en gång för alla och skapa lika lön för likvärdigt arbete.
Liberalerna är beredda att allvarligt överväga att vara med på att finansiera
en sådan här åtgärd, kanske t.o.m. på bekostnad av andra utgiftsposter. Det
står ingenting om detta i det här ramprogrammet, det är kanske ett förbiseende. Jag uppmanar lantrådet i första hand att fundera på det här i samband
med budgetbehandlingar.
Till slut, ltl Pettersson var inne på samma tema, hur ska vi lösa att vi är för
få kvinnor i lagtinget? Vi liberaler lovar att vi inför kommande val kommer
att göra vårt yttersta för att åtminstone 50 procent av våra kandidater ska
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vara kvinnor, goda kandidater som vi ser fram emot att ska bli invalda i detta
lagting. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ltl Perämaa berörde kvotering i samband med bolagsstyrelser, han sade att han var emot det och hänvisade till att ägarna i så fall
inte kan välja in dem som de tycker är mest kompetenta. Kanske det är
så. Men det motsäger lite det första som ltl Perämaa var inne på, dvs. att
det är viktigare att vara med i en golfklubb än att ha akademiska betyg i
ekonomi för att bli invald i bolagsstyrelser. Som jag ser det så betyder
det att det är kön och inte kompetens som har företräde när man blir invald i styrelser. På något vis går det inte ihop. Ofta säger man att man är
emot kvotering men vad är det man egentligen är emot?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Visst, det finns en viss motsägelse i att man eftersträvar
flera kvinnor, men man vill ändå inte använda sig av lagens kraft för att
tvinga fram detta. Jag tror helt enkelt att det är bättre att övertyga företagsledarna om fördelen med att ha kvinnor styrelser än att tvinga dem
till det. Möjligen når man samma resultat i sista ändan, men det finns
ändå ett värde i att företagarna själva tar ansvar för sina företag. Företag
gör sina val till styrelser också utifrån det som de själva tror att deras företag ska tjäna mest pengar på när det gäller de val som de gör. Målet är
detsamma men jag förespråkar frivillighet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men vem är vi som ska övertyga de här ägarna? Vi har inte något sådant uppdrag vad jag har förstått. Däremot kanske vi borde fatta beslut
eller på något annat sätt reglera att alla landskapets bolag åtminstone
skulle ha 50-50 eller 40-60.
Just i samma artikel som ltl Perämaa hänvisade till kan man läsa;
”olika studier visar att börskurserna i allmänhet reagerar positivt på
ökat antal kvinnor i styrelsen.” Om vi tar de bolag som vi har här, och
som har blivit ganska granskade, så förefaller det inte som om man
skulle vara mottaglig för överhuvudtaget diskussioner av det här slaget.
Men å andra sidan kan man nog konstatera att det kanske skulle behövas en hel del kvinnor in i flera av de här bolagen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I de offentliga bolagen, i den mån de tillsätts av landskapsregeringen, sker valen i enlighet med jämställdhetslagstiftningen. Det
finns åtminstone en tydlig linje, från det må vara vilken landskapsregering som helst, att man ska ha en jämn fördelning. Jag tror att man har
uppnått det ganska bra.
Om man tar del av forskningen så blir det så tydligt att företagen sannolikt mår bättre av att man har en högre kvinnorepresentation. Det
borde finnas så mycket automatisk kraft i det här, eftersom företag vill
att deras bolag ska gå bra, att man kunde uppnå det här via frivillighet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Perämaa tar upp den ekonomiska ojämlikheten eller egentligen, som jag ser det, själva grunden till att vi inte har ett jämställt
samhälle. Den ekonomiska jämställdheten är så viktig att vi skulle
uppnå.
Ledamoten sade att kvinnans lön är 80 cent jämfört med mannens 1
euro. Det här är ett ekonomiskt förhållande som följer kvinnan i arbetslivet ända in i pensionsåldern. Vi har fått statistik på att kvinnans pension är 72 cent av mannens 1 euro. Det visar vilket underläge kvinnor befinner sig i när det gäller den ekonomiska situationen. Det här beror på
att topp posterna i näringslivet innehas av män, de har högre löner allmänt taget och kvinnoyrken värderas lägre.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om vi i första hand via arbetsvärdering kan uppnå samma
lön för likvärdigt i den offentliga sektorn så kommer det att leda till,
såsom jag ser det, att kvinnor äger företag lika mycket som män ute i
samhället. Då kommer styrelser att besättas av flera kvinnor och då blir
det säkert kvinnor på företagsledarposterna också i och med det. Det är
klart att det här är något som går väldigt långsamt. Jag tycker att vi ska
börja där vi själva, genom beslut här i lagtinget, direkt kan göra saker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Jämställdhet handlar om kön och fokuserar på de skillnader och
likheter som möter män och kvinnor. Jämställdhet innebär att kvinnor och
män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla
områden, vilket betyder att kön inte ska spela någon roll.
Anledningen till att vi strävar efter eller borde sträva efter ett jämställt
samhälle handlar i grund och botten om rättvisa och demokrati – om mänskliga rättigheter. Tidigare har man oftast talat om jämställdhetsfrågor som
kvinnofrågor. Idag finns insikten att jämställdhet berör män och kvinnor i
lika hög utsträckning. Vi kan konstatera att det råder en formell jämställdhet,
samtidigt som vi ser att jämställdhet inte uppnåtts inom många olika områden i våra samhällen.
För att nå jämställdhet måste vi lägga samma värde i det som kvinnor och
män gör. Men framförallt handlar det om att skapa möjligheter för kvinnor
och män, flickor och pojkar att göra val som inte påverkas av det kön vi tillhör. Jämställdhet är en förutsättning för att vi ska kunna göra fria val.
Fru talman! Jag kommer till stora delar av mitt anförande att hålla mig till
frågan om mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande
samhällsproblem, också här på Åland, som berör både kvinnor och män.
Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.
Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer och inom
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syskon- och andra familje- och släktrelationer. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren,
vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligen
inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.
Mäns våld mot kvinnor i synnerhet inom familjen är ett globalt samhällsproblem och kanske ett av det mest extrema exemplet på den obalans som
råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. FN:s barnfond UNICEF
betecknar våld mot kvinnor som en global pandemi. WHO räknar med att då
det gäller våld är män till 90-95 förövare/utövare i såväl krig som i fredstid.
Finland har enligt information från kvinnofrid på Åland under år 1997 och
2005 utfört nationella undersökningar om våld mot kvinnor. På Åland har
ingen omfångsundersökning gjorts. Var femte kvinna i Finland blir någon
gång under sin livstid utsatt för våld av sin manliga partner eller före detta
partner. Antalet kvinnor som dör till följd av våldet är högt, även ur ett europeiskt perspektiv visar statistik från Rättspolitiska forskningsinstitutet. I
cirka 90 procent av fallen av antalet våldsdåd i en parrelation som kommer
till polisens kännedom riktas våldet mot en kvinna.
Varje år dödas 13-25 kvinnor i Finland av sin partner eller före detta partner. En del av dessa har ansökt om och blivit beviljade besöksförbud och hade
därigenom uppmärksammat staten på den fara de befann sig i. Detta är ju
oacceptabelt! Men vad görs?
Fru talman! Jag personligen kan inte acceptera våld mot kvinnor. Vi män
måste reagera, framförallt vi män här i lagtinget som opinionsbildare, lagstiftare och har makt och myndighet över lagstiftning och ekonomi. Våld mot
kvinnor är ett samhällsproblem som vi alla måste ta på allvar.
Fru talman! Den fråga som många av oss ställer är hur ska vi förebygga
våld mot kvinnor? På strukturnivå gäller det att påverka lagstiftningen, anslå
ekonomiska resurser och medvetandegöra mekanismerna. På individnivå
finns det mycket att göra och förbättra.
Fru talman! När jag har möjlighet att informera om det här så kommer jag
också att gå in lite grann på individnivå med tanke på att det är en så viktig
fråga. I det här sammanhanget får jag möjlighet att informera lite mera om
de här frågorna.
På individnivå finns det mycket att göra. De som professionellt jobbar med
de här frågorna nämner bl.a. att man måste få bort fult och nedvärderande
språkbruk i skolorna och man måste börja tidigt i skolan. Ta upp och behandla problematiken i olika utbildningar för att det är ett stort samhällsproblem. Förändra synen på kvinnovåld och ta upp det i olika grupper och organisationer som Lions, Rotary idrottsrörelsen m.m. Olika samhälleliga upprop
och kampanjer kan också vara förebyggande. Men framförallt våga diskutera
konflikter och där har skolan ett stort ansvar och lära barn uttrycka sina
känslor. För som alla vet, framförallt vi män vet, att det fortfarande är så att
män i allmänhet har svårt att uttrycka sina känslor och framförallt diskutera
känslor män och män emellan.
Utbildning, utbildning kan inte nog betonas för alla dem som kommer i
kontakt med kvinnor som utsatts för våld och man måste medvetandegöra
mekanismerna.
Jag stöder att barn- och mödrahem Tallbacken utvecklas till ett center mot
våld, där målet är att bli bättre på att hjälpa de våldsutsatta. Där kommer vi
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också in på att stöda en sådan här verksamhet ekonomiskt. När jag nämner
Tallbacken kan jag inte låta bli att nämna det allvarliga i att det finns kommuner som inte beviljat våldsutsatta plats på Tallbacken, utan erbjudit sämre
boendealternativ. Det är därför viktigt att socialkanslierna arbeta mera med
jämställdhetsfrågor och tar kvinnornas situation på allvar.
Vad beror då våldet på? Undersökningar har visat att personer som utsätter andra för våld många gånger själv har varit utsatt för våld under sitt tidigare liv, alkoholen har naturligtvis en stor inverkan. Personen känner maktlöshet och när det gäller våld mot kvinnor så är det också alltid fråga om makt
och kontroll över kvinnan.
Det finns idag också möjligheter för våldsutsatta kvinnor att ha rätt till så
kallat överfallslarm. Det finns också den så kallade kvinnofridslinjen, en telefonlinje som är öppen dygnet runt för sådana som hjälp.
Vad finns då för hjälp att få för dem som utövar våld mot kvinnor. Ja, sedan år 2005 finansierar landskapsregeringen ett projekt kallat ” Alternativ till
våld- Åland” som är en behandlingsform för män med aggressions – och
våldsproblem gentemot sin partner och följer en modell från ”Alternativ til
vold” i Oslo där de har lång erfarenhet av att arbeta med våldsproblematik
hos män. Behandlingen sker i grupp. Erfarenheterna av Alternativ till våld –
Åland är varierande med de personer man arbetat med, men det är svårt att
rekrytera våldsverkarna, men gruppen fortsätter sitt arbete fortsättningsvis.
När det gäller mäns våld mot kvinnor är det viktigt att den som utövar våldet måste ta ansvar för utövande av våld - våld och inget annat. Det finns ingen annan än en själv som är orsak till våldet och kunna få förståelse hur offret
känner sig. Det är en kriminell handling.
Fru talman! Slutligen vill jag ytterligare upprepa det som jag sade i mitten
av mitt anförande. Jag personligen kan inte acceptera våld mot kvinnor. Vi
män måste reagera, framförallt vi män här i lagtinget som opinionsbildare,
lagstiftare och har makt och myndighet över lagstiftning och ekonomi. Våld
mot kvinnor är ett samhällsproblem som vi alla måste ta ansvar för. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var ett mycket bra anförande. Det finns inte så
mycket att tillägga till den delen när det gäller våld mot kvinnor. Det är
en angelägen och mycket viktig fråga som han lyfte fram. Med tanke på
de nya kulturerna som kommer hit och som inte har en tradition av jämställdhet som har pågått i flera hundra år, så kommer det kanske bli ett
problem som tilltar eller får andra variationer än vad vi är vana vid.
Jag vill komma med ett tillägg. Det gäller också våld mot män. Vi har
vissa män ute i samhället som har en tendens att vara våldsamma och
det drabbar inte bara kvinnorna. Man måste ta tag i allt våld, oavsett om
det uttalas i tal eller i handlingar, så är det angeläget att man får en reaktion mot den här typen av våld. Det gör lika ont och det kan kännas
lika besvärligt för en man att bli misshandlad och utsatt för våld som det
är för en kvinna.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Nolltolerans till våld ska naturligtvis gälla alla.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Vi är helt överens i den där frågan. Det kan vara viktigt att man lyfter
fram det här. Det var mycket bra att ltl Beijer tog upp att skolan ska vara
med och reagera. I mitt tidigare yrke som polis såg jag många gånger de
här personerna som hamnade i slagsmål av olika anledningar och fick
stryk. Sedan kunde de börja en karriär och bli de som i fortsättningen
själva slogs. De kunde bli väldigt våldsbenägna av att ha blivit slagna.
Det kom också fram här i anförande. Jag tror att det är viktigt att man
lyfter fram den här sidan att de som blir utsatta för våld och ser mycket
våld under uppväxten har en tendens att föra våldet vidare.
Det är bra att man jobbar på alla nivåer med det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var viktigt och det var bra det som ltl Beijer sade här i sitt
anförande.
Ltl Beijer sade inledningsvis att våld mot kvinnor är ett hinder för
jämställdheten. Visst, så kanske man kan säga. Men jag skulle vilja
svänga på det och påstå att våld mot kvinnor är en följd av att vi har ett
ojämställt samhälle. Maktfördelningen är så ojämställd och det medför
att män har mer makt vilket påverkar hela den här situationen. Står
kvinnor och män jämsides så tror jag att man också delar på makten och
då når man en del av kärnan i den här problematiken.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag kan inte göra annat än att dela vtm Viveka Eriksson
synpunkt i det här.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Beijer var också inne på vad man kan göra. Många av de saker som räknades upp är bra. Jag tycker att vi på Åland under ganska
många år faktiskt har tagit den här frågan på allvar och gjort väldigt
mycket. Ett alternativ som nämndes var Alternativ till våld för att möta
dem som är våldsverkare. Ett annat projekt är Operation kvinnofrid som
har pågått i väldigt många år och som jag vet att man har tittat på från
annat håll som en modell där man faktiskt samarbetar över gränserna.
Det finns väldigt mycket gränser i vårt samhälle, mellan socialvård,
sjukvård, polis, och andra myndigheter. Operation kvinnofrid har tagit
fasta på att man verkligen försöker få bort de här gränserna och man
jobbar gemensamt för att få bort våldet mot kvinnor.
Ltl Christian Beijar, replik

Som vtm Eriksson sade så har man jobbat med de här frågorna i olika
sammanhang under många år och det ska vi naturligtvis vara glada och
nöjda över. Men de facto räcker det inte, det upplevs mer som praktiska
åtgärder. Hur ska vi härinne förändra alla mäns synpunkter och åsikter?
Hur ska vi medvetandegöra jämställdhet och mäns och kvinnors olika
roller? Där återstår det mycket göra.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också jag tyckte att det var ett bra och viktigt anförande av ltl
Beijer. Det är precis på det viset att hela samhället vinner på jämställdhet. Man talar om mannen som det extrema könet; högst representerad i
näringslivet med makt, pengar och politik, men också i samhällets botten med kriminalitet, missbruk, självmord, dålig kontakt med sina barn
och en bottenlös ensamhet. Så alla vinner på en ökad jämställdhet.
Ltl Christian Beijar, replik

Jag delar också ltl Katrin Sjögrens uppfattning. Det är viktigt att man
hela tiden betonar just de här frågorna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Därför är jag glad att det är många män som engagerar sig i debatten, för också männen har mycket att vinna på ett mera jämställt och
mera demokratiskt samhälle.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Alla vinner på det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka ltl Beijar för ett insiktsfullt och kärnfullt
anförande. Jag delar slutsatserna och jag kan garantera att centern
också står bakom de slutsatser som ltl Beijar drog.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag ber att få tacka ltl Eliasson och hoppas verkligen att alla
vi män tillsammans ska jobba i den här riktningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Värderade kollegor, liberalernas gruppanförande, hållet av Mats
Perämaa, inleddes med golfklubbarna. Man kan väl säga att vi på Åland är
väldigt lyckligt lottade genom att i medlemskåren för Ålands golfklubb är det
väldigt mycket kvinnor. Förutsättningarna synes vara goda. Skämt åsido.
Jag tänker kanske gå lite utanför mainstreamen i den här debatten. Jag inser att det är riskabelt naturligtvis, men det finns kanske orsaker att göra det.
Jag funderade redan i talmanskonferensen när det lades förslag om att vi
skulle hålla den här debatten, särskilt beaktande väljarnas val i senaste lagtingsval, huruvida det var en lämplig debatt att hålla utan anknytning till
ärende. Jag påminde mig då om att vi för fem år sedan här i lagtinget hade
just den här debatten men då med anknytning till ärende. Då hade vi som ett
meddelande fått landskapsregeringens ramprogram för det åländska jämställdhetsarbete 2008-2012. Jag återkommer till de frågorna. Då var talarlistan mera jämställd vill jag minnas. Nu är det intressant att se utvecklingen av
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partierna, de partierna som har möjlighet att välja har valt att karlarna ska
prata.
Jag kommer lite att beröra genusfaktorn som man så starkt framhåller.
Man talar om två grupper i vår värld, när det för mig finns en väldig massa
människor i vår värld. Att skuldbelägga grupper kan i vissa delar av det här
sammanhanget vara korrekt, men i allmänhet inte.
Basen av den här debatten är väljarnas val till lagtinget. Om jag får citera
vår kollega, Gunnar Jansson, så brukar han säga att ”väljarna har alltid
rätt”.
Kollegan Pettersson sade här tidigare att när politikerna väljer så tar kvinnorna över mer och mer och det är ju bra att kvinnorna också har det intresset att ta mer och mer ansvar än vad man har haft vilja till tidigare. Lagtinget
leds idag av fyra kvinnor, snart blir det fem; talmannen, första vicetalman,
snart andra vicetalman, lagtingsdirektören och lagtingets biträdande direktör.
Landskapsregeringen leds med bravur av en kvinna och kvinnor har majoritet i landskapsregeringen.
ÅHS nämndes här, jag vill komplettera att ÅHS leds av fem kvinnor, fyra
av fem i ledningsgruppen och styrelsens ordförande.
Ålands gymnasium ger samma bild. Jag tittade också på avdelningscheferna i landskapsregeringen och där var det inte lika bra. Däremot när jag tittade
på alla chefer som finns inom landskapsförvaltningen så var majoriteten
kvinnor eller åtminstone väldigt jämnt.
Åter till valet, hos moderaterna, såsom i replikskiftena har sagts, så lyckades vi den här gången få en helt jämställd lista. Andra partier har varit före
oss med det. Det var ett stort arbete som gjordes inom partiet. Men väljarna
då? Väljarna levde inte upp till jämställdheten inom moderaterna. Samma
har förkommit i tidigare val men åt andra hållet hos något annat parti. Det
växlar lite från val till val. Det är klart att det finns problem att få kvinnor att
ta på sig ytterligare roller när de har en yrkesroll och när de har en roll i
hemmet som inte alltid är jämställd. Att dessutom ta på sig en offentlig roll,
och med den bevakning på oss som sitter här i politiken, så är det måhända
svårare för kvinnor att våga sig på det, av olika skäl.
Hos centern, liberalerna, obunden samling och socialdemokraterna var
röstkoncentrationen på fem kvinnor väldigt stark och det gav mera utrymme
för män och mindre utrymme för övriga kvinnor. Hade väljarna fel här när de
koncentrerade rösterna på några väldigt populära kvinnor som blev invalda?
Jag tror ändå inte att vi kan skuldbelägga väljarna även om vi skulle säja att
väljarna inte alltid har rätt. Men det är en god devis att utgå ifrån det i allmänna val.
Jag tycker att vi har ett hyfsat jämställt samhälle om vi vill vara ärliga, däremot ett mindre jämlikt samhälle. Det är enskilda människor som förstör den
totala bilden. Vi vet ju alla att det är flera av manligt kön än av kvinnligt kön
som förstör den här jämställda och jämlika situationen som vi eftersträvar.
Men att föra en debatt som på något vis kollektivt skuldbelägger grupper bör
vi väl undvika. Kvinnor misshandlats i vissa hem. Män har en ojämställd
ställning i förhållande till barnen i vissa skilsmässor. Människohandel förekommer runtom oss med mest kvinnor och flickor men också med pojkar.
Män och pojkar i världen förutsätts slåss, kriga och dödas i konflikter. Kvinnor våldtas också hos oss och misshandlats och förnedras.
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Det var ett alldeles utomordentligt anförande av kollegan Beijar i det här
sammanhanget. Men återigen, det är enskilda människor som gör det här,
oftast av manligt kön.
Vad jag vill att vi ytterligare ska debattera är många barns orimliga situationer i flera hem runt Åland. Det drabbar barnen, det drabbar män och det
drabbar kvinnor. Det drabbar föräldrar, det drabbar människor i omgivningen och det drabbar samhället. Vågar vi lyfta den katten på bordet? Det handlar om människovärdighet. Drog-, alkohol- och tobaksmissbruk bland unga
som fortsätter att gå ner i åldrarna. Varför lyfter vi inte tillräckligt ofta den
katten på bordet? Vi har naturligtvis skäl att ta all form av diskriminering på
större allvar. Vi har skäl att ta all form av oacceptabel behandling av kvinnor,
av män, av åldringar och särskilt barn på större allvar. Men vi får inte gömma
oss bakom tanken att väljarna har fel i val, det bär ingen vart. Att försöka få
fler kvinnor att kandidera i val har vi kämpat med i decennier och vi måste
fortsätta kämpa, arbeta, övertyga, intressera och lyfta upp så att kvinnor vågar mera än hittills. Jag ser ändå i dagsläget en ljusning i den frågan.
Kvinnors löner i offentlig sektor är rätt jämställda. Just nu när vi har en
ekonomisk situation där vi inte kan höja kvinnogruppslönerna så är facken
inte beredda att närma mansyrkena till kvinnoyrkena och göra en sådan omfördelning av den befintliga kakan i samhället. Man är bara beredd att gå med
på det under förutsättning att vi höjer totalkakan och det har vi, som känt,
lite svårt med att få pengar till.
För övrigt tycker jag att vi i offentlig sektor har genomfört likalönsprincipen så den behöver inte mera diskuteras på det sätt som vi gjorde för 20 och
30 år sedan.
Privata sektorn kan inte Ålands lagting påverka. Vi kan naturligtvis föra en
debatt som påverkar människor i privat sektor. När det gäller privat sektor så
måste man fråga sig om kvinnor ska ge sig in i den manliga karriärhungerns
knivslagsmål? Jag rekommenderar det inte riktigt eftersom jag har upplevt
det som man. Det är orimligt tufft. Många kommer ut med höga inkomster,
hur det är med lyckan i livet vet jag inte, men höga inkomster. Andra kommer
ut på ruinens brant och en del kommer ut som söndriga människor. Det är
inget trevligt livsmål.
Det här är ramprogrammet som landskapsregeringen har fastställt liksom
det föregående, liksom det föregående, liksom det föregående har som övergripande mål: ”Den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män
ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. På
Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet
och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att
det är positivt för hela samhället och alla medborgare. Är det här en realistisk målsättning? Är det en målsättning som vi kan vara med och styra? Då
måste vi läsa vidare i programmet eftersom de här programmen säger hur det
ska vara, men hur det ska göras är svårare.
När vi läser vidare under utbildningen så finns det ett förslag; ”landskapsregeringen ska tillsätta arbetsgrupp”.
Under arbetsmarknad finns det tre varav det första är; ”att landskapsregeringen uppmuntrar det åländska näringslivet att tänka” och ” landskapsregeringen strävar till att landskapets egna bolag ska besättas på annat sätt”.
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Under våld mot kvinnor sägs; ”att man ska tillsätta en kommitté. Det
andra är ”att kartlägga och analysera medlingen som utförs på Åland”.
Under prostitution och människohandel sägs; ”landskapsregeringen arrangerar en konferens”. Det är naturligtvis svårt att hantera de här frågorna
och särskilt när man inte har all lagstiftning i sin hand, vilket Ålands lagting
inte har, så blir det ännu svårare.
I debatten 2008 får jag citera mig själv som brukar göras här ibland i lagtinget. ”Jag lyssnade noga på lantrådet, jag lyssnade noga på Torbjörn Eliasson i onsdags. Jag har läst en ledare som hyllat det sistnämnda. Jag har
läst jämställdhetschef Vivan Nikulas kommentarer. Jag kan inte skaka av
mig känslan av att jag har hört allt det här förut. Det slog mig att så talade
Torbjörns pappa, Tor-Alf, för 30 år sedan. Så talade jag själv för 15 år sedan. Lantrådet Eliasson, jag själv, vi är goda retoriker, så ska det låta; upp
på barrikaderna mot våldet mot kvinnor och barn. Men vad blir resultatet?
Vad blir resultatet? Våldet mot kvinnor och barn fortsätter och det synes
öka. En rapport från Uppsala visar att kvinnors våld mot barn i hemmen
numera också är stort, det närmar sig mäns våld mot barn. Vi har stora
jämlikhetsproblem i samhället. Vi har stora jämställdhetsproblem i samhället. Vad hjälper då oss landskapsregeringens mål i detta papper? Vad
hjälper oss jämställdhetsdelegationens program? Vi har orsak till viss självkritik på den punkten. Texterna innehåller mycket av analyser över hur det
är. På slutet av varje papper kommer åtgärderna, ofta ganska kortfattat,
och tyvärr inte väldigt konkret. Tyvärr inte ofta åtgärder direkt på roten till
det onda, utan mest mera svepande formuleringar. Nåväl, ämnet är svårt,
mycket svårt, men just då måste man försöka vara mera konkret och resultatinriktad”.
Vad har alltså utvecklas utgående från målet, vad har förbättrats? Har vi
månntro lite fel fokus? Jag tror att vi till väsentliga delar har det. Vi bör mera
fokusera på de enskilda fallen, på övergreppen, på orättvisorna, på barnen, på
inflytande, på alla som är ojämställt och ojämlikt behandlade. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ibland tycker jag också att arbetet för ett mer jämställt samhälle kan kännas hopplöst. Men ändå kanske jag inte ser det så mörkt
som jag tycker att vtm Jansson målade upp, att ingenting har hänt.
Jag noterade också att vicetalmannen sade inledningsvis att vi har ju
ett mer eller mindre jämställt samhälle. Till den delen håller jag inte alls
med. För så länge som kvinnor mer än män har ansvar för hem och
barn, så länge som kvinnor har sämre lön och pension, så länge som
kvinnor utsätts för våld i hemmet så har vi inte nått målet med ett jämställt samhälle och då måste vi fortsätta att kämpa. Väldigt mycket av
det här är fast i de strukturer som förstås har utformats under många
generationers arbete och levnad. Vi måste jobba för att hela tiden och
stegvis förändra de här strukturerna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har sagt genom åren att låt oss inte göra det misstaget
att vi utvecklar samhället enligt den manliga normen. Att alla kvinnor
ska försöka uppnå samma situation som männen har. Det finns mycket
olycka i den situationen som ltl Katrin Sjögren tidigare nämnde.
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Min huvudsakliga tanke i det här inlägget var att vår fokusering inte
till alla delar hjälper framåt. Den borde mera inriktas på problemen, de
problem som vi har borde vi lösa på ett mera tydligt och rakt sätt.
Avslutningsvis vill jag citera mig själv, jag sade; ” vi har ett hyfsat
jämställt samhälle om vi vill vara ärliga.”
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är så svårt att göra de här förändringarna för problemen
beror på strukturerna som vi lever inom. Strukturer och attityder är inte
så lätt att förändra. Det tar många generationer att få en ändring på det.
Jag vill hävda att jämställdheten inte tar fasta på att kvinnor ska bli som
män eller att män ska bli som kvinnor. Vi ska faktiskt stå jämsides och
dela på olika ansvar och dela på makt. Vi måste jobba på den situationen
så att vi når det målet.
Ledamoten hänvisade till en debatt för fem år sedan. Vi skickade då
ett meddelande till lagtinget om jämställdhet. Alla utskott i lagtinget behandlade då det här meddelandet. På så sätt så fick man också mera
kunskaper och mera insikter. Det krävs ju att vi alla får mera kunskaper
och mera insikter för det är först då som vi kan gå vidare i en utveckling
och förändra de väldigt statiska strukturerna.
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, jag håller med i det som sägs i de här replikerna. Viktigt är hur man
ska jobba för att lösa de kvarvarande problemen, om man vill kalla dem
så, men det är också fel eftersom det kommer nya problem på det här
området hela tiden. Mitt budskap är att vi måste arbeta mera fokuserat,
mera rakt på de problem vi har. Tyvärr har vi inte all lagstiftning som
går att använda i sammanhanget, men vi måste ändå göra det.
Jag, som har varit med länge, har en känsla av att de här allmänna
ramarna, principerna och den lagstiftning vi kan åstadkomma sköttes
för 30 år sedan, för 20 år sedan och för 10 år sedan. Nu måste vi gå vidare från det steget och fokusera på ett lite annat sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det sorgligt att det inte går snabbare framåt. Den nordiska arbetsmarknaden är en av de mest könssegregerade i västvärlden.
Det finns fortfarande ett löneglapp mellan kvinnor och män som chockerande nog står helt stilla, i vissa fall backar det. Hur har det blivit så
här? Trots 40 år av jämställdhetsarbete och lagstiftning så står vi på
många ställen helt stilla.
Det som vtm Jansson tar upp när det gäller inflyttade och barn och
ungdomar så finns det dessutom en sak som gör att det kan vara ännu
tuffare om man är inflyttad och det är att vara kvinna eller flicka.
Vtm Roger Jansson, replik

När det gäller lönebildningen så är det som jag sade i mitt anförande att
inom offentlig sektor är det någorlunda riktigt, löneutjämningarna fungerar till den delen när det gäller lika lön för lika arbete. Däremot är det
inte jämställt ännu när det gäller lika lön för likartat arbete. Jag brukar
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ta upp sjölönerna i skärgårdstrafiken och vårdpersonalens löner och
göra den jämförelsen. Där går det för långsamt helt enkelt, så det finns
mycket att göra.
Inom privat sektor så ligger den stora löneskillnaden i den manliga
normen, i de manliga karriärprinciperna där man slåss om dessa topp
poster. Det är ett mycket tufft liv och det ges inte mycket utrymme för
privatliv osv. Jag har sagt att det inte är mycket att eftersträva egentligen, men det är klart att man blir lite halv rik eller hel rik i vissa sammanhang.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns faktiskt en nyckel. Det ska kunna gå att kombinera
yrkesliv och familj. Fortfarande är det kvinnorna som tar huvudansvaret
för familjen. Det finns en undersökning där man jämförde ingenjörer,
ekonomer och jurister. De manliga ekonomerna, juristerna och ingenjörerna fick högre lön, de fick chefspositioner, de fick styrelseplatser men
det fanns ett område där de kvinnliga hade andra och mer förmåner och
det var flexibel arbetstid, för att man ska kunna kombinera barn och familj med en yrkeskarriär och ett yrkesliv. Där är nyckeln; ett jämställt
familjeliv, föräldraledighet och att man tar lika ansvar för barn och familj.
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, det var kloka ord, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! När jag lyssnade på debatten fäste jag mig särskilt vid lika
lön för lika arbete. Jag tror att inom offentlig sektor så är det ganska bra
ordnat med lika lön för samma typ av arbete. Det är kanske olika inom
privat sektor.
Jag håller också med Katrin här i föregående replikskifte. Fast man
har lika lön så har man inte samma anställningstid för man är ledig på
grund av olika omständigheter, vårdledigheter eller annat. Det får till
följd att i samband med en sjukdom så får man lägre sjukförsäkring och
man får sämre pension som kommer att följa med en person egentligen
hela livet. Man borde också titta lite mera på pensionsförmånerna i
samband med vårdledigheter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska i mitt anförande begränsa mig till det som varit motivet
till denna debatt, nämligen det faktum att endast 8 av 30 ledamöter som valdes till lagtinget 2011, eller 27 procent är kvinnor och att det efter regeringsbildningen minskat ytterligare till 6 kvinnor eller 20 procent. Jag ska problematisera kring det, varför det är ett problem och hur möjliga lösningar kan
se ut. Det kommer att visa sig att det här problemet har bärighet på andra
jämställdhetsproblem som ligger till grund för det.
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Jag vill redan nu varna känsliga lyssnare för att jag kommer att generalisera beträffande kvinnors och mäns genustypiska egenskaper eftersom dessa
sällan stämmer till 100 procent. Det finns män och kvinnor som i varierande
utsträckning har motsvarande köns typiska egenskaper och i takt med att
kvinnor och män blir mer jämställda suddas skillnaderna ut.
Talman! Till att börja med, är det ett problem att det i lagtinget finns nästan fyra gånger fler män än kvinnor? Ja, det är ett problem, av flera orsaker.
För det första därför att vi har en representativ demokrati och lagtinget borde
i möjligaste mån utgöra ett tvärsnitt av befolkningen också beträffande kön,
åtminstone inom det vedertagna spannet 2/5 till 4/5, alltså minst 40 procent
av varje kön. Upplösningen i representativiteten, det att nästan 30 000 personer ska skalas ner till 30, tillsammans med valsystemetets uppbyggnad och
partiväsendet, gör att det kan vara svårt att träffa 50 procent. Ytterst handlar
representativiteten om legitimitet för systemet, om en befolkningsgrupp är
utanför beslutsmakten minskar legitimiteten, när representativiteten blir
skev. Det är också en rättvisefråga ifråga om inflytande och möjlighet att göra
sin röst hörd liksom möjligheten för en kvinna att bli politiker, den är idag 25
procent av mannens möjlighet om man bara ser till sammansättningen i lagtinget vilket förstås inte är hela sanningen. En paradox är att denna underrepresentation spelar mindre roll ju mer jämställt samhället blir men det handlar fortfarande om att kvinnor och män har olika erfarenheter, kunskaper och
prioriteringar och även om samhället blivit mer jämställt finns fortfarande
klara skillnader.
En viktig aspekt är också det att ett litet ösamhälle som Åland måste ta
vara på alla talanger och förmågor, om ett politikerämne som skulle blivit
framgångsrik hindras i karriären av sitt kön och ett sämre ämne istället tar
dennes plats så har Åland inte förvaltat sin talangresurs rätt.
Talman! Lagtingets sammansättning är således ett problem. Finns det
förmildrande omständigheter? Ja, det finns det. En märklig egenskap är att
det vanligaste är att i system där det ena könet är underrepresenterat förstärks trenden ju längre upp i hierarkin man kommer. På Åland är det dock
tvärtom; Åland har en kvinnlig talman, vicetalman, lantråd och oppositionsledare, lägg därtill kvinnlig riksdagsledamot. Regeringen har kvinnlig majoritet och hälften av partiledarna är kvinnor. Detta faktum kompenserar i någon
mån underskottet på kvinnor i lagtinget eftersom dessa ledande politiker i
stor utsträckning kan sätta agendan för politiken och har ett i övrigt relativt
sett stort inflytande och därigenom kan påverka. Numerärt, i absoluta tal, är
antalet kvinnor lågt men dessa har alltså en hög specifik politisk vikt. Det är
vanskligt att beräkna detta men av 37 politiker på landskapsnivå är 10 kvinnor, 7 av dessa har ett ledande uppdrag. Om detta faktum kan värderas till totalt 13 procentenheter så kvalar Åland ändå in som jämställt. Nå, det var inte
procenträkning som vi skulle ägna oss åt idag.
Talman! Borde vi göra något åt detta problem och vad i så fall? Svaret är ja.
Men, problemet bör lösas på ett sådant sätt att man inte gör avkall på andra
värden som just demokrati och representativitet. En enkel och mycket effektfull lösning är att direkt kvotera in 15 män och 15 kvinnor genom att t.ex. ge
väljarna två röster och dela upp kandidaterna på två listor, en för kvinnor och
en för män.
En annan är att göra som t.ex. i Sverige och dels frånta väljarna rätten att
välja person och överlåta den till partierna samtidigt som man på listorna
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placerar ”varannan damernas” och sålunda uppnår jämställdhet. Detta är
dock inte sunt, en syntetisk jämställdhet är inte att föredra. Istället bör man
vidta åtgärder som gör att andelen kvinnor och män utjämnas utan kvotering
och att ett jämställt lagting väljs i så fria val som möjligt med personval från
ett jämställt kandidaturval.
För att veta vilka åtgärder som är lämpliga behöver man försöka se orsakerna till problemet. Jag ska nämna några orsaker och förslag på lösningar.
Talman! Hela detta själva fenomenet är en relik från forntiden när makten
till alla delar har förbehållits mannen vilket nuförtiden formellt har avskaffats
men arvet kvarstår delvis. Det handlar om att stora förändringar skett bara de
senaste generationerna och dessa har ännu inte sjunkit in i realiteten och i
folks medvetande. Bara under min livstid har stora steg tagits och generellt
sett tar det tid för folk att vänja sig. Det uppstår ibland synbarligen stora
framsteg i denna utveckling och också steg tillbaka vilket kan bero på att
framstegen bara är en fasad och innerst inne finns den gamla uppfattningen
kvar. Personer, organisationer och hela samhällen iklär sig en fasad att man
är jämställd men skrapar man lite på ytan finns färgen kvar där under och
man har gamla uppfattningar kvar. Trots detta är det kanske ändå enklast att
ändra på maktbalansen i det offentliga eftersom makten inte är knuten till
ägande på samma sätt som inom näringslivet vilket är den andra storheten på
Åland med stora jämställdhetsproblem. I val är allas röst lika värd, alla har en
aktie och får komma på bolagstämma så att säga.
Om man vågar sig på att granska hur de manliga och kvinnliga könsrollernas egenskaper är lämpliga för att verka i det politiska systemet, eller snarare
hur systemet lämpar sig för dessa så kan man se vissa förklaringar.
Talman! Politiken och de demokratiska institutionerna är hierarkiskt konstruerade och väldigt strikt formaliserade, den kontexten passar generellt sett
bättre för män än för kvinnor. Män har lättare att acceptera sin position i en
hierarkisk struktur än kvinnor som föredrar en mer utslätad och platt organisationsomgivning. Detta gör också att kvinnor generellt kan ha svårt för att
föra fram och stötta andra kvinnor, något som män däremot är duktiga på.
En kvinna kan ha lättare att underordna sig en man än en annan kvinna, paradoxalt nog i detta sammanhang.
Åtgärd för att lindra detta är att se till att det politiska arbetet sker i en
miljö som är inkluderande, tillåtande och lärande. Klimatet ska vara ett sådant att både kvinnor och män trivs och kan utvecklas tillsammans. Det är
viktigt med ömsesidig respekt mellan kvinnor och män så att man inte använder typiska härskartekniker mot varandra utan ser till sak istället för person.
Kvinnor har generellt en mer realistisk självbild och ofta t.o.m. undervärderande sådan jämfört med män som tvärtom ofta övervärderar sina personliga egenskaper. Detta gör att kvinnor ofta tackar nej till saker som de säkerligen skulle klara av samtidigt som män gladeligen tackar ja till saker som de
kanske inte riktigt borde och inte klarar av. Män har generellt lättare för att
hoppa på tåget. Orsaken till detta sitter också djupt nedärvd i könsrollerna
men luckras ständigt upp i rask takt även om utvecklingsstegen ofta också här
tas generationsvis.
Åtgärd för att lindra detta är att inse att kvinnor inte är svaga och underordnande, de är inga stackare utan tvärtom ofta starka i sin roll som politiker
och det är tvärtom är bedömningsgrunden som är skev. Det är viktigt att lyfta
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fram erfarenheter och kunskaper som kvinnor har och värdera dem på
samma sätt som mäns.
Det socialt nedärvda könsspecifika umgänget, som grundläggs tidigt i åldrarna; flickor leker med flickor och pojkar med pojkar, spelar också roll eftersom det fortsätter livet ut i stor utsträckning. Det förstärker den befintliga
skevheten och blir ett självspelande piano på så sätt att män känner män och
rekryterar nya politiker främst ur denna krets, vilket gör att nya politikerämnen rekryteras främst bland män.
Åtgärd för att lindra detta är inte att kvinnor gör som män och ”gaddar
ihop sig” utan att kvinnor och män tillsammans ser till att rekrytera över
könsgränsen och att man likaså nätverkar och stöder varandra oavsett kön.
Mentorskap för nya politiker är viktigt och om det kan ske mellan kvinnor
och män ger det en styrka.
Talman! Politiken är ofta organiserad så att den passar män bättre, t.ex.
avseende mötestider. Långa kvällsmöten m.m. passar den i familjen dåligt
som tar hand om barnen och hushållsarbetet eller har huvudansvaret ur ett
logistiskt perspektiv och i redan på förhand måste tacka nej. Familjepolitiken,
och det faktum att mannen fortfarande tar mycket mindre del i familjen än
kvinnan på flera sätt, innebär att mannen har en relativ förde. I det korta perspektivet mer tid tillgänglig t.ex. för kvällsmöten och i det längre perspektivet
möjlighet att bygga och upprätthålla en obruten karriär vilket är viktigt i politiken. Det kan vara svårt att göra längre avbrott och ”komma igen”. Här kan
man skönja en nackdel med den ökade jämställdheten i samhället när kvinnan också ska arbeta och göra karriär, men det som hon gjorde tidigare kvarstår också vilket ytterligare krymper möjligheterna.
Åtgärd i detta sammanhang är ett generellt jämställdhetsarbete i samhället
men också att anpassa systemet så att det passar fler och kvinnor i större utsträckning. T.ex. kanske kvällsmöten kan hållas dagtid och man kan planera
bättre och ta större hänsyn till allas behov. Det är viktigt också för politiker
att aktivt uppmuntra de män som får barn att ta pappaledigt och vara jämställda.
Talman! Offentligheten kan ofta vara jobbig för en politiker i ledande ställning men är något som är hanterbart när det gäller den egna personen. Dock
dras familjen ofta in i någon mån, åtminstone indirekt och detta kan vara något som generellt spelar större roll för kvinnor än för män och således utgör
ett större hinder. Detta är svårt att åtgärda och det kan stå i konflikt med yttrandefrihet och behovet av att granska de som makten har, men massmedia
behöver fundera på dessa saker fortlöpande.
Talman! Röstningsbeteendet är också en viktig faktor, rentav avgörande
för utgången i ett val, om man får vara lite sarkastisk. I Finland har det gjorts
en undersökning som visar att kvinnor röstar till 50 procent på kvinnor och
till 50 procent på män medan männen till 75 procent röstar på män. Kvinnors
röstbeteende är sålunda mer jämställt medan männens är ojämställt. Frågan
är hur det står till på Åland? Mig veterligen har motsvarande analys inte
gjorts här. Detta kan ha att göra med en stereotyp uppfattning att makt ska
utövas av män för män och är sålunda en del av den forntida reliken. En åtgärd här skulle vara en djuplodande analys av röstningsbeteendet som skulle
utföras av ÅSUB i form av en enkätundersökning. I detta och många andra
fall är det viktigt med opinionsbildning; debatt och diskussion för att få folk
att tänka till och vädra ut gammalmodiga uppfattningar.
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Talman! En avgörande sak när mållinjen närmar sig på valdagen är kandidatens engagemang hur mycket pengar man satsat på kampanjen. Generellt
sett visar valfinansieringsredovisningen att män satsar mer och att det bär
frukt; man blir vald. Även om inkomstskillnader och makten över de ekonomiska medlen både i samhället och i familjen utjämnats är det fortfarande
generellt så att kvinnor har lägre löner och förmögenhet än män, vilket gör
möjligheterna mindre att satsa på en valkampanj. Lägg därtill den tillbudsstående tidsresursen p.g.a. ojämställdhet i hemmet så blir det ett hinder i
kvadrat för kvinnan att hävda sig i valkampanjen jämfört med mannen. Om
man tycker att det växer mossa på detta resonemang så är det bara att ta en
titt i jämställdhetsstatistiken vilken ger understöd att det är så här, tyvärr får
man säga.
Detta är också en generell fråga om jämställdhetsunderskott men det kan
kompenseras i viss mån t.ex. genom riktade stöd till det kön i partiet som är
underrepresenterat och framförallt genom att synliggöras. Bestämmelserna
om redovisning av valfinansiering spelar en viktig roll för detta.
Talman! Den kanske allra viktigaste faktorn när det gäller just urvalet till
det humankapital ur vilket lagtinget väljs är plantskolan, nämligen kommunernas beslutande organ. Det är främst ur denna källa nya landskapspolitiker
öses och därför är det på kommunal nivå man måste börja. Finns det inte
möjligheter för någon grupp att börja inom kommunalpolitiken avspeglas
detta senare i lagtinget. I de beslutande församlingarna ute i kommunerna,
inbegripet de ledande posterna, ser det betydligt mörkare ut för jämställdheten än i lagtinget, tyvärr får man säga, och det är här fokus måste sättas. De
många platserna i alla nämnder, styrelser och fullmäktigen är viktiga plantskolor. Man ska också ha det i beaktande om man tänker göra stora förändringar av kommunstrukturen, om allt annat är konstant, skulle det vara katastrofalt för jämställdheten förutom att det generellt är allvarligt att stänga ner
en stor del av rekryteringsbasen för åländsk politik.
Åtgärder för öka jämställdheten i kommunpolitiken är viktiga och där
handlar det för det första om att ha jämställda kandidatuppställningar och
släppa fram kvinnor och män på likvärdig grund till ledande poster. Alla ovan
beskrivna problem och åtgärder gäller också på kommunal nivå. I kommunerna är det krav på kvotering i styrelse och nämnder och det skulle vara intressant att göra en analys av vad den inneburit. Har de gjort att det aktiverats fler män inom typiska kvinnliga områden och vice versa inom de tidigare
mansdominerade eller har det gjort skada och trängt undan intresserade
kvinnor och män?
Talman! Till sist vill jag nämna partiernas roll. Det är till synes så att väljarna väljer ett lagting och som talesättet säger så kan väljarna aldrig ha fel. I
konsekvens med det så är det väl rätt då att det bara valdes åtta kvinnor? Nja,
det är inte riktigt hela sanningen eftersom partiernas roll i valet är stor. Det
är partierna som nominerar kandidater och därmed avgör urvalet. Det är rätt
så långt partiernas valfinansiering som marknadsför kandidaterna och det är
partierna som i övrigt bestämmer exponeringen av kvinnor och män. Framförallt är det partiernas roll att mellan valen sköta nyrekrytering av politikerämnen, plantera nya frön och stå för drivbänken. Partiernas roll är således
tvärtom stor när det gäller att skapa ett mer jämställt lagting. Partierna är
både flaskhals men kan samtidigt vara en katalysator.
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Sammanfattningsvis vill vi från obunden samling ta avstånd ifrån kvotering och tvång som skapar en syntetisk jämställdhet. Vi vill istället se konkreta åtgärder som möjliggör för kvinnor och män på lika grund att engagera
sig i politiken och där de ges samma möjligheter att utvecklas. Vi vill se en
politikerkår där kompetens och engagemang avgör, inte kön. Åtgärder i linje
med de tidigare nämnda som banar väg för båda könen tillsammans i åländsk
politik.
Inom obunden samling har vi jobbat aktivt med dessa frågor och gjort
framsteg. Vi hör inte till de partierna med de största problemen men är fortfarande inte i mål med våra strävanden. Vi kommer att fortsätta att ytterligare skruva upp våra målsättningar och vi kör gärna med öppen källkod och
samarbetar med andra partier i denna fråga.
Vårt förslag är att samtliga partier överenskommer om en räcka åtgärder
som man avtalar om att försöka genomföra i syfte att uppnå fastställda mål
och att detta nedtecknas i en överenskommelse mellan partierna, en s.k. mjuk
överenskommelse. I överenskommelsen identifierar man saker som det är befogat att görs gemensamt av lagtinget eller landskapsregeringen och vad som
är mer lämpligt att partierna gör själva på kammaren. Det skulle hjälpa jämställdhetsarbetet inom politiken och som helhet på traven en hel del som vi
ser det. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var många intressanta tankar i ltl Danne Sundmans anförande. Förslaget om en överenskommelse var lite speciellt.
Det kanske behövs inom det borgerliga blocket, men för socialdemokraterna vill jag nog säga nej i det här skedet. Jag tycker att vi har klarat av
det här. Så länge vi inte har kvotering så avgör kön i högst grad utnämningarna. Det är fel analys av kvotering, det är så länge vi inte har kvotering som golfklubben och Lions och andra referenser är viktigare än
kompetens.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det resonemanget håller jag inte med om. Om man ska kvoteras för att man är man eller kvinna då är urvalet bara män eller kvinnor till en viss post. Då kan man inte ta motsatt kön som har bättre
kompetens. Jag håller inte med.
När det gäller överenskommelsen så om socialdemokraterna anser sig
ha nått långt och vill uppnå jämställdhet i politiken då ska man väl
hjälpa oss andra. Jag skulle inte säga att man har nått så långt. Förra perioden hade man stora problem inom socialdemokraterna, man hade
bara kvinnor i lagtinget. Socialdemokraterna har själva sagt att de snarare har för lite män. Nu är det ganska bra i lagtingsgruppen. Bara för
att man är duktig, vilket vi också påstår oss vara någorlunda, så vill vi
gärna hjälpa de andra. Inte avslöjar vi alla affärshemligheter, men
ganska många, så att vi tillsammans kan få detta framåt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst ska vi utväxla erfarenheter. Men om någon bryter den här överenskommelsen, vad ska vi då göra? Jag tror att det är fel sätt. Däremot
kan vi säkert ha diskussioner.
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Nej, ltl Sundman, det är så att det är kön idag som i väldigt hög grad
avgör vilka positioner man får. Det är ju därför vi har ett samhälle där
män sitter nästan på alla övergripande poster och andra poster. Kvotering har varit den mest effektiva metoden. Man kan också ha tillfällig
kvotering, i EU förslår man 10 år för företag. Det blir sedan normalt med
jämställdhet, annars är det bara kvinnor och enbart kvinnor i ÅHS styrelse. Man måste ständigt poängtera att det är avvikande.
Ltl Danne Sundman, replik

Jag kan förstå det resonemanget från ltl Sundbacks sida när det gäller
den manliga dominansen t.ex. i näringslivet, att det är kön som har avgjort, så måste det ju vara annars skulle det vara flera kvinnor på ledande poster.
I det offentliga när det gäller de kvinnor som jag räknade upp här så
tror jag inte att de fått sina poster för att de är kvinnor. Det är för att de
är engagerade, kompetenta och är förtjänta av de här posterna. Inte har
de kvoterats in till de här posterna. En gång i tiden kanske ämnet har
kvoterats in i en nämnd i en kommun, i bästa fall. Men jag tror att det
flesta sitter där av egen kraft. Jag tror att det är flera kvinnor som har
ledande poster av egen kraft än män, som har fått det i arv eller annat.
Ur det perspektivet så förstår jag det. Generellt, att tvinga sig på och
kvotera det skapar bara en syntetisk jämställdhet. Däremot kan man,
som man har gjort i Sverige, hota med kvotering och det brukar hjälpa.
Vad som händer om man bryter en överenskommelse, inte behöver
man bryta den då får man skämmas i det offentliga.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det mesta är sagt. Mycket fakta och statistik har tagits fram och
så blir det alltid när man blir sist i raden av gruppanföranden. Det är ganska
intressant om man tänker på att dagens tema är jämställdhet. Skulle det vara
jämställt så skulle man försöka hjälpa dem som är under att komma upp och
då borde det egentligen ha varit det minsta partiet som hade börjat den här
debatten. Detta om något visar att vi sitter fast i gamla strukturer. Därför tror
jag också att jämställdheten ser ut såsom den ser ut.
Det är populärt att göra internationella utblickar i lagtinget och det kan
vara bra, bl.a. vid Kroatiens anslutningsavtal var det väldigt mycket internationella utblickar. Där handlade det kanske mest om att lägga dimridåer över
våra egna tillkortakommanden för att få vår EU-plats. Men det var ändå intressant.
Jag råkade titta i aprilnumret av TIME som kom igår och blev väldigt berörd av en artikel som handlade om en kvinna som heter Malala YOU saf zai.
Hon har blivit en symbol för flickors rätt till utbildning och rätt till jämställd
utbildning i världen. Malala är från Mingora i Pakistan, en stad som Talibanerna sedan flera år kontrollerar. Deras mål var att förbjuda utbildning för
flickor. Man började med att förbjuda skoluniform. Malala vägrade, hon
bloggade och hon blev en symbol för kampen om fri utbildning. Den 9 oktober i fjol fick Talibanerna nog och sköt Malala i huvudet. Med väldigt allvarliga skador flögs hon till Birmingham i England för vård. Efter 5 månader och
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många operationer senare var Malala tillbaks i skolan igen och blev en symbol för flickors rätt till utbildning och rätt till jämställd utbildning i världen.
Hon sade: “I want all girls in the world to have this basic opportunity”
because of Malalas´s courage, they may, slutade den här artikeln med.
Jag kan försäkra att det här inte är några försök att lägga ut några dimridåer, även om jag hör att ltl Sundbacks säger det. Det här sätter lite perspektiv på den här debatten. Och även om det sätter perspektiv på debatten ska vi
givetvis jobba vidare här på Åland.
Fru talman! Karin Andersson, Gunnevi Nordman, Christina HedmanJaakkola, Harriet Lindeman, Inger Mattsson, Barbro Sundback, Miriam
Öhberg och May Flodin, de åtta kvinnorna satt i lagtinget 1987 när jag kom
in. Det var åtta kvinnor i lagtinget då. Det är inte, som jag felaktigt viskade åt
kollegan Perämaa, sju kvinnor utan det är faktiskt åtta kvinnor i lagtinget
också nu, 26 år senare. Det kan vara intressant att fundera varför det är så
och det finns det säkert väldigt många svar.
Tittar man på valstatistiken från senaste valet så var det tre kandidater
som drog mest röster. Camilla Gunell fick 847 röster, följande socialdemokrat
hade 31 procent av det röstetalet och den sista som blev invald hade 87 röster
tack vare det starka val som Gunell gjorde. Följande var Viveka Eriksson med
452 röster och den tredje var Katrin Sjögren med 425 röster.
Debatten idag har mycket gått ut på att man ska lyfta fram kvinnor på syrliga positioner. Jag och har absolut ingenting emot det, jag stöder det fullt ut.
Men konsekvenserna och ett svar på frågan, om varför det fortfarande är åtta
kvinnor 26 år senare, är att jag tror att kvinnor koncentrerar sina röster på
kvinnor. Man vill så väldigt gärna vara säker på att kvinnor kommer in. Men
konsekvenserna blir att de duktiga kvinnorna drar en hel del män med sig in
och även någon kvinna i och för sig. Det här kan vara värt att fundera på när
vi pratar om att man ska göra kvinnor så synliga som möjligt, det är viktigt på
allt sätt och vis. Men det är de kvinnor som har varit synliga som gör ett bra
val och som kommer in. Mitt svar på den här frågan, det finns säkert många
bättre svar, är att kvinnor koncentrerar sina röster på kvinnor och därför ser
det ut som det ser ut.
Att ingen ska tro att jag har varit här i 26 år, så hade jag faktiskt så mycket
vett att jag i valet 1999 inte ställde upp efter 12 år. Jag tror faktiskt att det
borde vara lag på det. Tre perioder är tillräckligt. Av de jämställdhetsförslag
jag tänker lägga så är detta mitt första. Man borde ha tre valperioder i Ålands
lagting, det skulle vara tillräckligt.
Det var någon tävling i svensk TV där man pratade om ”du sitter säkert”.
Och det är ju så, har man varit invald i lagtinget så sitter man relativt säkert
om man nu inte gör bort sig fullständigt. Man har ett väldigt bra utgångsläge i
nästa val. Det här medför att väldigt få vågar ta en paus, för man vet att om
man tar en paus så fylls platserna upp. Men om man hade ett sådant här förslag med max tre perioder så tror jag faktiskt också att det skulle hjälpa in
mera kvinnor. På alla arbetsplatser är det bra om man får frisk luft i hjärnan
emellanåt, så det skulle vara en vinn-vinn situation både för nytänkandet i
lagtinget och också för jämställdheten.
Fru talman! Jag hade nöjet igår att få diskutera med en familj, bestående
av en man, en kvinna och tre söner om det här med jämställdhet. Alla var
väldigt snabbt överens om att lika lön för lika arbete är ju självklart. Det är
precis som det har sagts tidigare, fast man gör samma arbete så får kvinnan
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ungefär 80 cent när mannen får en euro och det är ju fullständigt obegripligt.
Det här ledde till en ivrig diskussion, vad det riktigt berodde på? Traditioner
var det svar som mannen i familjen gav. Mannen har varit försörjare sedan
tidigare, det säkert traditioner som ligger bakom det här. Kvinnan i familjen
sade att det beror på att kvinnorna är försiktigare när det gäller att löneförhandla. Kvinnorna är betydligt försiktigare när det gäller att framhålla sig
själva. Den sextonåriga sonen i familjen sade att det där inte stämmer. En
mesig kille är säkert lika dålig förhandlare, och så kan det vara. Jag har inte
något riktigt bra svar på det här, men här står vi. Trots att de har kommit
många intressanta inlägg i den här debatten så har vi inte riktigt fått svar på
frågan om varför det fortfarande är olika lön för lika arbete.
Diskussionen gick vidare om vad som har blivit bättre. Attityderna har definitivt ändrat, vi har lika rätt till utbildning, det pratades om Malala och lika
rösträtt togs fram som ett exempel. Men då tyckte de unga sönerna i familjerna det här var stenåldern. Det är klart att man kan tycka att det är stenålder,
för det är ju självklart idag.
Diskussionen gick vidare till närtid och vilka framsteg det har gjorts på de
senare åren. Föräldradagpenning är ett viktigt instrument. Idag har kvinnan
rätt till 105 dagar, mannen till 54 dagar och gemensamt kan de välja 158 dagar om det där mannen eller kvinnan som ska vara hemma.
Pratar vi jämställdhet så kan det vara intressant att titta lite närmare på
regelverket bakom det här. Mamman har 105 dagar, hon får ofta lön de första
72 dagarna från arbetsgivarna. Pappan har 54 dagar och får ofta lön 6-12 dagar från arbetsgivaren, det kan vara värt att notera. Sedan har man 158 dagar
som man kan dela på beroende på hur man vill.
Sedan kommer hemvårdsstödet ofta in i bilden tills barnet blir tre år, fyra
år i vissa kommuner men då får man inte arbetspension det sista året.
Det här med arbetspensionen är också intressant att titta på. Den räknas
på en schablonmässig inkomst på 694,83 euro i månaden. Det här är verkligt
intressant, jag ska återkomma till det.
Föräldradagpenningen baseras på senast verkställda beskattning. När man
går in i regelverket för systemet så ser man att föräldrapenningen för mamman är cirka 90 procent av inkomsten de första 56 dagarna, sedan 70 procent
av inkomsten och sedan de sista 30 dagarna 75 procent av inkomsten. Medan
föräldradagpenningen för mannen är 70 procent av inkomsten och 75 procent
för de sista 30 dagarna.
När det gäller hur man räknar ut det här så kan man se att det finns full
rätt till föräldrapenning ifrån ett inkomstintervall på 0,00-10 189 euro. När vi
börjar komma in på årsinkomster på 10 190 -35 457 euro så har man rätt till
70 procent av föräldrapenningen.
Med en årsinkomst mellan 35 458 och 54 552 euro blir det först 70 procent
och sedan 40 procent på delen över 35 458 euro.
Jag ber om ursäkt att det blir mycket siffror. När man tjänar över 54 552 så
får man 25 procent av den överskjutande delen. Det här är ganska intressant.
Tittar man på det här regelverket så är hela regelverket upplagt för att den
som tjänar minst ska stanna hemma. Skulle det vara det motsatta så var det
betydligt dyrare för samhället. Men hela det här upplägget är upplagt på det
sättet att den som tjänar mest förstås är på jobb och den som tjänar minst så
stannar hemma, ifall jag sade någonting annat. Detta kan givetvis gälla både
man och kvinna och det ser man på de kvinnor som är i karriären och tjänar
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mest, i de fallen är det ofta mannen som är hemma. Men traditionellt är det
givetvis kvinnorna som är den stora majoriteten som är hemma.
Det här var det andra förslaget när det gäller jämställdhet, föräldradagpenningen, där borde man sammanföra inkomsterna. För det här leder till att
många familjer egentligen inte har något val.
Det tredje förslaget är att grunden för arbetspensionen också borde delas.
Nu blir det väldigt komplicerat. Jag är mycket väl medveten om att arbetspensionslagstiftningen är finsk behörighet. Jag vet att familjerätt, som styr
det här, är finsk behörighet.
Vi har finska regler som styr det här och är byggda på helt andra värderingar än vad vi har i det här samhället, det gäller inte bara samkönade äktenskap utan det gäller också ganska långt familjerätten, tror jag.
Hade vi en verklig självstyrelse eller om vi rent av var självständiga så
kunde vi lägga förslag utgående från våra egna värderingar. Då kunde vi göra
något konkret för att främja jämställdheten, ni får vi bara släpa med.
Låt mig ta ett fiktivt exempel, när det gäller förslaget att grunden för arbetspensionen borde delas.
En bankdirektör har 23 000 euro i månaden. Hans pension räknas ut på
den summan i månaden. Medan kvinnan som är hemma med barnet lyfter
hemvårdsstöd och får en arbetspension räknat på 694,83 i månaden. Jag ska
inte trötta er med mera siffror, men konsekvensen av det här blir att den som
tjänar så här pass mycket lyfter mera i pension än vad många av oss kan
drömma om, medan den som är hemma får pensionen räknat på hemvårdsstöd och har egentligen fickpengar. Det här är ganska intressant. Men vi sitter
där vi sitter, det är inte bara gamla strukturer, fru talman, det är också finska
strukturer som vi sitter i väldigt, väldigt långt.
Som sista punkt ska jag ta upp detta med könskvotering. Då blir det riktigt
liv i luckan i den familjen som jag berättade om. Vi talade om hur det fungerar med könskvotering i styrelser och hur det fungerar i offentliga kommittéer, kommunstyrelser och offentlig organ osv. 17-åringen i familjen for fullständigt i taket och sade att det här var den extremaste form av könsdiskriminering han någonsin hade hört talas om, och till på köpet med lagboken i
ryggen! Ingen kompetens utan enbart kön, det är ju könsdiskriminering. Hur
försvarar ni det här, blev föräldrarna beskyllda för. Nu blev det faktiskt lite
knepigt att ta en sådan diskussion.
Jag tror att vi kan slå fast att kvotering inte fungerar bra, det vet vi. Kvotering är en frukt av den feminism som står på barrikaderna för kanske 20 år
sedan, men det fungerar inte riktigt bra.
Vi har massor av nämnder, kommittéer och vi t.o.m. kommunstyrelser där
det sitter marionetter för att man ska få ihop jämställdhetspusslet.
Många talare har talat mycket bra om partiernas roll. Vi i Ålands Framtid
har tre män i lagtingsgruppen, moderaterna har fyra män i lagtingsgruppen.
Jag ska inte uttala mig för moderaterna, de får de göra själva. Men på Ålands
Framtids vägnar skäms vi inte över det här, det är väljarna som har bestämt
att det ska vara på det här sättet. Men så mycket kan jag säga att vi kommer
att göra allt för att väljarna ska bestämma annorlunda nästa gång. Vi har bestämt, märkväl ingen kvotering, att det ska vara 50-50 i Ålands Framtids styrelse nästa år. Det här gjorde att 17-åringen for i taket, men det förklarades
ändå på det sättet att om man vill man få till stånd en förändring så måste
man vidta extra ordinära åtgärder.
257

Vi har från Ålands Framtids sida länge jobbat utgående från devisen att vi
ska ha flera kvinnor med aktivt. Skulle vi i nästa val ha fem-sex män i lagtingsgruppen och ingen kvinna så skulle det var en katastrof, så som jag ser
det. Därför har vi fått in unga väldigt duktiga kvinnor i ÅHS styrelse och i
kommunstyrelsen i Jomala. Jag kan tillägga att när förhandlingarna var klara
i Jomala så var det fem kvinnor och tre män, som fullmäktigeordförande
Slotte vet. Det var inte jämställt. Vi har också lärt oss att när det inte är jämställt så är det ofta det minsta partiet som får se till att jämställdheten fungerar. Så har det varit när det gäller parlamentariska kommittéer här i lagtinget
också många gånger.
När det gäller Jomala så ledde det till att Ålands Framtid fick tag på karl
som man kunde välja in i kommunstyrelsen, men det är kvinnan som sitter
på alla möten.
Sammanfattningsvis, ltl Sundback sade att det är kön, inte kompetens,
som avgör. Så kan det säkert vara i vissa fall. Men jag tror inte det är bara
kön. Om vi pratar om bolagsstyrelser så är det kompisgänget, det är ”bästa
broder mentaliteten” som styr det arbetet mycket, mycket mera än att det
skulle råka vara en kvinna eller en man. Men i kompisgäng, i ”bästa broder
gäng” så är det mest män, det håller jag givetvis med om.
Jag vill avsluta med att kommentera tre intressanta saker som har kommit
upp i den här debatten. Ltl Beijar sade att alla män i lagtinget borde ta avstånd mot våld mot kvinnor. Nu är Beijar tyvärr inte här, men det ställer jag
gärna upp på och det ställer också Ålands Framtid upp på, det vågar jag lova
trots att jag är ensam här idag. Ltl Beijar modererade senare sitt uttalande
med att det borde vara nolltolerans mot våld mot alla. Då är det ju faktiskt
jämställt. Det ställer vi också hundra procent upp på.
Vtm Roger Jansson hade en intressant idé när han breddade debatten och
lyfte upp frågan med barn som far illa. Han undrade om vi vågade lyfta den
katten på bordet? Jag förstod inte riktigt den frågan. Varför skulle vi vara
rädda för det? Jag personligen och vi från Ålands Framtids sida har lyft upp
barnfattigdomen som är en avart av att barn far illa. Ålands Framtid uttalar
sitt fulla stöd för alla åtgärder som lyfts upp på bordet av regeringen när det
gäller barn som far illa.
Till sist tyckte jag att ltl Sundmans förslag om en mjuk överenskommelse,
som han kallade det, är bra. Jag och vårt parti som inte är alldeles jämställda
i lagtingsgruppen tar definitivt den utsträckta handen utan att vi på sedvanligt politiskt maner säger att det där ställer vi inte upp på, det där är vi inte
med på. Vi kan fördomsfullt låta oss bjudas in till en sådan diskussion, förhoppningsvis kan det komma någonting bra ut av det. Tack, fru talman.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Jag vill anknyta till det som ltl Eriksson sade om den pensionsgrundande inkomsten. Vi förstår att det inte är mycket att leva på
om man har en pensionsgrundande inkomst på 694 euro eller vilken
summa du sade. Jag tycker att man borde hitta en annan formel när
man är vårdledig. Kunde t.ex. arbetsgivaren betala hundra procent av
den pensionsgrundande lönen som man hade före man blev vårdledig?
Man skulle fortsätta betala fast man är vårdledig eller jobbade deltid, 80
eller 60 procent, då skulle ändå pensionsgrunden vara hundra procent.
Det gäller att hitta formeln.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag blev inte riktigt klar över den där modellen. Jag är väldigt glad att ltl
Slotte ställde den här frågan. Det slog mig att jag skulle lansera hur ett
sådant här förslag borde se ut. Nackdelen när man pratar utifrån stolpar
är att man missar vissa viktiga grejer.
Jag tror att man borde ha en sådan modell där både mannen och
kvinnans inkomst räknas ihop och så delar man på det och det skulle utgöra pensionsgrunden. Jag tappade bort mig när det gällde finsk familjerätt och så vidare.
Det pratas ofta om att man inte har råd. Oavsett om det är mannen eller kvinnan som tjänar minst och är hemma med barnen så investerar
man ju ändå i Ålands framtid, i barnen. Mitt förslag är att mannens och
kvinnans inkomst ska räknas ihop, man delar på summan och så skulle
det utgöra den pensionsgrundande inkomsten.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det är säkert ett sympatiskt sätt att försöka åstadkomma
rättvisa i sammanhanget. Men det är ändå inte riktigt det bästa, tror jag.
Vi vet att det finns olika problem i familjer. Plötsligt har man flera kullar
av barn och familjen brys upp osv. Jag tycker att man inte ska frånta den
som är vårdledig rätten till den pensionsgrundande inkomsten. Jag
tycker att man i samband med tjänstekollektivförhandlingarna kunde
hitta på en modell som ger lite mindre pengar i plånboken nu men lite
mera i pensionsgrund.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag uppfattade repliken på det sättet att ltl Slotte och jag ser den här
problematiken på samma sätt. Sedan kanske vi inte ska linda in oss i detaljer med vad som inte går om vad som det kan vara problem med.
Skaffar man barn så är det gemensam glädje och gemensamt ansvar.
Med det exemplet som jag gav så blir pensionseffekterna orimliga egentligen, om den ena parten är hemma och får en pensionsgrundad inkomst på 694 euro i månaden medan den andra kan ha 20 000, 30 000
till och med 40 000 euro i månaden. Det blir ju fullständigt orimligt.
Jag är öppen för alla förslag som kommer ifrån landskapsregeringens
sida när det gäller det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Bästa lagting! Det är en intressant debatt. Det är väldigt spännande att höra
olika partier och olika synvinklar på det här politikområdet.
Det inleddes med frågan om representation och kvinnorepresentationen
lagtinget. Oavsett hur det är på Åland och hur många ledande poster som
idag innehas av kvinnor inom landskapsregeringen, lagtinget, ÅHS och alla så
är de goda exempel och det ska vi vara glada för. Det kommer att betyda
någonting för nästa generation som också kan tänka sig att de här posterna
går att inneha av flera kvinnor.
Vi måste också dra oss till minnes att det är en långsam förändringsprocess, som vi jobbar med, som har en stor historisk kontext. Det handlar om
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att kvinnor är och har varit i underordnad relation till män under hundratals,
tusentals år. Därför tycker jag att den här debatten idag är positivt. Det visar
ändå på att medvetenheten om de här frågorna har ökat och att det finns tydlig problematik som många här har pekat på.
Jag är också glad för att man utgår ifrån ett mera strukturellt plan. Förr,
som jag minns jämställdhetsdebatter, så var det väldigt svårt att hålla dem på
en strukturell nivå, att utgå ifrån forskningsresultat, statistik och fakta. Debatten blev ofta väldigt känslosam och handlade också om privatliv och det
personliga.
Man säger heller inte, som man gjorde förr, att vi redan har uppnått jämställdhet och därmed är frågan ointressant att diskutera. Det har vittnats om
har idag att vi är långt ifrån målet och att det är en gemensam sak för män
och kvinnor att jobba vidare på.
Det är också viktigt att det här inte bara blir en läpparnas bekännelse vid
en särskilt temadebatt i lagtinget. Det måste också visas och manifesteras i
konkret handling och att frågorna i jämställdhet inom olika områden faktiskt
tar kliv framåt.
Jämställdhet är på det sättet ett märkligt politikområde, det råder konsensus att saker måste bli bättre och att kvinnors andel av representation, makt
och frihet måste bli bättre. Jämställdhet är ett politikområde där alla i stort
sett är överens. Varför är resultaten då så svaga?
På 90-talet skulle alla svenska partier vara feministiska. De skrev också in
feminismen i sina partiprogram och man trodde att nu ska det väl hända
någonting. Men inte ledde det heller till några större förändringar och resultat. Jag tror att en av orsakerna är att det finns en stor diskrepans mellan vår
självbild av att vara jämställda och det verkliga livet. Vår självbild är att i
Norden, i Finland och i Sverige, så lever vi i jämställda länder, medan i andra
länder, Asien, Sydamerika och Afrika så gör man det inte.
Tidigare berördes här kvinnors andel i bolagsstyrelser. Jag har en artikel
här som jag läste nyligen. De länder som är bäst på att få in kvinnor i chefsposter är Ryssland, Botswana, Thailand, Filippinerna, Georgien, Italien,
Hongkong, Turkiet, Polen, Malaysia, Nya Zeeland, Sydafrika och Finland.
Man måste gå ner till plats 25 för att hitta Sverige. Den svenska självbilden är
ju att vi är mera moderna än både katoliker, där vi har länder som Polen och
Italien, och muslimer, Turkiet och Malaysia. Det här är väldigt intressant.
Vilken bild av oss själva och våra samhällen lever vi med? Hur ser det sedan
ut i verkligheten, i fakta och statistik?
Kvinnor och ledarskap är en ganska komplex fråga. Attityderna sitter oerhört djupt. En bok har nyligen kommit ut av Cheryl Sandberg som är VD för
Facebook. Hon är en de goda exemplen på en kvinna som har lyckats bra.
Hennes bok, ”Lean In”, har blivit väldigt populär. Hon säger att det budskap
som samhället matar kvinnor med är att flickor är duktiga på att sitta stilla i
klassrummet, att svara rätt på frågor, läsa läxor och ta ansvar för andra.
Kvinnor har bättre betyg, är bättre utbildade och får bättre resultat på IQ-test
än män. Problemet är vad som händer sedan? Nämligen, de egenskaper som
hjälper kvinnor genom utbildningssystemet stoppar vår löneutveckling och
karriär, menar Cheryl Sandberg. Hon säger; ”du kommer inte att bli sedd och
få högre lön, bara för att du jobbar hårt. Ingen kommer att befordra dig för
att du sitter still och kan alla svar. Konflikt är inte farligt. Du måste inte
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vara omtyckt av alla och du måste definitivt inte kunna något perfekt för att
säga ja till att göra det.”
En ung man som har tagit examen och får sitt första jobb blir glad. Sedan
förhandlar han om lönen. En ung kvinna blir tacksam för att hon fått ett jobb
och oroar sig för om hon ska klara av det. Det här leder till löneskillnader på
flera tusen kronor mellan män och kvinnor redan för början. Det diskuterades tidigare att hävda sin rätt och sitt värde, men vi har helt olika ingångar
som män och som kvinnor i de här diskussionerna.
Jag tror att det är riktigt att säga att arbetsmarknaden är central i det här.
Arbetsmarknaden måste ha en medvetenhet om att det fungerar så här och
att män och kvinnor har olika referenser, preferenser och värderar sig själv
och sitt arbete på helt olika sätt. Det leder till att den lönebild vi har idag följer sedan in i pensionssystemet, även det som följer från löner med mycket
deltidsarbete för att kvinnor i högre grad än män vårdar både barn och äldre.
Därför har vi detta med 80 cent för kvinnor av männens 1 euro. Problemet är
att det inte finns någon hylla i matbutiken där allt är 20 procent billigare. Det
här blir det problem för kvinnors möjligheter att försörja sig och att inte vara
beroende av någon annan.
Vi måste jobba med utbildningssystemet. Vi måste lära flickor att ta plats.
Vi måst få bort allt för stark segregering och traditionsbundna val inom yrkesutbildningarna. Vi måste jobba med hälsa i skolan, flickors och pojkars
välmående. Könsnedsättande ord och uttryck används för att trycka ner och
kränka flickor på olika sätt fortsättningsvis. Att använda könstermer och
andra nedsättande ord på flickor är något som idag, med Internet och mobiltelefoner, är svårare att hantera än det var tidigare. Förr kunde man kanske
byta skola, men nu följs detta med både över nätet och genom sms.
Det är inte bara flickor som utsätts för det här. I Sverige vittnar många
kända Tv-profiler, debattörer, politiker, krönikörer och andra som på olika
sätt har tagit en plats i samhället och har en åsikt och en röst, att de utsätts
för anonyma kränkningar och påhopp för att de ska bli rädda och lämna sina
poster.
Det som oroar mig väldigt mycket är att det går en trend över Europa där
främlingsfientlighet och antifeminism eller kvinnohat går hand i hand. Det
här är någonting som vi måste vara mycket uppmärksamma på.
Även handel för sexuella ändamål, kvinnor och barns kroppar, är fortfarande ett allvarligt tema och även sexturismen. Vi måste också börja diskutera manlighet och konstruktionen av manlighet. Vad gäller sexturismen så
om det inte fanns någon efterfrågan så skulle det heller inte finnas någon
marknad.
Att man har lyft upp våld mot kvinnor här idag i lagtinget tycker jag är
mycket bra. Våld är den ultimata kränkningen av kvinnor och barn. Det är
bra att män tar ansvar för den frågan. Män måste ta ansvar för den frågan och
kraftfullt ta avstånd ifrån det.
Landskapsregeringens arbete då, vad kan vi göra? Kan vi göra någonting
för att förändra den bilden? Jag begärde ordet när jag hörde ltl Janssons anförande. Jag tyckte att han gav uttryck för en mycket uppgiven ton. Sysslar vi
med rätt saker? Sysslar vi med rätt målgrupper? Gör vi överhuvudtaget tillräckligt för att få de här frågorna framåt?
Landskapsregeringens arbete är inriktat på olika målgrupper. Vi har jobbat
med barn, inom både barnomsorgen och skolan. Redan år 2006 initierade vi
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ett arbete gällande jämställdhet och skola. Vi ser att det ger resultat, nu måste
vi följa upp det och bära det här vidare. Vi har gjort en mätning kring projektet jämställdhet i skolan. Vi har kunnat mäta tydliga attitydförändringar
som gör att skolan utvecklas i rätt riktning.
Samma sak är det med barnomsorgen, under förra mandatperioden initierades ett projekt och även det projektet jobbar vi vidare med. Därför att man
ser att om man jobbar med frågan och medvetandegör så får man också förändringar gällande attityder hos personalen och det är oerhört viktigt.
Vad gäller de inflyttade så har vi nyligen gett ett integrationsprogram som
var mycket könsmedvetet och hade en tydlig fokus på män och kvinnor.
Vad gäller mäns våld mot kvinnor så jobbar vi nu med att få till stånd ett
kvinnofridscentrum. Det är för att samordna alla resurser som idag finns i
vårt samhälle kring barn, förövare och offer i en familj. Barn lider oerhört i en
familj där det finns våld. Det är något som kanske inte syns när barnen är
små, däremot är det något som kan komma till uttryck långt, långt fram i livet
när man kanske uppsöker hjälp för somatiska eller psykiatriska problem.
Också när det gäller arbetet mot människohandel och prostitution så
måste man först börja med att medvetandegöra frågan att få in alla aktörer
som jobbar med de här sakerna och få dem att samverka och skapa nätverk
Det har nu hållit en konferens och det kommer att hållas en till konferens.
Det har inletts ett samarbete med Sverige för även utbildningsinsatser.
Vad gäller kvinnor i politiken och kvinnorekrytering i partierna så även det
är ingenting man gör utan kunskap. Man måste på något sätt vara medveten
om att män och kvinnor fungerar olika i en rekryteringssituation. Jag vet inte
hur många män jag har ringt till och frågat; ”vill du komma med i politiken,
vill ställa upp i valet”? ”Jo, nog kan jag göra det nog”. Det är heller ingen tvekan om att man inte kan och att man inte duger. Många gånger när man
ringer till kvinnor så säger de; ” jag vet inte om jag hinner, jag vet inte om jag
klarar av det, jag kan ju inte så mycket om sådant där”. Då måste man ändå
intyga att i en demokrati så räcker det med att man börjar precis på den
punkt där man står. Man duger som man är, sedan lär man sig resten och det
gäller faktiskt både män och kvinnor. De här mekanismerna finns direkt i rekryteringsögonblicket.
Sedan när man en gång får med kvinnor i olika sammanhang så tror jag att
man måste se till att ha ett klimat, i sitt parti och i de styrelser och kretsar
som man är i, så att kvinnor känner sig bekväma och trygga med de förutsättningarna som råder. Även här krävs det en viss kunskap.
Det är också intressant om man tänker på hur gamla partimedlemmars
röst betyder mycket mera än nya partimedlemmars röst. Det här är också en
parallell till hur man kanske kan tänka om män och kvinnor i politiken.
Siffror och statistik, vi arbetar hela tiden på att få fram bättre siffror och
material. Det är hela tiden utgångspunkten för att få syn på de här ojämlikheterna. Kvinnors oavlönade arbete är ett område som är outforskat på
Åland, vi har fortfarande inte siffror på det.
Hur fördelas pengarna? Man måste i budgetsammanhang också se på hur
pengarna fördelas mellan könen. På vem är det man sparar och på vem är det
man satsar?
Det här är ett arbete där vi ser framstötar, man ser backslashar och man
kan ingenting annat göra än att målmedvetet, strukturerat och långsiktigt
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jobba på strukturell nivå, på samhällsnivå samtidigt som man jobbar på individ- och attitydnivå. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack lantrådet för en alldeles utomordentlig och bred genomgång av problemställningarna. Det gav säkert en bild av hur lantrådet och hur landskapsregeringen tänker i dessa frågor.
Jag vill ändå replikera något om mina synpunkter om ramprogrammet. Programmen har varit relativt lika genom åren, de har utvecklats
till det bättre varje gång de har kommit. När jag lusläser det här noga så
noterar jag naturligtvis att det finns en del förslag också. Det är huvudsakligen beskrivande text, som är relativt lång och så finns det lite förslag och resonemang kring det. Sedan finns det en ruta om direkta särskilda insatser. Min rekommendation är, när det här utvecklas framöver
och när man jobbar med det, att man försöker vara ännu mera fokuserad på resultatet. Ser på att problemen finns, fokuserar på dem och undviker sådana här generella svepande förslag som det lätt blir.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Eftersom det är ett ramprogram så innehåller de målsättningar och generella fokusområden för landskapets jämställdhetspolitik. Därtill finns
förstås konkreta åtgärder och handlingar som görs. Inom utbildningssektorn finns flera konkreta projekt; alltifrån fair sex, hälsa i skolan, och
uppföljning av utbildningspolitiskt program där man ska ha fokus på
jämställdhet osv. Inom alla de här fokusområdena finns sedan särskilda
projekt som man på ett bättre kanske kunde sätt komplettera i en handlingsplan som årligen uppgörs så att man får bättre syn på landskapsregeringens arbete i de här frågorna.
Vtm Roger Jansson, replik

En annan konsekvens, av den här typen av arbete, som jag har funderat
på genom åren är att när man jobbar duktigt inom en sektor så försöker
man ta de självklara frågorna, reda ut dem och komma med förslag. Sedan tar man lite frågor kring det området. Eftersom man är så duktig i
det här arbetet så kan annat bli eftersatt. Om man jämför det här programmet med drogarbetet i landskapet så kan det lätt bli så att man jobbar mera med en del av de frågor som man kanske kunde ta det lite lugnare med här och mindre med andra frågor. Det har att göra med prioriteringar i politiken. Jag rekommenderar gärna att man är observant på
det här.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag vet inte om jag ska tolka vtm Jansson som att vi nu jobbar för mycket eller för lite med jämställdhet. Jag vill hävda att båda de här områdena; jämställdhet och drogfrågor, är synnerligen prioriterade och viktiga områden, framförallt berör de unga. Vi måste sätta mer fokus på
ungas framtid, framtidstro och deras möjligheter att hitta in i vårt samhälle. Unga måste vara delaktiga i beslutsfattande och vara med på ar-
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betsmarknaden osv. Unga är en bra målgrupp, vi ska inte tveka när det
gäller att satsa vidare dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Att uppnå jämställdhet och jämlikhet är kanske mänsklighetens viktigaste mål, vars uppfyllelse skulle lösa många problem, både
mänskliga och ekonomiska, och göra livet lika värt att leva för miljarder
människor.
I ett internationellt perspektiv har vi lång väg kvar att vandra innan ens de
värsta orättvisorna raderats ut. Här i Norden har det gjorts mycket för att öka
jämställdheten mellan könen, bland annat genom lagstiftning, men det är
inte lätt att ändra gamla maktstrukturer. Trots att våra demokratier kanske
hunnit längst av alla finns dock mycket kvar att göra. Därför är det bra med
en sådan här debatt som fäster fokus på jämställdhetsfrågor.
Jag tänker utnyttja mina minuter till att tala om det otäckaste hindret till
jämställdhet – det som vi vet att finns, men inte ser eller väljer att inte se –
jag talar om mäns våld mot kvinnor. Det sker ständigt, över hela världen, i
krig och kriminalitet och i det jag ytterligare begränsar mig till här idag – i
nära relationer i hem och på arbetsplatser. I ett förhållande där mannen utövar psykiskt och/eller fysiskt våld mot kvinnan, i ett sådant förhållande råder
absoluta motsatsen till jämställdhet. Fru talman! Jag har avsiktligt avgränsat
med på det här sättet eftersom området är så stort. Jag vet också att det förekommer våld av andra former. Det förekommer våld mellan män och mellan
kvinnor i olika typer av förhållanden och äktenskap, men jag har valt att avgränsa mig till det som är överlägset mest vanliga förekommande, dvs. mäns
våld mot kvinnor.
Jag funderade över vilka ord som bäst beskriver ett sådant förhållande där
mannen utnyttjar och utövar full kontroll över kvinnan genom hot om våld
eller våld och misshandel, många gånger med svåra skador som följd och i
värsta fall med dödlig utgång.
Jag kom fram till att ord som utpressning, terror och tortyr är fullt relevanta. Det handlar om utpressning när man tvingar till sig något under hot.
Det handlar om terror när en fysiskt svagare människa hålls i skräckvälde av
en starkare. Det handlar om tortyr när man plågar och misshandlar för något
syfte. Vi reagerar starkt när vi ser TV-inslag där stater och internationella
ligor medvetet bedriver sådan verksamhet. Vi måste reagera lika starkt när
det sker i hemmet med bara två personer inblandade. Det handlar om samma
djävulska våldsmekanismer, oberoende av orsak och syfte, oberoende av vem
som utför dem.
Herr talman! Per definition förekommer det utpressning, terror och tortyr
också på Fredens öar, troligtvis 365 dagar per år. Vi kan läsa i lokalpressen
om rättegångar där män anmälts, åtalats och dömts. Forskning visar tyvärr
att det mesta av allt det onda döljs och stannar kvar mellan väggarna på
brottsplatserna. Våldet i hemmen är som ett isberg, det mesta ligger under
ytan.
Vi kanske känner någon som dömts, men de allra flesta som hotar, slår och
misshandlar smyger under radarn. Vi möter dem och umgås med dem på
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jobbet, i bussen, på föräldramötet i skolan utan att vi känner till deras problem. De är helt vanliga människor som snabbt borde få terapi och vård för
att bli kvitt sina problem och lära sig fredlig konfliktlösning. Men rädsla, tabun, skam, hänsyn till barnen gör det svårt och ofta omöjligt för den drabbade att berätta och den skyldige kan spela spelet och begär sällan själv hjälp.
I en artikel i GT Expressen konstaterades att det mesta av våldet mot kvinnor aldrig anmäls. Närmare 100 000 kvinnor i Sverige uppger att de blir
misshandlade varje år. Men bara vart fjärde fall anmäls. I Västsverige anmälde 3 406 kvinnor under 2011 att de slagits av män de lever tillsammans med,
älskar eller har älskat. År 2011 blev 695 män i Västsverige dömda för misshandel av en kvinna som står dem nära. Inte ens var fjärde man som anmäls
för en misshandel av en kvinna döms. Och det stora problemet är att 95 av
100 som slår en kvinna överhuvudtaget aldrig straffas. Ett gigantiskt misslyckande av samhället, konstaterar GT. Jag håller med! Det är ett gigantiskt
misslyckande som snarare växer än minskar. Anmälda våldsbrott mot kvinnor i Sverige ökar enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.
Jag har inte tillgång till färsk statistik för Åland, men jag är rädd för att
trenden är jämförbar även här hos oss. Med utgångspunkt från de svenska
siffrorna kan man med fog anta att hundratals kvinnor blir misshandlade årligen på Åland. Majoriteten av dessa fall kommer aldrig fram i dagens ljus.
Någon vän eller släkting kanske misstänker att allt inte är bra, men vågar inte
göra något. Barnen är åsyna vittnen men håller det för sig själva och skadas
mentalt för livet.
Herr talman! Kvinnovåld i alla dess former och sexuell mobbning på arbetsplatser kan under inga omständigheter accepteras i ett civiliserat samhälle. Information och manifestationer är ett sätt att komma till tals med
problemen. Möjligheten att få hjälp utvecklas successivt och det finns jourtelefoner att ringa till. Lantrådet berättade tidigare här om nya insatser som
man arbetar med. Det är bra och nödvändigt att det finns hjälp för dem som
drabbas, men denna verksamhet går inte på de primära orsakerna och löser
därmed inte problemet.
För att vända den negativa trenden och minska mäns våld mot kvinnor behövs insatser för att upptäcka våldet snabbare och framförallt att få männen
att sluta slå. Här, herr talman, har vi alla ett ansvar – speciellt vi män. Vi
måste få till stånd en attitydförändring. Vi måste visa tydligt att vi män inte
accepterar våldet. Vi måste våga ta kontakt och prata. En man som slår sin
flickvän, sambo, hustru eller dotter måste vi våga prata med. Vi män måste
klart visa att vi tar avstånd men samtidigt att vi är beredda att hjälpa till.
Det behövs också en tydlig och avskräckande lagstiftning, en engagerad polisorganisation och ett rättsväsende som straffar de män som utnyttjar sin
överlägsna fysik mot kvinnor. Brottslagstiftningen är inte inom vår behörighet, men vi har ändå vårt ansvar som lagstiftare att manifestera mot detta
våld och i alla sammanhang arbeta för en förändring.
Herr talman! Det har sagts många fina ord här idag. Det har varit en bra
spridning inom ämnesområdet. Det blir säkert en bra debatt under resten av
dagen. Jag vill återknyta till det jag sade först; i det stora perspektivet är jämställdhet och jämlikhet kanske det viktigaste målet för oss. Om vi kan uppfylla det lite mer och lite mer så kommer vi per automatik att lösa andra problem. Det kommer att bli ett mänskligare samhälle att leva i. Rent ekonomiska problem blir hjälpta av det också.
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När man kommer till det som jag i huvudsak pratade om idag, mäns våld
mot kvinnor så vill jag ytterligare upprepa att det är vi män som ska gå i spetsen för att utrota våldet mot kvinnor. Det står Centern bakom och vi är beredda att vara med och göra allt för att komma till rätta med de här problemen. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är bra att det kommer en angelägen fråga och att
man lyfter upp kvinnors och mäns våld mot kvinnor. Jag har själv i mitt
tidigare jobb sett följder av det här och även här på Åland har det lett till
dödsfall. Jag tror att man kan lyfta problemet väldigt isolerat. Som det
har debatterats här i salen så är det viktigt att brandkårsutredningarna
ska fungera. Hjälpen ska finnas för kvinnorna, man ska jobba med den
frågan och det arbetet går framåt. Det viktigaste är att man får stopp på
det här. Att man uppmanar männen att ta sitt ansvar i det här så det
hörs bra i debatten, men det funkar inte. Det funkar precis lika dåligt
som när man säger att man ska pratar med alkoholister som har problem. Tröskeln att ta den här kontakten är ganska svår redan. Man behöver kanske andra verktyg också för att komma åt det här.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, säkert, man behöver väldigt många verktyg för
det har visat sig att det är ytterst svårt att komma åt de här problemen.
Ltl Mattsson jämförde med alkoholism och det är en bra jämförelse, för
där ser vi också hur svårt det är att komma åt det. Varför? Ja, därför att
det är tabu att prata om det. Ingen vågar pratar om det. Den dagen som
man ser alkoholismen som en sjukdom och man kan prata om den och
man kan gå till en person och diskutera, då kommer det att bli lättare att
råda bot på det här. Precis på samma sätt är det med våldet. Någon
måste ju våga säga till att det här pågår. Det är så!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Nu tog ltl Eliasson lite udden ur det anförandet som
jag tänkte hålla. Det är lite tabu för inblandade kvinnor och alla. Det kan
vara ett problem med straffet, att det ska vara ett högt straff men man
kan få en genväg om man söker vård. Men det centrala och det viktigaste
är det arbete som har inletts nu, att det är bra att man börjar redan i lekis. De som har hand om barnen får information om vad de ska vara
uppmärksamma på och ta itu med de problemen i tid. Det här ska vara
genomgående och genomsyra hela utbildningen. De som mobbar i lekis
och i grundskolan, det är de som slår sina fruar längre fram inför dolda
väggar. Men under den tiden när de är synliga det är då man måste ta
itu med problemen och hantera de här killarna. Jag hävdar ännu att det
inte bara är det männen slår kvinnor, de förstör också för andra i samhället, därför ska de upptäckas, dras fram i ljuset och hjälpas på rätt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag håller helt med ltl Mattsson om det här. Självklart börjar allting någon gång. Ju förr man kan förebygga så desto
bättre. Därför ska det förebyggande arbetet naturligtvis ske i skolorna,
så det är bra.
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Det är också bra att man tar bättre och bättre hand om de drabbade.
Man behöver också ta hand om dem som i vuxenåldern har den här tendensen och verkligen begår de här brotten. Då måste de först synas, de
kommer inte fram själva. Det gäller att jobba på alla plan för det här är
ett så viktigt och stort problem som vi måste lösa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tyckte väldigt
mycket om ltl Eliassons anförande. För det första att han så kraftigt understryker att det är ett samhällsproblem och det andra är att det är
männen som måste ta ansvar för att vi ska få till stånd en förändring.
Det tredje vad gäller det personliga engagemanget och ansvaret så har
jag både sagt och fortsätter att säga åt personer som jag tycker att dricker för mycket; ”du kanske skulle tänka över din alkoholvanor”. Man bemöts alltid med förnekande och aggressivitet. Det är samma sak med de
som utövar våld. Det är förnekande och aggressivitet, det finns skam och
rädsla bakom. Åtminstone de som har alkoholproblem så är det inte
ovanligt att de kommer efter några år och säger; ”vad bra att du sa till”,
för de inbillar sig att ingen ser det här problemet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack för det ltl Sundback. För många år sedan har jag
personlig erfarenhet av det som jag har pratat om här. Jag har varit med
om det, jag vet att det kan fungera att ta kontakt och att prata och visa
att man har sett.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att man har ett personligt moraliskt ansvar att göra någonting
om man känner till det här. Att stoppa huvudet i busken är faktiskt att
vara en riktig fegis.
Sedan tyckte jag också om den här slutsatsen att det här är ett så viktigt mål och att det skulle skapa en mycket mänskligare värld. Naturligtvis kanske man i första hand tänker på respekten för kvinnor, att kvinnor ska få självständiga värdiga liv. Men också det att vi skulle få en annan sorts mansideal i världen, att det inte är den här krigaren, våldsmannen eller den här som dominerar som ska vara den som regerar
över allt och alla andra. Jag tyckte om det tänkesättet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, det är viktigt att vi alla, framförallt vi män men
naturligtvis alla, tar ett personligt ansvar även i den här frågan. Man
måste komma ihåg att det är inte bara en person som far illa, det kan
vara ganska många som far illa. Då tänker man först på kärnfamiljer
med barn, med det finns många fler. Därför är det enormt viktigt. Jag är
övertygad om att om man tar sitt ansvar och visar att man har uppmärksammat det och vågar prata så finns det förutsättningar om att det ska
kunna bli bättre.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tycker också att det här var ett mycket viktigt anförande. Jag är glad över att ltl Eliasson, liksom ltl Beijar, tydligt vågar ta
den här diskussionen och visa att det finns män som verkligen tar avstånd från mäns våld mot kvinnor.
Ledamoten nämnde att vi behöver bättre fungerande rutiner inom
polisväsendet och domstolsväsendet för att hjälpa kvinnor som drabbats. Jag skulle också vilja lyfta socialarbetare, vårdpersonal, dagispersonal och skolpersonal som nyckelpersoner där man i tidigt skede kan
gå in och upptäcka det gömda, osynliga och skamliga som mäns våld
mot kvinnor och barn fortfarande är. Min erfarenhet från möten med
kvinnor i den här situationen är just att polisen på Åland är väldigt bra i
det här sammanhanget.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack för de orden. Jag sade faktiskt inte att vi behöver en bättre polis. Jag sade att vi behöver en avskräckande lagstiftning,
en engagerad polisorganisation och ett rättsväsende som straffar de män
som utnyttjar osv. I och med detta tog jag inte ställning till om det nu
fungerar bra eller dåligt. Vi har alltför lite forskning här på Åland. Därför har jag tittat på svenska siffror och svensk brottsstatistik där man
också har forskat i det här. Många av de slutsatser som jag drar beträffande Åland har jag extrapolerat från Sverige. Svensk forskning visar
också på att polisen har en väldigt viktig roll här.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag delar helt ltl Eliassons uppfattning att polisen har en viktig roll.
Visst skulle det vara intressant att göra en sådan här omfångsutredning.
Jag tror nog att vi kan förlita oss på att siffrorna på Åland är ganska lika
de siffror som finns i både Finland och Sverige. Det finns knappast någon anledning att Åland skulle avvika så mycket.
Jag ville lyfta fram kränkningen som många kvinnor som har blivit
utsatta för våld upplever. Man upplever att man blir kränkt ytterligare
en andra gång när man t.ex. kommer till de sociala myndigheterna och
inte blir trodd. Jag tycker att det skulle vara viktigt att kanske göra en
analys. Män verkar ta de här kvinnorna på största allvar, medan kvinnor
som jobbar t.ex. inom det sociala området inte är lika fullt benägna att
tro på sina medsystrar när de berättar om sina övergrepp. Här finns det
nog faktiskt ett arbete för landskapsregeringen att fortsätta att jobba
med.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, det håller jag med om. Det måste ju vara fruktansvärt att inte bli trodd om man har vågat gå så långt som till en rättegång och ta tillbaka det som man tidigare har sagt. Jag tror att om vi
män visar att vi har sett så kommer det att bli svårare, för det är säkert
många kvinnor som blir hotade innan de går till rättssalen och därför
drar de tillbaks.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! En slutsats som ltl Eliasson kom fram till var att ett jämställt
samhälle blir ett bättre samhälle. Jag ser absolut på samma sätt.
Jämställdheten är ett politikområde som går in i precis alla andra politikområden. Det genomsyrar all politik, t.ex. när vi pratar om ekonomi,
vart pengarna går, hur vi fördelar dem och hur man fördelar budgetmedel, när vi pratar om socialpolitiken hur dagis ordnas, hur äldreomsorgen ordnas och när vi pratar om utbildning. Alla dessa politikområden
genomsyras och blir bättre om vi också har kunskaper och insikter om
hur jämställdheten påverkar våra beslut. Jag delar den här synen att vi
behöver bli bättre inom alla områden.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack vtm Eriksson. För mig var det en ahaupplevelse igår kväll när det gäller de här frågorna. Det var inte första
gången jag tänkte på dem, men jag fick en aha-upplevelse och det var
det som jag startade hela mitt anförande med. Jag har inte tänkt på det
tidigare men det är ju faktiskt så att om man kan lösa jämställdhet och
jämlikhet så löser man de flesta problem. Det är ganska intressant. Rent
mänskliga problem, enorma skillnader mellan fattiga och rika, ekonomiska problem så det är helt otroligt. Ett mål som kanske ligger över alla
andra är att man ska uppnå jämställdhet och jämlikhet i världen, då
kommer allt att blir mycket bättre. Det ska vi jobba för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Herr talman! Flygbolaget British Airways har en policy att ett barn inte får
resa intill en manlig passagerare som barnet inte känner. Före varje avgång
sker en kontroll och om en man påträffas intill ett ensamresande barn så ombeds mannen flytta på sig annars lyfter inte planet. Vad är orsaken? Orsaken
är att British Airways anser att en man kan vara en eventuell sexualbrottsling.
FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter genomsyras av tanken
att alla människor är lika värda och inte ska särskiljas på grund av exempelvis
kön. Detta nämns i så gott som alla FN-konventioner.
British Airways attityd mot män verkar strida ganska starkt mot detta genom att utgå ifrån att varje man är en potentiell sexualbrottsling.
Herr talman! Jämställdhet handlar mycket om attityder. Jämställdhetsarbetet är utmanande eftersom attityderna, som utgör ett hinder för utvecklingen, är djupt rotade i vårt samhälle.
Ett bra exempel på detta är vem som tar ut familjeledighet. På Åland är det
fortfarande främst kvinnor som är familjelediga även om papporna också har
möjlighet att vara familjelediga från sina jobb.
På arbetsplatser där sammanjämkningen av arbete och privatliv har underlättats maximalt har attityderna förändrats snabbt.
De klart bästa arbetsgivarna är sådana företag som understryker vikten av
att noggrant följa lagen i alla frågor som rör anställningen och där arbetsta-
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gare, som till exempel tar ut familjeledighet, hela tiden är likställda med
andra arbetstagare.
Gott bemötande har redan blivit en stor konkurrensfördel i konkurrensen
om de bästa arbetstagarna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Normala arbetstider, likvärdigt bemötande av visstidsanställda och fast anställda och att arbetstagaren inte blir "straffad" för att vara
förälder är alla attraktiva faktorer för personer som söker arbete, oberoende
om du är man eller kvinna.
Det är en utmaning att sammanjämka familj och arbete. Attityderna på arbetsplatserna stöder inte alltid mannens möjligheter, dock heller inte kvinnans, att kombinera familj och karriär.
En fjärdedel av papporna utnyttjar inte faderskapsledigheten överhuvudtaget. Orsaken till detta är enligt papporna attityderna på arbetsplatsen. Enligt utredningar anser arbetsgivarna att det blir besvärligt att fördela arbetet
om männen är familjelediga.
Herr talman! Vi bör uppmana männen att även satsa på föräldraskapet
trots att det lär vara utmanande. Jag anser att barnens mamma varken ska
ha ensamrätt till familjen eller hela ansvaret för familjen.
Enligt vissa forskare är en av orsaken till att männen utnyttjar familjeledighet i så liten omfattning att kvinnorna bestämmer att de tar ut familjeledigheten. Kvinnans val blir därför automatiskt även mannens val.
För att vi ska få ett jämställt samhälle bör våra attityderna ändra. Det räcker inte med att vi politiker här i salen debatterar jämställdhet inför tomma
läktare. Vi bör också föregå som goda exempel.
Att mäta jämställdhet i hur många av våra åländska bolag leds av kvinnor
är inte alltid det optimala mätetalet för jämställdhet. Men det är ofta den relationen vi får läsa om i media och som den vägen förmedlar budskapet om
hur ojämnställt vårt åländska samhälle är.
Enligt min mening har vi inte uppnått ett jämlikt åländskt samhälle då de
åländska kvinnorna leder 50 procent av våra aktiebolag, utan enligt min mening har vi uppnått ett åländska jämlikt samhälle då 50 procent av de
åländska hushållen sköts av männen. Tack, herr talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är intressant som ltl Asumaa sade om att det är kvinnorna som håller männen borta från föräldraledigheten. Det finns
forskning, intervjuer och enkätundersökningar, som styrker det. Det här
är något som är centralt när man utbildar pappagruppsledare i Sverige.
Man ska uppmana papporna att hålla sig framme och kräva att få vara
hemma. Det är faktiskt ett problem att papporna utesluts. Det finns flera
aspekter där man också från kvinnornas sida följer de gamla mönstren
och t o m tar de gamla mönstren i försvar fast det är till deras nackdel.
Det är en viktig aspekt att i debatten framhålla det. Det finns säkert
pappor som skulle ha velat vara hemma men inte fick för mamman. Det
är viktigt att nämna det i debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Igge Holmberg
Herr talman! Kära ledamöter och kamrater, vi har ett problem i vårt samhälle, kvinnors kroppar är inte deras egna på samma villkor som männens. Vi
har nyligen läst om flera grova övergrepp på kvinnor, både här i Norden och
ute i världen. Jag kan nämna de mycket uppmärksammade gruppvåldtäkterna i Indien, den nyligen avslutade rättegången i Steubenville i Amerika där en
ung kvinna bars medvetslös från hus till hus för nya övergrepp medan förövarna filmade och skrattade. Rapporteringen efteråt handlade i stor del om
hur synd det var om männen som begått övergreppen och hur deras framtid
var förstörd. Det verkliga offret glömdes bort.
Så sent som i gårdagens Aftonbladet kunde man läsa om en kvinna som
blev sexuellt attackerad och som svar slog tillbaka, hon blev dömd till misshandel. Det finns en våldtäktskultur i samhället som enbart kan kommas åt
genom att män tar sitt ansvar och inte våldtar eller skadar kvinnor. Tydligast
tar den sitt uttryck i vår begäran till unga kvinnor att inte ta risker när de går
hem, att tänka på hur de är klädda och hur de uttrycker sig. Ingen har någonsin frågat en man som blivit våldtagen vad han hade på sig.
Vi lär flickor och kvinnor hur de inte ska bli våldtagna istället för att lära ut
till våra pojkar och män att inte våldta. Någonting är ruttet, och inte bara i
Danmark som den store poeten sade.
Nu blir det lätt så att män säger ” men jag har aldrig slagit någon kvinna,
jag har aldrig våldtagit någon, så det där gäller inte mig”. Men då har man
missat de strukturella systemen som finns överallt i våra samhällen.
Man kan skönja en svag ljuspunkt, flera företag och kommuner i Sverige
har numera en etisk policy där deras anställda förbinder sig att inte köpa sex
på arbetsresor. Men, jag frågar er, ska det ens vara nödvändigt? Hur svag är
jämställdheten när det krävs så specifika förbud? Ska det inte gå att fara på
en tjänsteresa utan att köpa människor utan förbud mot det så har vi långt till
ett jämställt tänkande hos våra människor. Detta är inte något som försiggår
bara i utlandet, det finns nog närmare än många vill veta om.
Herr talman! När man studerat strukturerna i samhället blir man inte förvånad när jämställdheten är i farozonen. Vi lever i ett samhälle med mer och
mer legitimerad främlingsfientlighet och främlingsfientliga och antifeministiska krafter går ofta hand i hand.
Konservativa krafter i alla länder mobiliserar och attackerar aborträttigheter, samkönade äktenskap, talar för ”traditionella värderingar” och legitimerar på det sättet de verkliga mörkerkrafterna inom extremhögern.
För ett par veckor sedan var det ett program i svensk tv som satte ljuset på
det enorma nät hatet som strömmande mot starka kvinnor som vågade uttrycka åsikter. Även om det förekom variationer så var merparten kombinerade med främlingsfientlighet. Det är något som bygger både på gamla strukturer, där t.ex. fascismen sällan såg kvinnor som något annat än en livmoder
som skulle föda fram många starka soldater till kampen, men det bygger
också på modern främlingsfientlighet.
Den norska författarinnan Marte Michelet var en av Anders Breiviks huvudmåltavlor, han hade från början tänkt anfalla Utöya ett par dagar tidigare
när hon var på plats, men hindrades av att hans bomb inte var färdig ännu.
Hon var som feminist, vänstermänniska och tillsammans med en man från
ett muslimskt land en Trifecta av hans hat, själva sinnebilden av ”kulturmarx-
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ismen”. Hennes brott var, enligt Breiviks tankar, att hon lånat ut sin livmoder
till en utlänning, och hjälpt den demografiska attacken på Norge. Hela Breiviks manifest tar sitt avstamp i antifeminism. Han kan förlåta muslimer för
de är födda in i islam, men feminister har valt sin världsbild och förtjänar att
avrättas sade han i förhören.
Steget är inte så långt som man kan tro till de som på nätet debatterar att
det är okej att använda våld mot feministstaten eller varför inte i hemmet.
Kvinnor är mer eller mindre egendom i dessa mäns ögon. Så länge de konservativa krafterna inte kraftigt tar avstånd från dessa avarter så måste de räknas som medskyldiga. Man ändrar inte på orättvisor genom att stå tyst bredvid. Tänk bara på Pastor Nie Möllers berömda ord.
Herr talman! Jag tänker avsluta med ett annat problem, inte lika fysiskt
kränkande, men ett kanske större rent frihetsmässigt och det har också
nämnts tidigare idag från den här talarstolen.
Fortfarande över 100 år efter att kvinnorna i Finland fick rösträtt så är deras antal i invalda församlingar väldigt lågt. Det är bara att se sig om i denna
kammare.
Samhällets värderingar är fortfarande sådana som diskriminerar kvinnor i
många avseenden. Det kom nyligen ut en studie som visade att kvinnor är
mer utbildade och gör snabbare karriärer ända fram till 30 års ålder, då börjar barnafödandet och de hamnar efter i karriären.
Fortfarande så stannar mödrar hemma med barnen i högre utsträckning
än fäder, något självklart när jag var barn, men som man numera trodde
skulle vara ett avslutat kapitel.
Vi har i många år använt jämställdheten som måttstock i kommunala
nämnder och styrelser, men vi har lämnat de privata strukturerna kvar. Om
vi verkligen menar allvar med jämställdheten kanske man borde knyta an saker som vi har makt över till jämställdhetskrav. Ta bara hemvårdsstödet. Där
kan man gå in för att kräva att männen ska ta en större roll i hemma varandet. Det är en förmån då kan man också ställa krav på mottagandet. Det
skulle kunna vara en början.
Lagtinget hade ett jämställdhetsseminarium för en vecka sedan, där de
pratade om hur lagtinget möjligen måste kvotera in kvinnor för att få ett mer
jämställt lagting. Så kan vi inte göra, då måste vi börja kvotera in invandrare,
skärgårdsbor, unga och äldre också. Nåja, äldre kanske vi redan har tillräckligt många av även utan kvotering. Men det kan ju inte vara ett parlaments
uppgift att välja vem som ska sitta i det. Det måste ju vara partiernas och vill
partierna att de skall vara jämställda så måste de börja föra en politik som är
jämställd. De måste ha en partiorganisation som är jämställd.
Vi socialdemokrater har inte ett problem med det. Vi har en, om man räknar in lantråd och ministern, en fullständigt jämställd grupp könsmässigt. Så
det är uppenbart att vi har en politik som riktar sig till och som uppskattas av
både kvinnor och män. Vi är glada över att vi har en jämställd grupp, men vi
skulle gärna se fler kvinnor i de andra partierna.
Kanske de andra partierna borde börja fundera på om det ligger någon
kausalitet bakom deras politik och bristen på kvinnor i deras led. Tack.
Ltl Petri Carlsson
Fru talman! Jag är ingen feminist och i synnerhet ingen radikal feminist.
Snarare skulle jag vilja beteckna mig som humanist och för jämställdhet. Ofta
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betonar de feministiska rösterna särskilt att kvinnor i stor utsträckning arbetar med att ta hand om de svaga i samhället och att män skulle utgå mer från
någon sorts abstrakt moral som är baserad på principer och rättigheter. Det
finns ingen forskning som visar på att det skulle finnas några skillnader mellan kvinnor och män i hur de resonerar kring universella principer och rättigheter. Men visst, det finns bevisligen mans- och kvinnodominerade yrken.
I mansdominerade yrken är värdet av integritet och frihet i större fokus
medan det i kvinnodominerade yrken är omsorgen om och ansvar för andra
som står i fokus. Skillnaderna kan dock till största del förklaras med respektive yrkes särskilda egenskaper. Jag tror inte på att män har mindre fallenhet
för omsorg och att män är mindre relationsorienterade än kvinnor.
Kvinnor borde inte betraktas som det andra könet och man har mycket att
vinna på om man också lyssnar på män i undersökningar som syftar till att ge
förståelse av könsskillnader. Dessutom utgår man ofta i undersökningar från
gemensamma begrepp som man och kvinna eller manligt, kvinnligt och moderskap. Dessa begrepp är vilseledande eftersom de till exempel inte beaktar
variation, mångfald och individualitet. Men självklart står jag för att kvinnor
och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
I sammanhanget borde man också vidga begreppet lite till jämlikhet som
har ett vidare perspektiv och som betyder rättvisa förhållanden mellan alla
individer och grupper i vårt samhälle och utgår från att alla människor har
lika värde.
Jag står helt bakom moderaternas ideologiska program där vi framhåller
att jämställdhet och jämlikhet utgår från alla människors lika värde och varje
människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Av rättviseskäl ska ingen särbehandlas. Alla former av förtryck, diskriminering och
generalisering ska motverkas. Människor ska betraktas som individer och
inte som delar av en viss grupp som godtyckligt tillskrivs vissa egenskaper
uppifrån. Möjligheten att förverkliga sig själv, både i yrkeslivet och privat, ska
gälla lika för alla.
Däremot förstår jag att det finns bekymmer med de strukturella olikheter
som finns i samhället och att det missgynnar jämställdheten i samhället. Man
gynnar de som är lika en själv. Kvinnor gynnar kvinnor, män gynnar män, en
förälder tyr sig gärna till en annan som är förälder osv.
Här har vi också en del bekymmer i våra organisationsstrukturer. Rent generellt så har inte kvinnor samma möjligheter till karriär som män i organisationer. Det beror på att kvinnor inte har samma möjligheter att utöva makt,
är ofta i minoritet i organisationsstrukturer och de befinner sig på positioner
med färre möjligheter att göra karriär.
Diskrimineringen mot kvinnor finns inbyggd i organisationernas grundprocesser. Organisationsstrukturerna måste förändras för att kvinnor ska få
fler möjligheter att göra karriär och utöva makt.
Byråkrati är den absolut vanligaste organisationsformen. Byråkratimodeller bygger på strikt hierarki. Vetenskapen säger att det i en struktur som är
mer traditionellt hierarkisk finns färre kvinnor i positioner med makt jämfört
med andra strukturer. Så här finns en del möjligheter att förändra genom att
tänka nytt när man organiserar så att man överväger andra organisationsformer som är mer icke-hierarkiska.
Vi ska dock komma ihåg att könsskillnader skapas och upprätthålls på flera
plan och det bör ses på ett nyanserat sätt ur många perspektiv för att man ska
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kunna förstå hur det sker och för att ha en bra och bred kunskap om genus
innan man vidtar åtgärder för att komma tillrätta med ojämlikheter som beror på kön.
Talman! En sak är dock säker. Män äger mer än kvinnor. Enligt FN äger
kvinnor mindre än 1 procent av den samlade förmögenheten i världen. Med
förmögenhet följer också makt. Många storägare i företag är således män.
Ägarna i ett företag tillsätter styrelse som i sin tur tillsätter VD och därefter
tillsätts ledningsgrupp och så vidare. De flesta större organisationsförändringar sker med arbetsinsats från VD och i samråd med styrelsen, dvs. representanterna för ägarna.
Vill man få till stånd organisationsförändringar av större mått med kvinnligt perspektiv bör därmed kvinnor också vara representerade bland ägarna i
större utsträckning.
Nästan alla offentliga myndigheter som exempelvis sjukhus är av byråkratisk organisationsmodell. De flesta som jobbar inom vård och omsorg är
kvinnor.
Många av de som är storägare idag har startat som entreprenörer i ett yrke
de har kunskap inom. Möjligheterna att starta eget inom vård och omsorg har
länge varit begränsad. Genom att stimulera och aktivt arbeta för privata alternativ inom vård och omsorg kan fler kvinnor på lång sikt få mer makt och
möjligheter att forma organisationer som är mindre hierarkiska och som ökar
kvinnors möjligheter i arbetslivet.
Det finns såklart mycket annat som måste tas tag i och rättas till. Det finns
skillnader i kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, att kunna stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna
kombinera arbete och familjeliv.
Särskilt vill jag också lyfta fram att insatser kan göras för att förbättra
kvinnors möjlighet att röra sig utomhus utan rädsla för att drabbas av brott
och att insatser för likabehandling i vården och i vårt rättssystem kan vidtas.
Avslutningsvis vill jag också beröra det faktum att vi har få kvinnor invalda
i lagtinget. Jag tror inte på någon form av kvotering i val där folkets röst ska
avgöra. Däremot kan vi jobba på andra sätt för att få ett mer jämställt lagting
i framtida val. En avgörande sak är att frågan debatteras och lyfts upp i samhällsdebatten som en viktig fråga. Det gör vi ju nu till exempel. Att det var
viktigt fick vi ju veta på seminariet som vi hade nyligen. Det fanns en tydlig
koppling mellan samhällsdebatterande av jämställdhetsfrågan och andelen
invalda kvinnor i parlamenten.
En annan sak är att partierna måste jobba med frågan. Vi moderater arbetade med kvinnorepresentationen i senaste val och hade den mest jämställda
kandidatlistan i senaste lagtingsval. Vi var också noga med att fördela debatt
tid och marknadsföringspengar jämställt. Resultatet blev ju dock så att det
inte blev tillräckligt med röster på någon kvinnlig kandidat som räckte till en
ordinarie plats. Så vi får ytterligare öka våra ansträngningar, men precis som
framhölls på seminariet nyligen så tar det tid att få resultat. Statistiken visade
att när ansträngningar vidtogs så syntes resultatet i efterföljande mandatperiod.
För vår del så tror jag att vi började våra ansträngningar lite i det senaste
laget. Så jag uppmanar därför både mitt eget parti, men också alla andra partier, att intensifiera arbetet med jämställdhet redan nu och inte några månader före valet. Då kan vi nå resultat. Tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik
Tack, fru talman! Jag tyckte det var mycket värdefulla synpunkter detta
med hierarkiska organisationer. Jag skulle gärna debattera det mera
med ltl Carlsson men det hinner jag inte i en replik.
Däremot är jag väldigt intresserad av den här indelningen. Ltl Petri
Carlsson sade att han inte är feminist och inte radikal feminist, men
humanist. Vad är skillnaden på de här begreppen, enligt ltl Petri Carlsson?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag sade att jag gärna ville beteckna mig som humanist och för jämställdhet för att klargöra det. Jag upplever för egen del
att begreppet feminist har en negativ klang. Jag tror mera på att man
ska se det ur flera perspektiv än bara det feministiska perspektivet, som
oftast har förknippats med negativa saker också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fördomar om feminister finns det gott om och de sprids gladeligen
också. Det är så med alla revolutionära grupper eller tänkesätt. Vad betyder begreppet feminist för ltl Petri Carlsson? Eller har det så dålig
klang att det säljer bättre att vara humanist i jämställdhetsfrågor? Jag
tycker att det är ganska kränkande om man inte har en tydligare beskrivning, utan man bara tycker att det har dålig klang. Det hade väl
räckt med att säga att man är humanist i jämställdhetsärenden.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det är möjligt att det hade räckt att säga det. Jag upplever för min personliga del att det har en negativ klang. Man pratar ofta om förtryck och
man kategoriserar och generaliserar för mycket och historiskt har de
som har utryckt sig som radikala feminister och feminister gjort det. Jag
upplever att det begreppet har en negativ klang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag blir ofta imponerad av ltl Carlsson anföranden. Det här var också ett
mycket bra anförande. Han har stor bredd och debatterar också jämställdhet med stor insikt.
När det gäller detta med ett mera jämställt lagting så håller jag med
att debatt sprider kunskap oavsett ämne och debatterar vi jämställdhet
leder det till någonting förhoppningsvis.
Vi sitter i samma båt moderaterna och Ålands Framtid; vi har inte de
mest jämställda lagtingsgrupperna. Jag håller också med det som ltl
Carlsson säger att man inte kan börja några månader före valet. Vi har
länge jobbat målmedvetet för det här men vi har ändå inte lyckats.
När moderaterna hade kvinnor som Harriet Lindeman och Maj Flodin med så då lyckades man. Har moderaterna funderat på vilken inverkan personval har när det gäller jämställdheten?
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Ltl Petri Carlsson, replik

Jag har inte direkt analyserat själva personvalet. Det är klart att färgstarka personer generellt drar mycket röster. Jag tror att det också
handlar om att vi måste ha jämställda kandidatlistorna så långt det bara
är möjligt ur flera aspekter också, även ålder och andra saker bör man
beakta. Det i sig ger sedan förutsättningar på längre sikt i efterföljande
mandatperiod eftersom partierna tillsätter platser i nämnder främst från
kandidatlistor där kvinnor och män får synliga positioner inför nästa
val.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är sant. Det är själva grunden för det politiska arbetet. För Ålands
Framtids vidkommande bröt vi igenom, tyckte vi. Vi hade väldigt duktiga kvinnliga kandidater, men de var inte tillräckligt kända ute hos den
stora allmänheten. Därför för vi fram kvinnor i nästan alla sammanhang
där det är möjligt. Vi tror att det är det enda sättet att lyckas bryta igenom. Det är ingen direkt kvotering, men det är ett val som vi har gjort
för att få till stånd en förändring. Sedan när vi har analyserat så har vi
också kommit fram till att personvalen har en ganska stor betydelse för
att det ser ut som det ser ut. Det gör också att det är faktorer som många
gånger spelar in hur lagtinget kommer att se ut. Är det någon känd person som ställer upp, av vilken bakgrund det vara må, så blir man oftast
invald bara man är känd. Det där är någonting som kan vara intressant
att fundera på om vi verkligen vill ha en hållbar jämställdhet och en
hållbar politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! En gång i tiden var jag medlem i jämställdhetsdelegationen. En
delegation som tyvärr nu är avskaffad. Själv tyckte jag att delegationen hade
en berättigad uppgift. Jag satt själv med i landskapsregeringen och lärde mig
mycket om problematiken med mäns våld mot kvinnor och ojämlika löner
osv. Det är möjligt att det finns en annan organisation som motsvarar jämställdhetsdelegationen idag, men jag upplevde att jämställdhetsdelegationen
gjorde en del nytta inom det här området.
Vi i delegationen kunde på många olika sätt påverka rätt personer och organisationer vad gällde bl.a. kvinnovåld och den orättvisa lönesättningen
mellan kvinnor och män. I delegationen lyckades vi delvis påverka landskapsregeringen och fackföreningarna att gynna lönesättningen i de kvinnodominerade yrkena. Lätt var det inte. Vi hade mycket diskussioner med fackföreningarna och de mansdominerade yrkena hävdade att de skulle fortsätta att
ha den lönepolitiken som hade varit, som var till fördel för de manliga yrkena
och till nackdel för de kvinnodominerade yrkena.
Som jag sade så lyckades vi vända den metodiken så att klyftorna minskade
under en tid. Nu har man igen tyvärr gått tillbaka till den här metodiken att
klyftorna ökar från år till år. Man ger en procent på löneförhöjningar, dock
minst en summa. Jag ska förklara lite närmare senare.
I statistikboken var lönekvoten 0,81 år 2008, det var ungefär 20 procent
lägre löner för kvinnorna. År 2010 var lönekvoten 0,78. Jag vet inte vad den
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är idag men jag tror att den ungefär är 25 procent lägre än mäns löner. Kvinnodominerade yrkens löner har minskat i jämfört med mansdominerade yrken och det under en tid som vi pratar om att vi måste göra något åt jämställdheten och framförallt åt lönerna. Det här är ett faktum, det här kan man
läsa i ÅSUB:s bok.
Ett exempel; när en man idag tjänar 3 000 euro i månaden så tjänar en
kvinna med motsvarande yrke 2 340 euro i månaden. Löneskillnaderna har
ökat på några år mellan de här två lönegrupperna från ungefär 700 euro till
850 euro. Så löneskillnaderna har ökat mellan kvinnor och män. Tyvärr så
fortsätter skillnaderna att öka genom att man exempelvis har en lönesättning
där man säger att lönen ska höjas med 2 procent, dock minst 50 euro. Sätter
man sig ner och räknar på det här så visar det att klyftan ökar. Dessa exempel, att kvinnan har 2 340 i månaden och mannen har 3 000 euro i månaden,
visar att den lönesättningen ökar löneklyftan med några tiotals euro för varje
period. Det kan låta lite men när det sker år efter år efter år så blir glappet
700-800 euro i löneskillnader mellan motsvarande yrken för män och kvinnor. Det här är förstås ett problem
Hur ska vi utjämna denna lönesättning? Man kan inte höja kvinnors löner
över en natt så att man kommer till männens löner. Jag räknade ut att det rör
sig om 7-8 miljoner i lönekostnader för landskapet om man skulle höja upp
kvinnors löner till männens nivå idag. Däremot kan man göra det här successivt och förändra lönesättningen genom att bara ha procentlöner. De som har
de högsta lönerna får en procent i löneförhöjning och de som har de lägsta
lönerna får tre procent. Då blir det i sakta mak en utjämning. Det här skulle
man kunna göra under några perioder. För att nå en jämnare lönesättning så
kanske man också måste skjuta till mera pengar, men vi vet ju hur ekonomin
ser ut och det finns inte så stort utrymme för det. Jag tror ändå att man måste
försöka hitta utrymme för det.
Jag tycker att det är ett stort problem att inte kvinnorna kan få samma lön
som männen. Jag tror att arbetsgivaren gärna skulle ge det, men problemet
är ofta fackföreningarna. De som företräder männen vill inte stå tillbaka för
dem som företräder kvinnornas yrken.
Man har också pratat om att man ska göra arbetsvärderingar. Personligen
tror jag att det bara är att gömma sig bakom en problematik som aldrig går
att lösa. Under mina 13 år i landskapspolitiken har man pratat om att det här
skulle vara en lösning. Man har inte kommit någon vart med det och jag tror
inte heller på arbetsvärdering. Man måste gå in och titta på yrkena och försöka höja upp de kvinnodominerade yrkena hela vägen på bekostnad av
männens löner.
Fru talman! I kommande avtalsrunda 2014 så låt oss alla som sitter i de
här organisationerna vara hårda på den här punkten och säga att nu är det
dags att kvinnorna får högre löner, och om det behövs, på männens bekostnad. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det där lät ju bra. På 90-talet när jag var i en sådan position
så försökte jag genomföra det. Det lät på kollegan Karlsson som om arbetsgivaren kunde bestämma detta och göra sådana överenskommelser.
I de offentliga avtalen har man inom samma yrkesgrupp samma lön för
samma arbeten. Men mellan de olika yrkesgrupperna är det ju inte på
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det viset. Jag brukar ta det klassiska exemplet; sjöfarten och sjukvårdenomsorgen där det förekommer orimliga skillnader. Arbetsgivarenlandskapsregeringen har genom åren försökt göra någonting åt det, men
det har inte gått helt enkelt. Tidvis har det kanske blivit lite bättre och
tidvis sämre. Hur har kollegan Karlsson tänkt sig att detta skulle gå till i
praktiken?
Ltl Runar Karlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig oklart eller om vtm
Jansson inte riktigt förstod vad jag sade. Jag sade att arbetsgivaren vill
gärna att lönerna ska bli jämställda, men problemet är fackföreningarna. De som företräder de manliga fackföreningarna säger att de också
ska ha löneförhöjningar som alla andra. Med det systemet som vi har
idag så betyder det t.ex. 2 procent dock minst 50 euro. Räknar man på
det här så ser man att klyftan ökar varje gång man har det systemet.
ÅSUB:s statistik visar att lönekvoten har förändrats från 0,81 till dagens
0,75. Klyftorna ökar med det här systemet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, jag tror att jag hörde rätt och förstod. Den metod som
man har talat om sedan länge är arbetsvärdering mellan olika yrkesgrupper. En sådan arbetsvärdering försökte vi göra för 15 år sedan mellan de här olika områdena. På den tiden sade motparten i förhandlingarna nej, det ville de inte ha. Vi har också exempel på där det har gjorts
en sådan arbetsvärdering, t.ex. i Mariehamn stad och inom en stor del
av den kommunala sektorn. Men trots det, så har man inte fått en rimlig
utjämning mellan teknisk sektor och omsorgens sektor. Det tycks vara
väldigt stor konservatism i samhället när det gäller de här frågorna. Vi
borde uppenbarligen debattera de här frågorna mycket mera öppet än
vad vi har gjort hittills och säga varför det inte går att göra de här förändringarna.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det var just det jag sade, jag tror inte på metoden med arbetsvärdering. Det har visat sig att det inte fungerar. Det är ett sätt för
en del att gömma sig bakom, vi gör en arbetsvärdering så fixar det sig.
Men det är inte så, utan man måste specifikt få upp lönerna hos de
kvinnodominerade yrkena och då måste männen stå tillbaka. Jag kan
inte se att vi skulle ha råd att skjuta in 7-8 miljoner extra pengar bara för
att få upp kvinnornas löner. Vi kan i alla fall inte göra det över en natt,
det är kanske möjligt att det går på lång sikt. Det går mycket snabbare
om männens yrkesgrupper kan hållas tillbaka till fördel för kvinnorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Jag kommer att ta upp en, enligt min mening, synnerligen väsentlig fråga beträffande jämställdheten, eller snarare bristen på jämställdhet
mellan kvinnor och män, nämligen kvinnors rätt till heltid.
Kvinnorna har lägre löner än män, både inom den privata sektorn och den
offentliga, både totalt och i de flesta huvudyrkesgrupperna. Det är betydligt
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vanligare att män i arbetar heltid än att kvinnor gör det. Det är i huvudsak
kvinnor som arbetar deltid medan män sällan arbetar deltid. Det är inte bara
att kvinnors löner är lägre än män, även kvinnors möjlighet att jobba heltid är
betydligt sämre än för män.
Ur ett jämställdhetsperspektiv är rätt till heltid en av våra viktigaste frågor.
Att få en möjlighet att försörja sig på sin egen lön, att arbeta ihop till den
pension som man kan leva på. Det är en genusfråga. I den manligt dominerade världen förekommer ingen ofrivillig deltid. Heltid ska vara en rättighet
och deltid en möjlighet. Ofrivillig deltid drabbar i huvudsak kvinnor. Många
kvinnor vill arbeta heltid men får inte den arbetstid de själva önskar. Det är
ovärdigt att ha ett arbetsliv som begränsar kvinnors villkor och möjligheter
till ekonomisk självständighet. De ekonomiska konsekvenserna för deltidsarbete är tydliga med låg inkomst genom livet som ger låga ersättningsnivåer i
socialförsäkringen och en låg nivå på pensionen. Man har konstaterat i Sverige att kvinnors och mäns deltidsarbete skiljer sig åt. Dels genom att det är
många fler kvinnor än män som arbetar deltid, också på Åland, men forskning visar också att det finns en tydligare koppling mellan arbetslöshet och
deltidsarbete för kvinnor. Det finns en dold arbetslöshet, bland deltidsarbetande kvinnor, som är ett strukturellt problem på arbetsmarknaden.
Normen för kvinnors deltidsarbete behöver utmanas. Det är därför dags att
stärka rätten till heltidsanställningar och därmed förbättra kvinnors situation
på arbetsmarknaden. Det är rätt till heltid och möjlighet till deltid som ska
gälla!
Arbetstidslagstiftningen är rikets behörighet. Det är riksdagen som ska
lagstifta om man ska få förändringar lagstiftningsvägen. Detta är ett område
som Ålands riksdagsledamot bör bevaka. Förändringar i lagstiftningen diskuteras i Sverige så man kanske kan ta exempel därifrån, man har dock inte
kommit så långt.
Här på hemmaplan bör vi kräva att landskapet och kommunerna organiserar arbetet så att huvudregeln är att heltid blir regeln och att deltid beviljas då
kvinnorna så önskar. I den privata sektorn är det förmodligen framförallt
inom handeln och mat- och restaurangsektorn där deltidsanställningar är
vanligt förekommande. Inom den offentlig sektor är det framförallt inom
vårdyrkena. Ägarna och innehavarna inom den privata sektorn bör uppmanas att i möjligaste mån organisera arbetet på heltidsbasis. Det bör vara möjligt eftersom det är möjligt för män att få jobba heltid, medan det tydligen
inte går att jobba heltid för kvinnor och detta kan inte vara sant. Kvinnors
rätt till heltid och möjlighet till deltid ska gälla. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Resonemanget om att man ska ha rätt till heltid är lätt att
hålla med om. Däremot tror jag inte att det är lika stort problem på
Åland som det är i Sverige av olika orsaker. Många kvinnor jobbar halvtid och det är någonting man har valt själv. Varför har man valt det? Ja,
därför att man kanske har tagit på sig att sköta huvudsyssla av familjen
och det som görs i hushållet. För att möjliggöra för kvinnor att jobba
heltid så borde man i större utsträckning möjliggöra för män att jobba
deltid. Det tror jag att är lösningen. När mannen blir pappa så är det ytterst ovanligt att han gå ner på 80 procent och släpper fram sin kvinna
istället, men det finns exempel. Jag tror att tröskeln är ganska hög ifrån
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arbetsgivarens sida, man har vissa attityder att en man givetvis ska vara
på jobb. Jag tror att det är ännu viktigare att ändra attityderna så att det
är tillåtet att ge möjlighet för män att gå ner på deltid t.ex. under den tid
då man har små barn. Då möjliggör man för kvinnor att jobba heltid.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

I pamfletten ”På tal om jämställdhet” som ÅSUB, har tagit fram, så
framgår det tydligt att situationen är likartad på Åland som i Sverige.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ja, det kan jag tro när det gäller antalet kvinnor som jobbar
deltid. På Åland kanske man i större utsträckning har valt det av egen fri
vilja och begärt att gå ner i arbetstid för att hinna med den logistik som
hushållsarbetet och hemmet innebär. I samma pamflett framgår också
att jämställdhet inte råder när det gäller det. För att få kvinnorna frigjorda från det och ge dem möjlighet att jobba heltid, vilket de säkert vill
om de bara skulle kunna, så måste man också se på mäns möjlighet till
deltid under en viss tid i karriären, särskilt den tiden när man har små
barn.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Detta påstående hör man ofta på Åland, att kvinnor tydligen vill jobba
deltid snarare en heltid. Det har inte gjorts någon undersökning och det
framgår ingenstans, utan det är ett tyckande rakt ut i luften.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! ”Vi har idag en debatt utan särskild anknytning till något ärende
och därför inget underlag som tagits fram just för denna debatt”, framgår det
av informationen från Ålands lagting inför denna debatt.
Det fina med den här debatten är att alla pratar fritt ur hjärtat, vi förbättrar världen i ordets bredaste bemärkelse. Det som är lite tråkigt är att vi löser
väldigt få konkreta jämställdhetsproblem idag i denna spretiga men väldigt
rika debatt med många tänkvärda inlägg.
Om vi skulle ha tagit den här debatten på allvar så skulle vi ha haft ett debattunderlag som oppositionen skulle ha nagelfarit och kritiserat för låg ambitionsnivå. Vi i regeringen skulle ha försvarat varje punkt som ett under av
progressivitet i jämställdhetskampen och det gör vi inte idag.
Beklagar, men det känns inte som vi har nått särskilt många framgångar på
jämställdhetsområdet idag. Vi behöver fundera på formerna hur vi arbetar
med jämställdhetsproblemen.
Fru talman! För en månad sedan hade jag den stora förmånen att få tala
vid åländska studentlagets 80-årsjubiléum. Såsom är brukligt förekom också
andra tal – talet till kvinnan, talet till mannen. På denna fest hade man dock
slagit ihop dessa två till – ”talet till hen”. Det var ett både tankeväckande och
underhållande tal, för talaren höll lyssnaren på halster ända fram till slutet –
man visste inte om talaren var för eller emot ordet ”hen”, förrän de sista orden föll.
Jämställdhet är inte så enkelt som att ta i bruk ett nytt ord. Det handlar om
tiden, pengarna och makten, precis som ramprogrammet för jämställdhets280

arbetet beskriver på sidan 3. Det handlar om vem arbetsgivaren och samhället uppmuntrar att ta mammaledigt och pappaledigt. Det handlar förvisso
om könsfördelningen i lagting, landskapsregering och i styrelser. Men det
handlar också om mera subtila saker. Om att manliga lagtingsledamöter pratar med varandra medan en av lagtingets få kvinnliga ledamöter håller anförande. Om att inte bli tagen på allvar i det offentliga. Alla känner säkert till
Paulus’ ord i 1 Korinthierbrevet – kvinnan tiger i församlingen! Mera specifikt 1 Korinthierbrevet 14:33-35 ”Liksom överallt i de heligas församlingar
skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: De har inte lov att tala, utan
skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något
skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för
en kvinna att tala vid sammankomsten”. Ordet "passar" är särskilt intressant
– vem är det som avgör vad som passar sig och vad som är lämpligt?
För oss i detta hus gäller det att vara levande, goda förebilder och visa respekt för varandra i det offentliga språkbruket. För jämställdhet handlar ytterst om den klassiska, urgamla, demokratiska tanken att allas röst är lika
värda. Men det innebär också tvärtom att i ett utskott där det sitter en kvinna
och fem män, så är allas röster fortfarande lika värda – den kvinnliga rösten
är inte värd fem manliga röster.
Hur är det då med t.ex. pappaledighet på det offentliga Åland? Idag minns
några av oss debatten om förvaltningschefens ledigheter för bara ett år sen.
Men, minns att vi för tre år sedan hade en förvaltningschef som begärde att få
vara deltidspappaledig och hemma med sina barn på deltid, helt i paritet med
den liturgi som brukar predikas från denna stol. Minns den debatt som uppkom – om han hade rätt till det eller inte? Är landskapet idag redo för en minister som tar sitt jämställdhetsansvar och tar pappaledigt för att dela ansvaret för barnen? Det lär vi få reda på, förr eller senare.
Jämställdhet handlar också om individens välmående. Vad händer i ett
samhälle där mannen bygger upp hela sin identitet kring att jobba stenhårt
och vara superförsörjaren, medan kvinnan jobbar en del, gör hemarbete, axlar ett socialt och familjeansvar. Jag vill påstå att i det långa loppet gör det
mannen sårbar – om arbetet kraschar så har mannen ingenting. Han har litet eller obefintligt socialt nätverk utanför arbetet, ingen pappaidentitet, ingen hemmaideintitet. Om någon del kraschar för kvinnan har hon andra
”identiteter” att ta till. Jämställdhet handlar därför både om att ge rum och ta
plats.
Med lite mera jämlik fördelning av identiteterna, hemma-arbetet och
borta- arbetet blir livet både intressantare och roligare. För, fru talman, när
jämställdhetssträvandena är som bäst så är de inte bara viktiga – utan också
roliga. Tack för ordet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag är besviken på ltl Wille Valve. Jag hade faktiskt
väntat mig lite mer seriösa tankar i den här frågan. Jag delar inte alls
hans uppfattning att det här på något sätt skulle ha varit en oviktig debatt och att det inte har gett några nya tankar om jämställdhet. Det som
har sagts här har varit stora framsteg. Vi har talat t.ex. om våld mot
kvinnor, många har haft olika uppfattningar om kvotering, det har talats
om hur frågan om lika lön kunde lösas och det har talats om heltids- och
deltidsarbete. Jag tror nog att ltl Wille Valve måste se sig själv i den här
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frågan. Jag är tacksam att få den här interiören från studentikosa tillställningar och bibeln är vi också bekanta med, men lite mera hade jag
förväntat mig faktiskt.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ltl Sundback för den kommentaren. Nej, jag anser inte att det på
något sätt är en oviktig debatt. Det har kommit fram mycket tankeväckande saker och det har varit flera viktiga inlägg idag. Det som jag är kritisk emot är att vi inte hade något formellt debattunderlag för idag. Det
visar på att vi i formell bemärkelse inte tar den här debatten riktigt på
allvar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det får stå för ltl Wille Valve. De som har uttalat sig här har
varit mycket allvarsamma och tagit både ett personligt och ett politiskt
ansvar för det här politikområdet. Jag tror att den här debatten har varit
väldigt viktigt för det fortsatta jämställdhetsarbetet här i lagtinget. Det
är nog inte formen det är fel på, det beror på det personliga engagemanget.
Ltl Wille Valve, replik

Jag har haft stor behållning av att delta i debatten idag. Det är inte alls
det som det är frågan om. Tiden får utvisa vad den här debatten hade för
betydelse för jämställdhetsarbetet på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill vittna om att det finns hopp, utan att direkt gå
till Bibeln. Den 1 april 1978 infördes möjlighet för offentligt anställda på
Åland att vara pappalediga. Vår andra son föddes i maj det året. Som
kanslichef, tidigare förvaltningschef, begärde jag och fick 12 dagar pappaledigt av mammans tid, visserligen. Jag talar nu om året 1978. Det
uppstod en ganska het debatt då i city, för att uttrycka det på det sättet,
huruvida man kan ha en ”fjant”, som fjantar med pappaledighet, som
kanslichef vid Ålands landskapsstyrelse. Så någonting har gått framåt.
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Gunnar Jansson sätter huvudet på spiken, för det är just precis det
som det handlar om. Ära den minister som begär pappaledighet och tro
inte att han är lat, undandrar sig arbete eller försöker vara hemma i stället för att jobba. Det är sådana saker som det handlar om. Jag är glad för
att ltl Jansson säger det, det ger mig hopp.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter, många kloka ord har sagt här i salen under den
här eftermiddagen och jämställdhet är ett angeläget ärende.
Jag funderade på hur jag skulle ta mig an den här uppgiften. Jag bestämde
mig då för att prata med mina döttrar. Jag bad min 19-åriga dotter att hon,
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tillsammans med sina vänner skulle formulera sina tankar kring det här ämnet.
Fru talman! Jag ber att få citera de tankar som Josefine Nordlund och
Hanna Donning, två 19- åriga kvinnor på väg ut i arbetslivet satte ner till
pränt. Jag citerar: ” Många menar att jämställdheten i Finland har gått
fram med stora steg, vilket i viss mån stämmer, men sanningen är att vi har
en lång väg kvar. Undersökningar visar att under en karriär arbetar kvinnor i genomsnitt sex år mer än män obetalt med hemarbeten och att av de
tusen med högst inkomst i Finland är 887 stycken män, detta trots att fler
kvinnor än män avlägger examina vid universitet.
För oss unga kvinnor på väg ut i arbetslivet att läsa statistik som denna
känns nedvärderande, omotiverande och chockerande. Att samhället inte
utvecklats mera inom jämställdheten är en skam.
När vi går in i arbetslivet förväntar vi att bli bemötta och behandlade utgående från vår kompetens och inte vårt kön, att få arbeta med något vi har
passion för och få möjligheter att utvecklas utan att bli diskriminerade på
något vis.
Att kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete är för oss en
självklarhet och vi hoppas det även kommer vara ett faktum inom en snar
framtid. Att fallet inte är så i dagens samhälle finns det ingen ursäkt för och
den enda sanna orsaken till detta är diskriminering.
Vi hoppas att de könsroller som finns i samhället ska brytas ner och att
mannens och kvinnans uppgifter i t.ex. hemmet ska delas upp mer jämlikt.
Att vara kvinna bör inte automatiskt betyda att man är den som har huvudansvar för hushållet.
Många kvinnor tvingas idag att välja mellan en karriär och en familj.
Detta är ett val som vi hoppas att inte behöva ta i framtiden utan istället få
möjligheten att kombinera dem. Vi hoppas även att önskan att bilda en familj i framtiden inte ska påverka våra framtida chefer att anställa oss.
Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som
män är något som borde vara en självklarhet idag. Vi vet att många har
samma åsikt som oss men denna åsikt måste även börja synas i praktiken.
Trots att jämställdheten har blivit bättre har vi en lång väg kvar och det
enda som behövs är att sluta vara trångsynta och utgå från kompetens och
drivkraft istället för kön”.
När dessa unga kvinnor googlar och samlar kunskap om hur världen ser ut
idag så hittar man lätt statistik. För att pigga upp oss här denna sena eftermiddag ska jag nämna några siffror som gjorde mig ganska omskakad.
Påvar: 266 män, 0 kvinnor. Oscars belönade filmregissörer: 82 män, 1
kvinna. Premiärministrar i Storbritannien: 51 män, 1 kvinna. Presidenter i
USA: 44 män, 0 kvinnor. Kansler vid universitetet i Oxford: 159 män, 0 kvinnor. Verkställande direktörer vid de 100 största företagen på Londonbörsen:
96 män, 4 kvinnor.
Vi går till vårt eget land Finland. Ärkebiskopar: 53 män, 0 kvinnor. Utrikesministrar: 36 män, 1 kvinna. Finlands Banks chefdirektörer: 36 män, 1
kvinna. Så här kan man fortsätta fru talman.
Sedan när man kommer till avlagda doktorsexamina så är det precis tvärtom: 695 manliga, 831 kvinnliga. Så här kan man fortsätta. Det här är den
bild som de unga kvinnorna får och som vi måste göra vårt bästa tillsammans
för att skapa en annan bild för framtiden. Jag har funderat mycket på det här
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eftersom jag själv är pappa till tre flickor. Vad ska man göra? Vad kan man
göra som förälder? Vad kan man göra som politiker? Som förälder har jag
kommit fram till att det allra viktigaste man kan göra är naturligtvis att ge
sina barn kärlek och trygghet, men också självförtroende, att man ska tro på
sig själv när man går ut i livet. Flickorna ska precis samma möjligheter som
pojkarna har. Jag tror att vi alla måste hjälpas åt att förändra samhället på
något sätt. För flickor är mera självkritiska än pojkar och det här följer sedan
med upp i åldrarna hela vägen. Jag ser det på mina egna fickor, jag ser det på
min egen hustru och jag tror att det är precis likadant i de flesta hem på
Åland.
Våra flickor idrottar och ibland är det bilder i tidningarna. Det har ännu
inte funnits en bild som de tycker att har varit bra. Därför att man har det
automatiskt i sig att det är någonting fel på den här bilden, den är inte perfekt. Skulle det ha gällt en pojke så skulle han ha sagt: ”yes, jag är i tidningen
igen!” Men så är det inte. Det är detta fundamentala som vi måste förändra
på och det måste vi göra ända ifrån första dagen när barnet föds. Vi ska skapa
samma självförtroende hos både pojkar och flickor och ge dem samma kraft
att ta sig an de utmaningar som finns i samhället.
Sedan måste vi som politiker naturligtvis förändra de strukturer vi lever i
och ge samma möjligheter för män och kvinnor. Där är det lite paradoxalt på
något sätt, för om det finns något område där det faktiskt är jämställt, exakt
samma lön för samma arbete, så är det lagtingsarbetet och här har vi det
ställt på det här sättet. Det visar att det är någonting annat fundamentalt som
vi måste ändra på från början. Det är någonting som vi som politiker men
också som människor och föräldrar måste göra. Det är de små barnen, kvinnor som går ut i arbetet, som skapar framtiden.
Jag vill avsluta positivt. Jag tror ändå att vi här på Åland och i övriga delar
av världen är på väg i rätt riktning, men nog går det långsamt. Tack, fru talman.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka vicelantrådet för ett mycket bra anförande. Eftersom jag har haft hans dotter med vänner som elever i skolan
så kommer jag ihåg dem som väldigt skärpta unga kvinnor och det här
anförandet har inte förändrat den saken.
Den första statistiken som vicelantrådet använde; 289 manliga påvar
mot noll kvinnliga påvar, stämmer det facto inte. Det finns åtminstone
en kvinna som har varit påve, även om hon levde som man.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack för den rättelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var trevligt med en personlig i vinkling av det hela. Jag funderade på
detta med media. Jag har, tillsammans med mina feministiska vänner,
granskat tidningarna länge. Om man tar sportsidorna så är det alltid
större bilder av de manliga sporthjältarna och de är ofta ensamma.
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Kvinnorna fotograferas i grupper, det beror lite på idrotten. Kvinnor fotograferas aldrig som hjältar på samma sätt och med ansiktsbilder.
Det är också intressant att konstatera att när IFK och Åland United
har matcher samtidigt så oberoende om IFK förlorar, vilket de gör för
det mesta numera, så är IFK på första sidan och över halva sidan på insidan på sportsidorna. När Åland United vinner med 8-0 och 10-0 så är
det högst tre spalter och några gruppbilder. Det återspeglar värderingarna.
Talmannen
Tiden ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det kan säkert vara som ltl Sundback säger. Attitydförändring och hur
man ser på saker och ting är också saker som man måste arbeta med naturligtvis.
Jag tycker att vi är en någorlunda modern familj och försöker ge en
någorlunda modern uppfostran om jämställdhet, men ändå så finns
självkritiken där. Därför är det så viktigt att vi som föräldrar från första
början försöker ge våra barn så bra självförtroende som möjligt. Jag
upplever att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Visserligen
finns det olika individer, det finns också pojkar som är försiktiga och
flickor som är väldigt företagsamma, men pojkarna tar för sig mera och
flickorna står lite åt sidan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är ju mycket lättare att vara man i det avseendet. Om vi tittar på
hälso- och sjukvårdsstatistiken så är det mycket mera kvinnor som söker
vård för diffusa symtom i hälso- och sjukvården. WHO har också gjort
sådana bedömningar som att vara kvinna är en jättestor hälsorisk jämfört med att vara man. Våra liv värderas helt olika samhället, om vi är
män eller kvinnor, och det återspeglas i media. Jag uppmanar er att, i
kväll när ni går hem och läser tidningen, räkna hur många porträttbilder
det finns på män och hur många porträttbilder det finns på kvinnor!
Män är individer och kvinnor är en grupp och därför mår unga kvinnor
dåligt, de känner inte att de blir sedda och erkända som individer.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om jag får fortsätta lite med statistik; ungdomar 13 till 17 år
i psykiatrisk vård i Finland; 887 pojkar och 1448 flickor. Det visar också
att flickorna har ett mycket, mycket större tryck på sig när de går igenom tonåren för att klara av alla de krav som de ställer på sig själva och
som de upplever att omgivningen ställer på dem. Det här är en väldigt
allvarlig sak som vi måste försöka hjälpas åt att förändra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Först vill jag berömma vicelantrådet för de kloka tankar hans döttrar förde fram. Det var mycket välformulerat också och det
var roligt att höra det.
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Det fanns en oro när vicelantrådet tog upp statistiken och jämförde
kansler på universitets positioner, och sedan tog han upp på doktorsexamina där fler kvinnor än män hade examen. Var de jämförbara mellan
åren eller hur såg det ut? För det ger ju hopp inför framtiden om det är
mer jämställt nu när det gäller doktorsexamina. Eller jämförde vicelantrådet de här positionerna under samma period? Eller var det bara senaste årets siffror på doktorsexamina?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Nu ska jag avslöja att jag pojke, jag har läst det slarvigt. Jag
antar att det handlar om det ackumulerande antalet avlagda doktorsexamina.
Jag går till min egen erfarenhet när jag gick i skolan. Jag tillhörde de
busiga pojkarna och jag står här idag som vicelantråd. De duktiga flickorna som hade nio och tio i vitsord ser jag inte så mycket av i det offentliga samhället. De skulle antagligen ha haft mycket bättre förutsättningar att göra ett bra jobb än vad jag har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det var ett fint anförande som finansministern hade. Det
var kloka ord från hans dotter och hennes kompis.
Att kunna påverka valet av påve och presidenten i USA är inte speciellt lätt. Men vi kan påverka lika lön för likvärdigt arbete inom landskapsförvaltningen. Här har finansministern en position och är den som
ska ingå de slutliga förhandlingarna med fackföreningarna. Jag utgår
ifrån att vi är överens om att i kommande avtalsförhandlingar så kommer vi att se till att lönekvoten minskar mellan män och kvinnor.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I den mån jag kan påverka det så ska jag göra mitt bästa, för
det ligger mig varmt om hjärtat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag tar det som ett löfte. Det här avtalet ska sist och slutligen godkännas av finansutskottet. Nog är det ju konstigt om inte landskapsregeringen och det här parlamentet ska kunna åstadkomma det. Vi
skyller ofta på att vi inte har behörighet och inte möjlighet, men här har
vi verkligen behörighet och möjlighet och vi kan göra det om vi vill. Det
är bara att sätta ner foten och säga nej så får vi se vilka konsekvenser det
blir. Det får väl bli vissa konsekvenser på arbetsmarknaden i så fall. Som
ltl Valve sade här så tror att vi måste gå lite mera till handlingar. Jag
tycker att finansministerns anförande ger oss goda förhoppningar om
att det kommer att bli ett bra slut på lönefrågan när det är klart.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har också uppfattat signaler från min gruppledare
ganska tydligt.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Jag begärde ordet efter att ltl Sundman besvarade ltl Fogelströms anförande med att "kvinnor vill jobba deltid".
Visst kan det finnas enstaka kvinnor som vill det, men det kan ju inte innebära att alla kvinnor som söker en tjänst ska tvingas till det bara för att de valt
att arbeta inom vården t.ex.
När jag satt i Mariehamns socialnämnd så tog vi konstant beslut om tjänster på 0,78 procent och 0,65 procent av heltid. Jag gick konstant emot och föreslog, som min kollega ltl Fogelström, att vi skulle inrätta heltidstjänster
med möjlighet att gå ner på deltid om man så ville. Jag blev konstant nerröstad av samtliga andra partier.
De flesta av dessa jobb var inom äldreomsorgen och ett av argumenten var
ekonomi och budget. Ett annat var att det skulle bli lättare att skriva arbetslistor. Hur kan det vara ett relevant argument när det ställs emot en människas rätt till en vettig pension? Vi kan ju inte ställa arbetslistor mot kvinnors rätt till en dräglig livssituation efter pensionsåldern.
Att inrätta deltidstjänster skulle tillåtas på t.ex. tekniska verken i staden eller inom andra manliga avdelningar. Men inom de kvinnodominerade yrkena
är detta kutym, inte undantag. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Igge Holmberg lyfte fram socialnämnden i staden.
Det är ju stadspolitik men det hör till saken att få svara på det eftersom
jag också satt i socialnämnden. Det var så att ltl Igge Holmberg föreslog
att alla tjänster skulle bli heltid, vilket var ett miljonbelopp som det inte
fanns någon finansiering för. Det var orsaken och det nämnde inte ltl
Holmberg någonting om.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag föreslog det på vissa tjänster. Jag föreslog det också varenda gång vi
inrättade en ny tjänst där det inte gällde annat än de tjänsterna. Jag föreslog det även på alla tjänster, men det var mera ett principbeslut. Jag
föreslog det också vid enstaka tjänster som kom upp på nämndens bord.
Jag tycker fortfarande att det egentligen är lite skamligt att ha olika kutym för män och kvinnor inom stadens arbetsliv.
Talmannen
Talmannen vill påminna om att vi nu är i Ålands lagting.
Replikskiftet är därmed avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är därmed avslutad. Talmannen vill passa på och tacka för en heltäckande och mycket givande debatt.
Bordläggning
1

Självstyrelsens kärnområden
Landskapsregeringens svar (S 2/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 03.04.2013. Godkänt.
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Föredras
2

Vårfågeljakt
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 9/2012-2013)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av ministern Fredrik Karlström.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Landskapsregeringen har vid upprepade tillfällen valt att
hemligstämpla ärendehanteringen av vårfågeljakten på, enligt min mening,
delvis oklara grunder. De ålänningar som har intresse för jakt vill ändå veta
om den traditionsbundna vårfågeljakten på guding kan fortsätta även denna
vår.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: När avser
landskapsregeringen fatta beslut om årets vårfågeljakt?
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Jag tog beslutet igår om att överföra ärendet om riktlinjerna för beviljande av tillstånd på jakt av sjöfågel för 2013 till landskapsregeringens plenum. Beslut tas i morgon i den frågan. Jag kan säga redan nu att
jag kommer att föreslå en positiv behandling av det ärendet.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag har hela tiden varit rätt säker på att
näringsministern och jag har samma uppfattning i den här frågan, så jag
tackar för det.
Är avsikten att arrangemanget med vårfågeljakten under denna vår ska
motsvara det som skedde under förra våren?
Minister Fredrik Karlström

Svaret på den frågan är också ja. Eftersom vi under de senaste två åren har
ansett att vi har gjort det här på rätt sätt så kommer vi att bygga vidare på den
argumentationen. Det kommer att vara samma principer som tidigare, vilket
jag kommer att föreslå i morgon. Sedan är det upp till landskapsregeringen
att ta ett beslut.
Talmannen
Frågan är därmed tillräckligt belyst. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
3

Talmannens representationsersättning
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 3/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.04.2013.

4
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Avräkningsgrunden
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2012-2013)

Svar meddelas senare.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 03.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar
alla en trevlig påsk!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Göte Wine anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
vård av sjukt barn och från plenum 05.04 på grund av deltagande i partikongress i Göteborg. Beviljas.
Bordläggning
1

Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.04.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering
Landskapsregeringens svar (S 3/2012-2013-s)
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)
När svaret på ett spörsmål föredras första gången ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag. Talmannen föreslår
att ärendet bordläggs till plenum 15.04.2013. Godkänt.

Remiss
3

Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr
Landskapsregeringens svar (RP 12/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013)
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Landskapsregeringen har gett ett yttrande till lagtinget i vederbörlig
ordning då lagtinget har begärt in ett yttrande över republikens presidents
framställning nr 12/2012-2013.
Landskapsregeringen understöder målsättningen med sakinnehållet i det
fakultativa protokollet. Landskapsregeringen anser också att det finns förpliktelse som faller inom landskapets behörighet och att lagtingets bifall behövs för att sätta det ikraft.
Det här är ett fakultativt protokoll som hör till en konvention som lagtinget
ska ge sitt bifall till för att den ska vara gällande på Åland.
Vi vet från tidigare att det finns flera konventioner som det råder tvivel om
huruvida de är gällande på Åland eftersom lagtinget inte har gett sitt bifall,
utan konventionerna har blivit gällande eftersom Finlands riksdag har antagit dem.
Det här ligger nu i självstyrelsepolitiska nämnden för avgörande, med anledning av en av de ESK-konventioner som var upp häromsistens här i lagtinget. Det finns också ett arbete i landskapsregeringen där man försöker lista
upp alla de konventioner som man anser att lagtinget bör ge sitt bifall till, om
det är så att man kommer fram till lagtinget inte har gett sitt bifall.
Vi får se var det här landar. Ytterst är det här är en sak för lagtinget att avgöra huruvida man hanterar den här frågan. Landskapregeringen bidrar för292

stås med det som vi kan. Vad gäller sakinnehållet så understöder vi målsättningen. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! I propositionen konstateras det lakoniskt att området för
detta protokoll rör straffrätten lika som den underliggande konventionen och därför inte har underställts lagtinget tidigare. Det här problemet
är klassiskt. Landskapsregeringen har gett två utlåtanden under beredningen av detta protokoll, men så vitt jag kan förstå av detta yttrande så
har man överhuvudtaget inte berört problematiken om huruvida man
tar ställning till tillägg till konventioner som aldrig har handlagts i
Ålands lagting. Är det här ett förbiseende eller har landskapregeringen
inte tagit ställning till den här omständigheten?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I det här utlåtande för vi ett resonemang om just den problematiken. Vi tar inte ställning till det. Det är upp till lagtinget att bestämma om man anser att de tidigare konventionerna inte har blivit bifallda av lagtinget, och om det är så att lagtinget ska ge sitt bifall. Det är
upp till lagtinget att bestämma. Landskapsregeringen har den här utredningen, vilket vi också kommer att sända över till självstyrelsepolitiska nämnden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! I vår världsdel är vi rätt förskonade från de företeelser som i
folkrätten brukar benämnas tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Men inte helt, varken Finlands eller Sveriges sköldar är helt obefläckade i dessa sammanhang. Minns till exempel det
medialt uppmärksammade fallet Osmo Vallo i Sverige, där en rapport från
Sveriges Brottsförebyggande råd (BRÅ) så sent som 2010 slog fast att det
onödiga våld polisen använde kan ha orsakat hans död.
I sak tror jag inte det finns en enda ledamot i denna sal som motsätter sig
bestämmelserna i ”moderkonventionen” till detta protokoll eller de nya mekanismer som grundas i detta protokoll till skydd för medborganas friheter och
rättigheter.
Vår ambition måste vara att våra verksamheter fungerar så bra att dessa
mekanismer, artikel 11 i konventionen, aldrig ska behöva åberopas inom våra
behörighetsområden – polis, hälso- och sjukvård, barnskydd eller socialvård.
För, fru talman, det här handlar inte om polisbrutalitet. Det handlar om en
massa verksamheter som finns landskapets behörighet. I propositionen
nämns t.ex. psykiatriska vårdinrättningar, vårdinrättningar för äldre personer, vårdinrättningar för utvecklingsstörda och barnskyddsanstalter, till och
med grov mobbning i skolan kan komma ifråga. I propositionen, sidan 19,
kan vi notera att även privata ordningsvakter hör till tillämpningsområdet för
artikel 4 i protokollet.
Det som kan vara av särskilt intresse för Åland är om samma problematik
föreligger här som med det fakultativa protokollet till den s.k. ESK293

konventionen. Har också ”moderkonventionen” till detta protokoll satts ikraft
i landskapet Åland på vederbörligt sätt? Klart är att det på riksnivå har antagits både en förordning och en lag om ikraftträdande för ”grundkonventionen” den 22 september 1989. Detta är något för det behöriga utskottet att studera närmare.
En annan sak, värt att studera närmare, är att justitieombudsmannens inspektionsverksamhet utvidgas, rimligtvis också på åländsk mark.
Fru talman! Detta protokoll och särskilt den nationella förebyggande mekanismen stärker förebyggandet av tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Protokollet stärker skyddet för de
grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, värden
som vi moderater värnar.
Fru talman! Moderaterna stöder att lagtinget ger sitt bifall till detta protokoll, men vill understryka vikten av att ”grundkonventionen” har satts ikraft i
vederbörlig ordning, då detta i ljuset av artikel 27 i protokollet måste betraktas som en förutsättning för att protokollet alls ska kunna träda ikraft i landskapet. Vi stöder att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! I sak är det precis såsom ltl Valve säger; ingen i den här salen
skulle komma på tanken att motsätta sig det här protokollet eller den konvention som det här anknyter till. Man kanske kan säga att det är den allra
innersta kärnan i de mänskliga rättigheterna. Den makt som vi ger till samhället i olika sammanhang över människors frihet ska inte missbrukas på något sätt, kan man säga i sammanfattande ord även om den här konventionen
är väldigt bred.
Jag begärde ordet därför att när en tidigare liknande situation, där ett fakultativt protokoll till en konvention, ESK-konventionen, skulle behandlas
här så uppkom frågan huruvida det var möjligt att behandla det när en konvention inte är satt i kraft inom landskapets behörighet. När det gäller det
ärendet så ligger det i självstyrelsepolitiska nämnden som här i dagarna ska
besluta om sitt yttrande till lag- och kulturutskottet.
Som jag ser det så är sådana här fakultativa, därav namnet, anknutna till
konventionen och för att kunna sätta dem i kraft så måste det finnas en konvention som är satt ikraft också innanför självstyrelsens behörighet. Det råder
inget tvivel om att det här gäller när det handlar om riksbehörighet.
Det finns mycket i den här konventionen som är helt eller delvis landskapets behörighet och därför är det här protokollet här på lagtingets bord idag.
Som jag ser det kan man inte ta ställning till ett sådant här protokoll när man
inte har en konvention i kraft. Det blir att hänga i luften, det blir ungefär som
”eftersläpar jolle” till en segelbåt, utan segelbåt, för att förenkla det något.
Eftersom detta ytterligare är mer komplicerat så kanske det vore på sin
plats att självstyrelsepolitiska nämnden i det här skedet åtminstone yttrade
sig över frågan.
Talman! Jag vill föreslå, lika som jag gjorde i det andra ärendet, att lagtinget samtidigt beslutar att begära ett yttrande från självstyrelsepolitiska
nämnden. Eftersom nämnden nu har bekantat sig med den här problematiken så har de färsk erfarenhet av det, ett parallell fall.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är en regim som fungerar mycket bra. Jag tycker att lagoch kulturutskottet har ett bra samarbete med självstyrelsepolitiska
nämnden. Jag ser frågan som självklar.
Ltl Danne Sundman, replik

Det låter bra det, fru talman. Om någon har vänligheten att understöda
mitt förslag i ett anförande så blir det verklighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

När självstyrelsepolitiska nämndens viceordförande föreslår någonting så här
konstruktivt så understöder jag hans förslag.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat.
Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Gunnar Jansson, har föreslagit att ett utlåtande
ska begäras av självstyrelsepolitiska nämnden. Kan lagtinget godkänna det? Omfattat
enhälligt. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet som i sin tur begär ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden.
Andra behandling
4

Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen föreläggs
för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling efter bordläggning
5

Ny polislag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
Ärendet bordlades 25.03.2013.
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag har haft nöjet att få delta i utskottsbehandlingen av det
här ärendet. Det har varit intressant, men inte alls okomplicerat.
Hur sköts och styrs egentligen en polismyndighet bäst? Är det en chefsledd
myndighet eller en styrelseledd myndighet som är den bästa lösningen? Detta
är en fråga som har uppehållit mig under den här behandlingen och som har
gett mig delvis lite huvudbry. För lösningen vi har på vårt bord idag är nämligen en kombination av de båda kan man säga. Polisen styrs av en styrelse och
leds av en polismästare, men när det gäller operativa frågor så styr även polismästaren. Så man förstår att förhållandet mellan styrelsen, landskapsregeringen och polismästaren är lite invecklat. Det finns inte någon tydlig hierarki, den är lite delad. Vad är då skillnaden mellan att styra och leda? Som ni
säkert förstår så finns det inget entydigt svar på den frågan. Problematiken
har konkretiserats synnerligen väl i Sverige, som fram till nu har haft polisstyrelser som i stor grad liknar den som nu föreslås för vår myndighet. Där är
man mitt inne i en omorganisering som medför att de frångår modellen med
styrelseledda myndigheter och övergår till chefsledda myndigheter. En stor
bakomliggande orsak till detta är problemet att klargöra ansvarsfördelningen
mellan styrelsen och polischefen.
Utskottet har fått erfara att skillnaderna mellan hur styrelsearbetet har
fungerat har varierat stort i Sverige. I betänkandet skriver vi så här om vår
bild av de svenska polisstyrelserna: ”Kommittén konstaterar att polisstyrelserna, vars formella uppgifter är att fatta beslut om budget och verksamhetsplan samt att höras i frågor av större vikt, i teorin har relativt omfattande befogenheter som dock i praktiken utnyttjas i en relativt liten grad.”
Är det då verkligen smart att övergå till en styrelseledd myndighet, med
tanke på erfarenheterna i vårt västra grannland? Jag måste ärligt medge att
jag inte har haft särdeles lätt att hitta svaret på den frågan. Hade inte Ålands
Framtid lagtingsgrupp haft optimistiska anlag så hade ni förmodligen fått ett
förslag till förkastande av lagen idag. Men det i teorin optimala sättet att utöva den politiska styrningen över polismyndigheten vore en stark ledning,
från landskapsregeringens sida, med tydliga övergripande prioriteringar och
en klar och informativ dialog med polismästaren. Detta utan en styrelse, det
hävdar jag.
Tyvärr har vi ju sett att vi inte lyckats särskilt väl med när vi tidigare har
arbetat efter den målsättningen. Om det beror på svagt ledarskap från landskapsregeringens sida, vilket jag personligen tror, eller personrelationerna
mellan centrala tjänstemän och politiker, organisationens struktur eller
någonting annat är nog en ganska mångfasetterad fråga. Men hur som haver
så har den politiska styrningen inte fungerat som den ska göra.
Det är också därför som vi i Ålands Framtid väljer den föreslagna linjen
med en polisstyrelse. Vi vill dock strängt poängtera att för att styrelsearbetet
ska lyckas så krävs att landskapsregeringen utser en styrelse med politisk
tyngd och kompetens. Erfarenheterna från Sverige visar, trots flera problematiska fall, några positiva exempel där styrelsearbetet har varit lyckat. Enligt utredningen som ligger till grund för polisreformen i Sverige och enligt
hörandet i utskottet, har nyckelfaktorer i de goda fallen varit starka lokalpolitiker som gett kontinuitet i styrelsen. Landskapsregeringen har därför ett
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stort ansvar vid tillsättandet av styrelsen, för om reformen vi har på vårt bord
ska bli lyckad eller inte så krävs just det ovannämnda. Det är också viktigt att
styrelsen i praktiken utnyttjar de formella befogenheterna man nu får i lagen,
så att det inte går som det har gått på flera håll i Sverige, att polisstyrelsen
blir en ny polisdelegation eller en gummistämpel.
Ett studiebesök till en tidigare framgångsrik polisstyrelse i Sverige vore
därför på sin plats för vår nya polisstyrelse, när den tillsätts, så att man ifrån
början kan sätta fingret på andras framgångsrika arbetssätt och metoder.
Egentligen är det ganska logiskt; ett bra styrelsearbete fordrar bra styrelseledamöter. Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget.
Vad gäller landshövdingens roll så har jag i en reservation motsatt mig att
landshövdingen överhuvudtaget skulle tillmätas någon större eller mindre
roll vad gäller polisstyrelsens arbete. Vi kunde i remissdebatten till den här
lagen höra ltl Harry Jansson uttrycka: ”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, ge landshövdingen en möjlighet att
närvara vid polisstyrelsens sammanträden. Vi skulle vinna på det.”
Det här är något som också har smugit sig in i utskottsbetänkande som jag
och vi i Ålands Framtid inte kan skriva under på. Vi menar att styrelsen för en
åländsk myndighet inte behöver bakbindas av ett reglemente för att samarbeta med riksmyndigheterna på det här sättet. Ska vi få en fungerande styrelse bör den ha det förtroendet från lagtinget att självständigt kunna fatta
beslut om när landshövdingen eventuellt tillför något i arbetet eller inte.
Min kollega, ltl Anders Eriksson, förde i debatten förra veckan fram en
synnerligen relevant jämförelse med den färöiska inställningen i liknande
frågor, vilket är värt att nämna i sammanhanget. Vi borde tänka på det oftare
när vi diskuterar den här typen av symbolfrågor för självstyrelsen.
En annan symbolfråga är styrelsens språkskyddande uppgift. När jag lyssnade på debatten noterade jag att man tog upp om det var lämpligt att ge styrelsen i uppdrag att se till att polisens verksamhet till alla delar fungerar på
svenska.
I Ålands Framtid tycker vi, liksom utskottsordförande skriver i sin reservation, att det är en självklarhet att verksamheten ska fungera på svenska, direkt härledd ur självstyrelselagen. Vad som dock inte är en självklarhet är
vem som har ansvaret att se till att det faktiskt fungerar. Eftersom ansvarsfördelningen mellan landskapsregeringen, polisstyrelsen och polismästaren
är så pass öppen för tolkning så stöder vi i Ålands Framtid fult ut att man uttryckligen poängterar detta ansvar för styrelsen. Enligt förslaget kommer det
inte att vara möjligt att komma undan om självstyrelselagens språkkrav inte
efterlevs. Delat ansvar är inget ansvar, brukar ltl Gunnar Jansson säga. Jag
menar att så är det även i det här fallet. Därför är det synnerligen positivt att
ansvaret för verksamhetsspråket avgränsas till styrelsen i en annars ganska
svårtolkad ansvarsfördelning. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Jonsson har gjort en analys av polisstyrelsen. Omorganisationen i Sverige förvånar mig lite. Det kan också
finnas andra orsaker bakom det. Ser man på organisationen i Sverige så
har man övergripande tak och flera hierarkier. Man har rikspolisstyrel297

sen, man har länsstyrelser och man har också länspolismästare. Sedan
kommer man ner på polismästare som vi har motsvarande här på Åland.
Man ger alldeles för mycket makt åt en enda person. Polismästaren ska
hantera alla utbildningsfrågor, alla övriga frågor och vilka dokument
som ska godkännas. Det behöver finnas en mellanform och en polisstyrelse är kanske den rätta formen. Jag tycker att ltl Jonsson har gjort en
bra analys. Jag ger mitt fulla understöd till att oavsett vilken organisation man gör så om man sätter fel personer dit så kommer det inte att
fungera. Personerna är väldigt centrala här.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart, i ett land som Sverige, med 9 miljoner invånare, så skiljer sig
strukturerna lite från vårt samhälle här. Men det betyder inte att vi inte
kan dra lärdom av de strukturer som har funnits där. Det finns säkert
mycket information och mycket vi kan lära av de små polisdistrikten
med sina styrelser. Jag vill poängtera att vi också ska utnyttja det när vi
nu utformar en organisation som har stora likheter med de tidigare polisstyrelserna i Sverige. Det vore väl dumt att inte göra det. Jag uppfattar
att ltl Mattsson och jag är överens där.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Ja, där är vi helt överens. Man ska ta erfarenheter och kunskaper från Sverige.
En annan fråga är språket. Jag är själv lite skeptisk. När man skriver i
tid och otid i våra egna lagar att språket ska vara svenska så urholkar
man självstyrelselagen lite. Det kan ju också vara befogat att man trycker på det. För det är ju väldigt viktigt att poliserna har svenska som arbetsspråk, att man får tillgång till dokument på svenska och framförallt
att man får utbildning på svenska, så att det inte blir ett A-lag och B-lag.
De som är tvåspråkiga och kan bra finska kan gå i finsk utbildning medan de övriga får stanna kvar i hierarkin. Myndigheten och styrelsen kan
trycka på att det är svenska som ska gälla och det är viktigt att man lyfter den frågan i tid och otid.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det är mycket riktigt, men jag tycker att man också måste läsa den
lagparagraf som reglerar styrelsens ansvar och uppgifter, som det står i
lagen. Det är detta man reglerar i den här paragrafen och det är också
där man säger att det är styrelsens ansvar och uppgifter att se till verksamhetsspråket fungerar på svenska. Det handlar inte om någon slags
tolkning av självstyrelselagen, utan det handlar om ett direkt förmedlat
uppdrag, som följd av självstyrelselagen. Det är ansvarsfördelningen
som är det viktiga i det här sammanhanget vill jag åter poängtera. Visst
ska vi upprätthålla dess status men jag ser inte att vi urholkar självstyrelselagen genom en sådan här skrivning. Tvärtom, vi förtydligar vem
som faktiskt har ansvar att se till att den följs. Det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag delar inte den här uppfattningen och de åsikter som ltl Axel
Jonsson framför bl.a. när det gäller språkregleringen i lagstiftning och
inte heller vad gäller den politiska styrningen.
Jag kan hålla med om att under perioder har det varit order och
kontraorder ifrån politiskt håll, särskilt under de förra mandatperioden
har jag förstått, när det gäller polisens verksamhet och den politiska
styrningen.
Det skulle vara intressant att höra ledamoten konkretisera sitt uttalande när det gäller den politiska styrningen som inte har fungerat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har uppfattat att huvudorsaken för att man tillsätter en styrelse är
att man i närmare dialog med polismyndigheten ska kunna ge kvantitativa mål för polismyndigheten i större utsträckning och med lite mera
precision. Det talar väl för sig för att styrningen har varit bristfällig. Jag
tycker att det kan man öppet erkänna från landskapsregeringens sida,
även från tidigare landskapsregeringars sida, att det här är ett sätt att
försöka få en bättre styrning på polismyndigheten. Det i sig säger väl att
det finns ett sådant behov, annars är lagstiftningen totalt onödig.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag förstår att ltl Axel Jonsson inte förstår den hierarkiska
tågordningen när det gäller ministerns arbete eller andra politikers inblandning i polisens verksamhet och framförallt i den operativa delen.
Till den delen det gäller att man har ett ramverk, budget och verksamhetsplanering, så har det inte fungerat under många, många år inom polisverksamheten. Jag ser nog styrelsen som länken mellan framförallt
ministern, landskapsregeringen och lagtinget. Det är alldeles nödvändigt
att man har det så. Det ska inte vara så att det är en minister som styr
polisverksamheten. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att det blir
en styrelse. Polisdelegationen, som tidigare har varit verksam, har inte
haft den befogenheten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Nu vet jag inte huruvida ministern har utövat styrning över polismyndigheten tidigare, om hon själv har fattat alla beslut eller om hon har
rådslagit med sina kollegor och i sista lagtinget hur den politiska styrningen ska ske över polismyndigheten och hur det har fungerat. Jag
tycker ändå att argumentet att tillsätta en styrelse, för att man ska
komma bort ifrån det här, talar väl för att det har funnits brister. Nog
tillsätter vi väl ändå en polisstyrelse för att kunna öka styrningen och
mera i detalj kunna styra polismyndigheten, annars finns det inget som
helst som talar för att vi behöver den här lagstiftningen som vi har på
bordet idag. Det är precis därför som vi har den här lagstiftningen och
det är precis därför som vi ska ha den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Harry Jansson, replik

Ltl Axel Jonssons uttalanden från talarstolen idag är lika obegripliga
som hans reservation bifogat till lag- och kulturutskottets betänkande i
den här frågan. I reservationen skriver ledamoten att han motsätter sig
att landshövdingen skulle ha en central funktion i den nya polisstyrelsen. Sedan pratade han idag om att utskottet vill bakbinda den nya styrelsen. På inget sätt binder utskottets skrivningar den kommande polisstyrelsen. Man avgör fritt om och när landshövdingen närvarar. Som jag
redan konstaterade under den inledande debatten förra veckan så är det
en överdrift att påstå att det är en central funktion. Det är ju inte utskottet som har förverkligat det nuvarande systemet där landshövdingen har
en central roll via en överenskommelseförordning etc.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ska återigen påminna ltl Harry Jansson om vad han sade i remissdebatten när vi behandlade den här lagen: ”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, ge landshövdingen möjlighet att närvara vid polisstyrelsens sammanträden.”
Ltl Harry Jansson föreslår alltså att man i ett reglemente skulle ge
landshövdingen närvarorätt. Om inte det här är att ge landshövdingen
en central roll i arbetet så vet inte jag vad det är? Uppmuntrar man
landshövdingen att få någon slags närvarorätt eller att han ska ha en
funktion i styrelsearbetet för en åländsk myndighet så säger åtminstone
min ryggrad att då är vi på vills vad gäller självstyrelsen och våra myndigheter. Vi ska kunna sköta det själva så långt som möjligt. Om styrelsen finner att det finns ett behov så må man väl kontakta landshövdingen. Vi behöver väl inte uppmuntra det härifrån talarstolen.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag är åter imponerad över att ledamoten har lagt ner energi på att reda
ut vad jag har sagt i den här frågan. Nu vet ltl Axel Jonsson, trots sin
unga ålder, att ett lagarbete förekommer inom utskotten. Vi kompromissar oss fram, vi får reda på nya fakta och utgående ifrån det tar utskotten ställning. Om vi skulle bakbindas hela tiden, när det gäller vad vi
har sagt under en frågas inledande skede, så skulle det bli ganska svårt
för oss att bedriva politik.
Återigen, vi ger inte landshövdingen någon central funktion i den nya
polisstyrelsen. Vi ger polisstyrelsen fria händer att, när behov finns,
bjuda in landshövdingen. Jag uppmanar ltl Axel Jonsson att inte gå i
den fällan att se landshövdingsämbetet som en motståndare, en fiende
till Ålands självstyrelse. Landshövdingsämbetet har visat sig spela en
stor roll för Ålands utveckling och i synnerhet när det gäller den nuvarande innehavaren av ämbetet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det man ställer sig skeptisk till är syftet med den här skrivningen i utskottets betänkande. Från början föreslår man från centerhåll att landshövdingen i reglementet ska få närvarorätt och sedan lite senare så
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backar man och säger; ”nej, det räcker med att man uppmuntrar styrelsen till att föra dialog med landshövdingen”. Som oppositionspolitiker
funderar man nog då vad syftet med den här skrivningen är. Vi motsätter oss ett sådant syfte att landshövdingen ska ha en funktion i styrelsen.
Vi tycker inte att det är relevant i sammanhanget. Det finns så många
styrelser där landshövdingen skulle kunna bidra med sin kunskap och
sin person. Jag ser inte att landshövdingen, med sin position i det
åländska samhället, har en funktion i den åländska polisstyrelsen. Vi
kan ha olika åsikter. Jag respekterar ltl Harry Jansson för det, men jag
tycker inte att landshövdingen ska in och rota i självstyrelsens interna
organ.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tror, tvärtemot ltl Jonsson, att det sätt man nu har organiserat polismyndigheten med en styrelse med de här uppgifterna utgör ett bra och behövligt gränssnitt mellan landskapsregeringen och
Ålands polismyndighet, med membran åt båda håll. Hittills har det inte
fungerat med en tandlös delegation. Det behövs en mera handfast styrelse. Jag tror att detta är en mycket bra lösning som kan rätta till situationen som uppenbarligen inte har fungerat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Sundman och jag är helt överens om att det inte har fungerat och
därför behövs det ett skifte vad gäller systemet. När ltl Sundman säger
att styrelsen behövs som en mellanhand eller någonting mittemellan polisstyrelsen och landskapsregeringen så är det precis där som problemet
har varit. Kommunikationen har inte fungerat mellan de båda sidorna;
mellan landskapsregeringen och polismyndigheten. Det är ju därför som
vi tyvärr behöver en polisstyrelse, om man får uttrycka det så, för att vi
ska få det fungera. Nog måste man ju ändå hålla med om att det optimala vore att landskapsregeringen direkt skulle kunna förmedla sin politik med raka rör, såsom man väljer att göra i Sverige idag, ner till polisens organisation och förverkliga sin politik och sina mål. Men tyvärr
har det inte fungerat, vi får prova en ny metod och se om vi lyckas med
det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag delar inte Ålands Framtids modell att en minister ska
peka med hela handen, det är samma sak i ÅHS, ministern ska sitta med
och vara allena saliggörande. Tvärtom, nu kan man ha en tydlig politik
från landskapsregeringens sida som polisstyrelsen sedan genomför i
samarbete med polismästaren och myndigheten som helhet. Snarare
blir polisstyrelsen en förlängd arm in i myndigheten och knyter ihop de
här, alltså ett gränssnitt mellan myndighet och vi här i landskapsregeringen och ytterst lagtinget som sätter målen i budgeten.
När det gäller språket så behöver det fokuseras på det svenska språket. Grejen är att det kommer att kosta att fungera på svenska. Det
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kommer att kosta att få gränssnitt i datasystem på svenska, till viss del
inom utbildning och att få dokument översatta osv. Den där kostnaden
måste man vara beredd att ta ifrån självstyrelsens sida. Kostnaden kan
inte finansieras genom att prioritera ner polisverksamheten. Det här är
också en typisk sak som polisstyrelsen kan göra övervägningar inom.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Sundman menar att styrelsen ska bli regeringens förlängda arm in i
polismyndigheten, ja, det är väl så det blir. Nog har jag svårt att tänka
mig att i de bästa av världar så är det den bästa lösningen. Landskapsregeringen har i uppdrag av lagtinget att förverkliga majoritetens politik.
Varför behöver landskapsregeringen en förlängd arm när man har en
polischef som kan förverkliga det som landskapsregeringen beställer?
Det är ju så som det borde fungera.
Ltl Sundman och jag får vara överens om att det tyvärr inte har fungerat. En polisstyrelse kan vara ett sätt att förbättra den här kommunikationen, men en styrelse borde inte behövas, det hävdar jag bestämt, men
tyvärr gör den det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Lag- och kulturutskottet har arbetat mycket med detta lagförslag, lagt ner många timmar och ett studiebesök på ett av Ålands viktigaste
behörighetsområden: Allmän ordning och säkerhet. För oss moderater är
detta en viktig behörighet, som har betydelse för det åländska samhället.
Låt oss börja med lite paragrafrytteri. Allmän ordning och säkerhet hör enligt självstyrelselagens18 § 6 till Åland. Det begränsas endast av 27 § 27
(skjutvapen och skjutförnödenheter), 34 mom. (försvarsväsendet och gränsbevakningen med beaktande av vad som stadgas i 12 §, ordningsmaktens
verksamhet för tryggande av statens säkerhet, försvarstillstånd, beredskap inför undantagsförhållanden) och 35 mom. (explosiva ämnen till den del rikets
säkerhet berörs). Resten hör enligt självstyrelselagen till Åland – och det är
rätt mycket.
Hur var det då med förundersökning och tvångsmedel då? Om vi läser
självstyrelselagen, så hör förvisso förundersökning till rikets behörighet. Men
enda stället ”tvångsmedel” nämns i självstyrelselagen är, intressant nog, 19 §
26 mom. där det står att det hör till landskapets behörighet: ”Utsättande och
utdömande av vite samt användning av andra tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet”. Det är inte heller
nödvändigtvis så enkelt som att konstatera att riksbehörigheten ”administrativa ingrepp” i den personliga friheten i 27 § 24 mom. automatiskt innebär att
all tvångsmedel hör till Finland, utan riksbehörigheten över tvångsmedel anses flyta ut ur straff- och processrättsliga frågor, vilka faller under rikets behörighet enligt 27 § 1, 22-24 samt 42 punkten självstyrelselagen. Den uppmärksamma och kritiske lyssnaren kan notera att den sista punkten är den
berömda ”slasktrattsparagrafen” – ” övriga angelägenheter som enligt
grundsatserna i denna lag skall hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet.”
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Men trots dessa två inskränkningar – den explicit uttalade om förundersökning och den något mindre uttalade om tvångsmedel, så hör alltså resten till
åländsk behörighet. Och dessa två poänger är vad paragrafrytteriet utmynnar
i: 1) Jag tror vi ibland tenderar att glömma bort hur vidsträckt vår behörighet
egentligen är på detta område. 2) Uniformer och emblem är viktiga. Men vi
ska inte glömma bort det som finns och bör finnas innanför uniformen: En
god kännedom om vilka lagar som ska tillämpas inom områden med åländsk,
riks- och blandad behörighet. Inom detta område tenderar vi ofta att fokusera
på formerna, medan polismyndigheten själv gärna framhåller innehållet i sin
verksamhet.
Utskottet går på landskapsregeringens linje i fråga om lagstiftningstekniken, ingen blankettlag utan fulltextlag. Detta motiveras uttryckligen med den
centrala ställning som den egna poliskåren och den åländska behörigheten
över allmän ordning och säkerhet intar i den åländska självstyrelsen – men
också till viss del av överskådlighet. Det som styr den åländska polisens verksamhet ska finnas i samma lag. Liberalerna har reserverat sig och vill se en
tudelning i en blankettlag samt en polisförvaltningslag. Jag tänkte inte alls
racka ner på liberalernas reservation, bara lakoniskt konstatera att varje lagstiftningsteknik har sina nackdelar. Nackdelen med blankettlag är att vi de
facto, om inte de jure, lämnar ifrån oss behörighet till riket över ett viktigt
område. Å andra sidan: Nackdelen med fulltextlagen är att den måste uppdateras kontinuerligt, hela tiden. Rikets polislag landade i Finlands riksdag bara
för några veckor sedan – nu gäller det att vi följer med vilka kompletteringar
denna process utmynnar i och sedan tar ställning till dem.
Polislagen är dock ett sällsynt tydligt exempel på hur knepigt det kan vara
att veta vad som gäller i vårt landskap. Lagberedningen publicerar vart fjärde
år lagboken i PDF-format. Den som vill titta i polislagen hittar den inte i senaste lagbok från 2012 eller på lagtingets hemsida, utan enbart på landskapsregeringens hemsida i kronologisk ordning och PDF-format. Om man orkar
vänta så kommer polislagen i 2016 års PDF-fil då det blir dags att ändra polislagen igen. Jämför detta med att gå in på FINLEX, klicka i rutan för ”gällande lagstiftning” och söka.
Lag- och kulturutskottet förenar sig idag med den ståndpunkt som finansoch näringsutskottet tidigare omfattat, dvs. att det finns ett behov av en kontinuerligt uppdaterad lagbok på Internet, ett ”ÅLEX”. Att åländsk lagstiftning
är överskådlig handlar ytterst om hela lagstiftningens legitimitet hos den enskilde ålänningen. Utskottet vill därför framhålla att detta bör vara en beståndsdel i den digitala agenda som landskapsregeringen nu börjar förverkliga.
Landskapslagen om Ålands polismyndighet kommer att innehålla en bestämmelse som slår fast att till ”Styrelsens ansvar uppgifter” hör att ”se till att
alla delar av verksamheten fungerar på svenska”. Detta innebär inte en duplicering av självstyrelselagens art. 36 och 38 där det står att ämbetsspråket i
landskapsmyndigheter är svenska – möjligen kan man se den som lex specialis av självstyrelselagens § 36 och § 38, då den specificerar att det är en av
styrelsens uppgifter att tillse att verksamheten fungerar på svenska. På rent
praktisk nivå, i det operativa polisarbetet bör det betraktas en styrka att
kunna flera språk. En annan sak är att ÅPM är en myndighet som ska fungera
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på svenska, att alla officiella kontakter i enlighet med självstyrelselagens 36
och 38 ska ske på svenska – och att lagen specificerar vem som har tillsynsansvar för detta.
För polisstyrelsens del har utskottet också infört några andra preciseringar, framförallt att styrelsen skall ”besluta om” polismyndighetens budget
samt verksamhetsmål. I övrigt inga större förändringar där.
Ekonomiska verkningar, då? Skapandet av ett nytt polisorgan kommer att
medföra en något utökad byråkrati, men någon stor byråkrati torde inte vara
frågan om – och inga stora resurstillskott som behövs för att polisstyrelsen
ska kunna inleda sitt arbete.
Avslutningsvis har lag- och kulturutskottet har också tagit sig an att besvara frågan om vem som kan begära militär handräckning i nödsituationer
på Åland: ”Beslut om begäran enligt 31 § självstyrelselagen ska fattas av
landskapsregeringen och någon fullmakt för polisen att begära handräckning finns inte i den föreslagna polislagen vilket utskottet finner ändamålsenligt.” Detta är inga abstrakta saker – vem är det som begär handräckning i
fall att en storolycka i stil med Estonia hotar Åland? Det är landskapsregeringen och det bör så vara, är utskottets svar. Denna fråga lär landskapsregeringen säkerligen återkomma till i andra sammanhang.
Moderata lagtingsgruppen stöder att denna lag antas till synes med ett undantag.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapet står i beråd att få en modern polislag. Lagen blir mer detaljerad. Polisens befogenheter blir exaktare och mera heltäckande. Det är
viktiga frågor när det gäller medborgarna och deras rättsäkerhet.
Lag- och kulturutskottet har lyft viktiga frågor i sitt betänkande när det
gäller den åländska polismyndigheten, bl.a. den nya styrelsen, hur föreskrifter och anvisningar ska handläggas och polisens visuella profil.
Fokus i debatten, efter diskussionerna i lagtinget, har blivit fel. Hela moderniseringen av polislagen hamnar i bakgrunden av att det har uttalats i plenum att det är slutsnackat på finska och det diskuteras färg och form på polisens uniformer och bilar. Det tycker vi från liberalernas sida är mycket synd.
Vi vidhåller också vår åsikt att självstyrelselagen är tillräcklig och glasklar när
det gäller det svenska språket. Självstyrelselagens 36 § stipulerar att ämbetsspråket i landskapet är svenska och 38 § stipulerar om skriftväxlingsspråket.
Vi anser att det är fullt tillräckligt och att självstyrelselagen räcker som general norm.
Det finns dessutom ett ansvar inom landskapsförvaltningen som bör tas
och det är tillsyn och ledning.
Liberalerna lägger därför ett ändringsförslag där vi föreslår, i 1c §, styrelsens ansvar och uppgifter, att åttonde punkten utgår och man gör ett tillägg i
ingressen i 1c §; ”styrelsen biträder polismästaren i myndighetens verksamhet enligt föreskrifterna i självstyrelselagen för Åland och i utvecklande mot
det mål som lagtinget och landskapsregeringar satt upp för verksamheten.”
Och så kommer uppgifterna för styrelsen enligt lagen. Tack.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker det är synd att liberalerna invänder mot att
lagtinget, som högsta ansvarig för självstyrelsens funktioner, skulle
markera svenska språkets betydelse inom polisens verksamhet med de
förgreningar det finns till både utbildning och annat där det finns ett
samröre med finska staten. Jag tycker också det är synd att man även i
den tidigare debatten jämfört polisstyrelsen på Åland med polisstyrelser
i Sverige. Det är att blanda päron och äppel. En polisstyrelse här utgår
ifrån vår egen lagstiftningsmakt, vår egen juristriktion och ska värna om
de bitarna, där det svenska språket är en central del av verksamheten.
Jag beklagar verkligen att liberalerna på det här sättet fronderar mot
svenskheten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var kraftigt ord från ltl Harry Jansson. Liberalernas engagemang och kunskap om självstyrelsepolitiken är stadig och fast. Vi
hävdar att självstyrelselagen är fullt tillräcklig för att uträtta det man vill
ha gjort inom polismyndigheten. Självstyrelselagen är klar och tydlig.
Ltl Harry Jansson, replik

På vilket sätt skulle det då skada självstyrelsen och vårt vaktslående om
svenska språket om vi ger en polisstyrelse ett uttryckligt uppdrag att i
sin verksamhet värna om svenska språket i vardagen? Är det inte bra att
det finns ett organ som bekymrar sig särskilt för polisens verksamhet i
sin helhet? Tillgången på svenska i både utbildning och annat är ett viktigt inslag, det är därför som engagemanget med landshövdingen har
dykt upp, för att kunna samverka på alla fronter. En polisstyrelse kommer årligen att beröra och även ta upp svenska språkets ställning inom
polisens verksamhet. Det kan väl inte skada någon, utan enbart gagna
helheten när det gäller att få vårt åländska samhälle att fungera på
svenska.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Om man anser att självstyrelselagen är fullt tillräcklig för att
styra och leda Åland och underlydande myndigheter och landskapsförvaltningen så är man nog ute på sjufamnarsvatten. Blir det här legio när
vi stiftar nya lagar, att vi påpekar att verksamheten ska fungera på
svenska när det är självklart? Man kan inte vara helt enögd när man pratar om det svenska språket och det svenska språkets ställning på Åland.
Man kan ha en glasklar åsikt, självstyrelselagen ska följas, men också
hur man agerar utåt. Vi ser en svagare ställning från landskapsregeringens sida. Man ger utlåtande om propositioner som man tar på enskild
föredragning. Det har varit legio och man har tagit beslutet i plenum i
landskapsregeringen. Man behöver ha två ögon öppna när man pratar
om det svenska språket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Jag ber om ursäkt om jag verkar ostrukturerad idag. Jag var
lite oförberedd på att det här ärendet kom upp idag. Jag hoppas att ni förstår
mina synpunkter i alla fall.
Som tidigare konstaterats så har det här varit en jättelång behandling. Det
har varit en hel bunt med lagar som vi har gått igenom. Jag tror att det har
varit 10-11 höranden i utskottet. Det har verkligen varit lärorikt och vi har fått
mycket hjälp av våra höranden.
Det som mest har diskuterats är förstås den nya polisstyrelsens vara eller
icke vara och utformning. Jag antar att styrelsens kompetens var upp till diskussion förra gången, när jag inte var här. Styrelsers kompetenser och kunskaper i olika landskapsägda bolag och myndigheter har under hösten diskuterats i andra sammanhang. Man kan ju bara konstatera att det är ju alltid
lika viktigt, precis som i polisstyrelsen som i ÅHS eller vilken annan myndighet eller bolag som helst, att det finns en kompetens i styrelsen. Här har man
också tydliggjort att det ska finnas en juridisk kompetens i styrelsen, vilket
jag anser att är bra att man har beskrivit.
Det har också diskuterats huruvida landshövdingen ska kunna delta eller
ha någon plats i styrelsen. Denna styrelses ledord kommer att behöva vara
samarbete. Man ska jobba mot landskapsregeringen, man ska jobba mot polismästare, man ska jobba mot samarbetskommittén där landshövdingen har
sin plats. Jag ser inga hinder för att man, i det här samarbetet med t.ex.
landshövdingen, hör landshövdingen när man anser att det behövs. Jag tycker att skrivningen som vi har i vårt betänkande är bra. Det tydliggör något
som kanske är självklart för många. (Det är lite mycket prat i salen, jag har
svårt att koncentrerar mig när jag blir avbruten).
Man kan kanske tycka att det är självklart att man kan höra landshövdingen när man så tycker, men det gör ju ingenting att man förtydligar det i betänkandet.
Den delade behörigheten med Finland medför att det är ännu viktigare att
vi faktiskt samarbetar med både samarbetskommittén, landshövdingen och
andra representanter för den finska myndigheten.
Att landskapshövdingen ska ha en plats i styrelsen eller närvarorätt har jag
inte ansett vara nödvändigt. Det är ju ganska självklart att en chef för en finsk
myndighet inte ska sitta inne i en styrelse i en åländsk myndighet.
Det svenska språket har diskuterats. Jag förstår vad ltl Sjögren menar när
hon säger att självstyrelselagens 36 § borde räcka för det här. Men det finns
ju ingenting som hindrar att man tydliggör vems ansvar det är att självstyrelselagen följs. Det gör man ju här genom att beskriva att det är styrelsens ansvar. Vi har ju alla ett ansvar att följa lagen, men jag tycker att det är bra att
man tydliggör det här.
De obundna hade ett ändringsförslag när det gäller den här lagen. Det
handlar om 11 §; ”att landskapsregeringen genom landskapsförordning kan
bestämma om polisens tjänstemärken, utseende på polisens fordon samt
grafiska profil i övrigt.”
Detta var ungefär våra synpunkter, annars är vi alldeles nöjda och understöder den här framställningen. Tack.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är hög tid att den här reformen nu genomförs. Under den
förra mandatperioden hade vi en lång behandling av ett förslag där den förra
regeringen försökte driva igenom en lagstiftning om en styrelse för polismyndigheten bland andra bestämmelser. Det misslyckades och den styrelsen hade
en väldigt ovanlig sammansättning. Man föreslog, om jag inte minns fel, att
ministern skulle sitta som ordförande. Ja, det var en mycket konstruerad styrelse, den skulle inte vara parlamentariskt tillsatt i första hand, utan på basen
av några slags professionella egenskaper.
Bästa lagting, det här är en myndighet som lyder under landskapsregeringen, på samma sätt som ÅHS och Ålands gymnasium och ÅMHM. Vad är det
som gör polisverksamheten så väldigt speciell? Det kan man fundera över.
Vad är det som är så märkvärdigt med den här polisverksamheten så att den
måste skötas på något annat sätt? Det finns inte någon jämställdhetsanalys
på den grunden, men jag tror att det har någonting med det att göra.
Det har ständigt varit en massa åsikter som jag tycker att är ganska oväsentliga och känslosamma i det här ärendet.
Den här styrelsen är sammansatt enligt det som ltl Gun Carlson förespråkade under den förra mandatperioden och där jag ivrigt understödde hennes
förslag. Det är väl i den här frågan, som i många andra, att bakom en massa
män står det en hel del begåvade och förvånande kvinnor och undrar vad
problemet egentligen är.
Nu har vi fått en helt normal styrelse med en politisk parlamentarisk representation som ska ansvara för den här verksamheten under mandatperioden.
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har flera politiska nivåer inom vår
förvaltning, inte att ministrarna sitter direkt och styr nere i förvaltningen.
Utan att jag har analyserat det helt så skulle jag höja ett varningens finger om
man ser vad som sker norr om Mariehamn i en kommun. Där har man tagit
bort en massa nämnder, man har försökt platta ihop organisationen, så de
som sitter i det som man kan kalla för kommunstyrelsen är väldigt djupt nere
inne i förvaltningen. Det finns alltså en tradition och en mening med att ha
flera nivåer som delar makten. Makten blir mer och mer specialiserad ju
längre ner man kommer och ju högre upp man kommer desto större är helhetsansvaret. Det där är väldigt viktigt att komma ihåg, annars blir det väldigt
lätt oreda.
För socialdemokraterna är det inte något problem med det här styrelseförslaget. Vi hoppas nu att det kan godkännas så att det kan verkställas. Att sedan fördela ansvaret mellan polismästaren och styrelsen torde inte heller
vara något större problem, så sker ju inom alla de övriga landskapsmyndigheterna.
Personligen tycker jag språkbestämmelsen är helt överflödig. Språkbestämmelsen kommer väl sig av en diskussion som har varit om att någon har
pratat finska inom polisen. Då är det vissa som tycker att man måste göra
någonting betydande och då skriver man in en sådan här bestämmelse. Frågan är om någon skulle prata finska där, vad händer då? Blir det några repressalier eller vad blir följden? Det står ju bara att man ska se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska och det är ju redan garanterat via
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självstyrelselagen, som många redan har sagt här. Jag ser det här mera som
en politisk markering efter att saker och ting har skrivits i media.
Det finns en gammal parallell till det här som jag kom att tänka på. Det var
när vi gjorde den första åländska barnomsorgslagen. Då hade det varit finska
språkduschar i någon kommun. Det blev ett himla liv om det, för då höll barnen på ett förfinskas norr om Mariehamn och det var hot och fara å färde. Då
skulle vi ha in i barnomsorgslagen att verksamheten skulle bedrivas enbart på
svenska och så blev det. Det har väl varken gjort från eller till. Det blev slut på
språkbadsduscharna. Om det var detta som var syftet så kan man väl säga att
det lyckades den gången.
Vi får väl se hur det blir med det här. Jag tror inte att det finns någon orsak
att bråka om det här. Det är samma resonemang som går igen, om och om
igen; ska det finnas sådana bestämmelser i speciallagar eller är självstyrelselagen tillräcklig? I många lagar finns det inte. I de lagar som språkbestämmelser förekommer så finns det en tydlig koppling till en politisk debatt som
har förekommit i media.
Fru talman! Frågan om landshövdingen har vi väl ventilerat tillräckligt.
Jag tycker att det är mest förvånande att det här förslaget kommer från ltl
Harry Jansson. Jag kan väl tänka mig att det har en personlig betydelse. Nuvarande landshövding har varit väldigt engagerad i de här frågorna och därför
kan man tycka att det är värdefullt att ha honom med på styrelsemötena. Men
så kan vi väl ändå inte riktigt lagstifta? Det måste nog grunda sig på lite mera
generella principer. Lite märkligt tycker nog det är, för att inte säga lite, att
statens högsta chef, en myndighetschef, skulle sitta i ett underordnat organ
eller på något vis delta systematiskt i arbetet i en landskapsmyndighetsverksamhet. Det känns främmande, men jag kan förstå det utgående ifrån ett personligt omdöme.
Fru talman! I betänkande finns ett långt stycke om militären och militära
ingripanden i relation till polislagen. Jag är lite förvånad över det här unga
lagtingets intresse för armén, att vi plötsligt på Åland nu skulle ha blivit i så
behov av att ordna upp de här relationerna så att vi i hotfulla situationer
skulle kunna vända oss till den finländska armén. Nu har det ju klargjorts att
det är regeringen som kontraktar armén. Man oroar sig tydligen för att det
ska bli stora naturkatastrofer eller andra förfärligheter, terroristattacker och
allt vad det kan finnas för hemskheter, och då ska finska armén kallas in för
att hjälpa oss. Men det brukar vara så med armén att de måste träna väldigt
mycket. De tränar för att det ska bli krig och de tränar för allt möjligt. Det blir
inte så mycket krig längre här uppe i Norden och då vill de gärna också ha
andra uppgifter för det finns en risk för att de förlorar hela jobbet. De har en
policy att försöka utvidga sitt ansvarsområde och det må de väl göra. Men jag
tycker inte att vi på Åland ska stå och ropa efter armén. Vi ska nog försöka
stöda det civila samhället. Det var någon som nämnde Estoniakatastrofen
här. Mitt minne är att Åland klarade sig alldeles utmärkt utan finska armén.
Åland fick till och med ett stort beröm efteråt. Det civila samhället fungerade
enormt effektivt, som det vanligtvis gör på öar omkring i världen, för man
kan inte vänta sig att man ska få hjälp när det behövs snabbt. Man utvecklar
en kultur där man lär sig att lita på varandra och man vet vem som har den

308

och den grejen som berörs och telefonerna går heta. Man lyckas för det mesta
klara av också betydande svårigheter.
Fru talman! Visst ska vi återkomma till de här frågorna i ett senare meddelande av regeringen. Jag är lite besviken över att det är det som man har
saknat i lagstiftningen, som finns i rikslagstiftningen.
Ja, det är kanske dags för beslut. Jag vill gratulera regeringen till det här
förslaget. Utskottet har säkert gjort många bra och viktiga förändringar. Nu
skulle det vara väldigt bra att få beslut om det här. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Först en kommentar till det tidigare förslaget till polisstyrelsen
som förkastades. Där var det en annan regim. Man tänkte sig en polisstyrelse som inte var en del av polismyndigheten och som också kunde
ha andra uppgifter t.ex. beträffande lotterilagstiftningen. Den här landskapsregeringen har ju helt och hållet ändrat regim och det kan vara viktigt att komma ihåg.
På samma vis som ltl Sundback funderade över tillsynen över svenska
språket och vad som händer, blir det repressalier och reprimander, så
skulle vi också vilja veta hur man tänker sig i fortsättningen? Kanske
ministern svarar på frågan jag ser att hon har begärt ordet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är väl ingen idé att prata om den förra regimen.
Det förslaget förföll ju helt och hållet. Det fanns inte majoritetsunderstöd för det förslaget. För mig var det en väldigt originell och apart lösning inom vår förvaltning, men det kanske fanns goda skäl för det.
Det här med repressalier, det är nog kanske lite retoriskt sagt. Det blir
ju ingenting antagligen. Det är precis som ltl Wille Valve sade, det är ju
bra att våra tjänstemän kan många språk. Det gör inte någon skillnad på
det att vi har myndigheter som i sin verksamhet ska vara enspråkigt
svenskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, ltl Sundback, för det anförandet. Mitt unga minne till trots så är
jag är relativt säker på att under Estoniaolyckan så hade vi arméhelikoptrar på Åland från både Finland och Sverige. De svenska helikoptrarna hade större utmaningar än vad de finländska hade, de gjorde vissa
kompletteringar i helikoptrarna efter det. Jag delar inte ltl Sundbacks
redogörelse av att ålänningarna skulle ha klarat sig utmärkt utan militär
handräckning i den situationen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är möjligt att det var så. Jag ville säga att de civila samhällena på
öar ofta är väldigt effektiva när det gäller att söka lösningar, också på
större problem. Det är en kultur som vi ska värna om. Detta att kalla på
militärer är att göra sig själv svag och att tro att militären alltid är stark
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och alltid vet. Jag tycker att historien vittnar om att det är få fall, om det
ens finns något, där militären har lyckats särskilt bra.
Ltl Wille Valve, replik

Till den delen kan jag hålla med ltl Sundback, att betona styrkan som
finns i det civila samhället och som vi aldrig ska underskatta.
Det knyter an till en annan diskussion som för övrigt är högaktuell;
det nordiska militära samarbetet. Jag tror att det ligger i Ålands intresse
att få in det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet på en så fredlig
och konstruktiv bog som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Barbro Sundback ställer frågan om ansvar
för bestämmelsen i polisförvaltningslagens 1c § 8, ”där styrelsen ska se
till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska”. Hon ställer
frågan vem som bär ansvar och vad händer om det inte följs? Punkten är
så olyckligt formulerad att det är styrelsen som bär ansvaret för det hela.
Styrelsens medlemmar bär ansvar för att tillsynen fungerar. Det är som
en tjänsteplikt, det är en offentlig maktutövning vi talar om och tjänstereglerna gäller också kollektivt i sådana här sammanhang. Den vanligaste brottsrubriceringen i tjänsteutövning är de så kallade underlåtenhetsbrotten. Det här är en uppenbar inbjudan till att styrelsens medlemmar kan underlåta att sköta sina förpliktelser och blir därmed ansvariga för påföljder.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, om det bara var juridik som vi levde efter här i världen så skulle det
säkert fungera så. I praktiken tror jag att den där bestämmelsen kommer att ha en ganska liten betydelse, den kommer antagligen inte att tilllämpas mycket. Det kan man säkert vara upprörd över men jag tror faktiskt att vi har många sådana bestämmelser inom vår förvaltning.
Lagstiftningen är sedan normgivande och tjänstemännen följer den
inte till punkt och pricka alla gånger.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Min kommentar var juridisk därför att kollegan efterlyste ansvar. Ansvar i offentlig maktutövning handlar om juridik. Här i salen sysslar vi
med politik, men i myndighetsutövning är det uttryckligen ett juridiskt
ansvar vi hanterar, därför min kommentar.
I övrigt delar jag den uppfattningen om att det här är en liten fråga.
Den är ju så liten så att vi föreslår att den här punkten ska strykas ur paragrafen och bäddas in i ett sammanhang där den hör hemma, dvs. i inledningen till paragrafer, som utskottsordförande Sjögren nämnde.
Ltl Barbro Sundback, replik

Min uppfattning är att den inte alls skulle ha behövts, som några har förespråkat här. Nu laboreras det med lite olika tekniska lösningar i den
här frågan. Jag ser inte att det är någon väsentlig skillnad i det heller.
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Jag vill att vi ska få igenom lagstiftningen nu. Om det sedan visar sig
nödvändigt i den här frågan så får man väl göra ändringar i kommande
lagförslag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag tycker att det är synd att just den här formuleringen om språkbestämmelsen i förvaltningslagens 1 § om polisverksamhet ska bli en fråga
som antagligen blir föremål för en omröstning här i salen, eftersom liberalerna har valt att lämna in ett ändringsförslag. Jag tycker att det är synd att man
gör det. Jag förstår att man har fångat upp de strömningar som finns både
ute bland tjänstemän och i messaspalter och man ser att det här är en möjlig
väg att gå fram. Jag tycker att det är synd, det borde vara så att vi samlar all
den kraft vi har för att enas i de här frågorna. Det finns ingen annan verksamhet under självstyrelsen som har så delad behörighet som polisens verksamhet. Man kan fråga om den verksamheten egentligen överhuvudtaget är
åländsk? Men, vi vet att det har varit problem att hålla den verksamheten helt
hundraprocentig svenskspråkig. Det är ingen hemlighet att det fanns problem, det borde det inte heller vara för liberalerna som hade den är ministerportföljen för 1 1/2 år sedan, och som också ledde polisdelegationen. Hade
man inte upptäckt det under den mandatperioden så hade man varit både
döv och blind.
Jag tycker att det är synd att man inte med kraft kan enas om att man behöver arbeta för att det ska finnas en rättssäkerhet för samtliga som jobbar
inom polisverksamheten så att inte yrkeskåren uppdelas i ett A- och B-lag beroende på om man kan finska eller om man enbart talar svenska. Jag hade
hoppats på att man skulle samlas runt det i lagtinget. Jag tycker att det är
synd att man delar upp den här frågan och den här för Åland så väsentliga
grundpelaren.
När det gäller den politiska styrningen så vänder jag mig till Ålands Framtid. Jag tycker att det var lite avslöjande och lite chockerande, för mig i allafall, att höra Ålands Framtids partiordförandes uttalande. Man förespråkar
en hierarkisk modell att husbonden bestämmer. Man vill inte ha en demokratisk organisation och en platt organisation. Man vill helst att en minister bestämmer rakt ner i verksamheten och det är för mig i alla fall chockerande.
Jag har utgått ifrån, och jag har varit så naiv att jag har trott, att vi alla har
haft samma demokratiska synsätt när det gäller att få en rättssäkerhet och
när det gäller att få så bred beslutandenivå som möjligt. Men jag hör att
Ålands Framtid däremot vill ha en minister som styr rakt ner till polismästare.
I det här lagförslaget är organisationen tänkt att vara som så att polismästaren föredrar för en polisstyrelse som i sin tur också har kontakt med
tjänstemannen på rättsserviceenheten och som har kontakt med ministern,
landskapsregeringen och som för förslaget till lagtinget för avgörande. Det är
åtminstone i min demokratiska värld och synsätt det enda möjliga för att få
den här bredden på besluten. Jag hör att Ålands Framtid hellre har en husbonde som bestämmer. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är dags nu, minister Lindholm, att börja ta ansvar istället
för att se bakåt. Inte är det synd om någon! Upprinnelsen till hela den
här vulgärdebatten och förlöjligandet finns i majoritetsblocket att söka.
Liberalerna lade i utskottsbehandlingen ett förslag om att ta bort åttonde punkten, men fick inget gehör. Vi företräder en linje.
Det jobbades mycket under den förra mandatperioden med polisen,
med omstuvningar i tjänster, med personalenkäter och med ett förslag
till styrelsen. Leverera nu, minister Lindholm!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, är inte det här ett bevis på leverans?
Jag började den här mandatperioden med att ha ett möte med poliserna. Jag sade att under den här mandatperioden så hoppas jag att
kunna leverera, att ta ansvar för den här verksamheten som inte hade
fått någon förnyelse under många, många år.
En ny lagstiftning, en ny struktur inom polisverksamheten, en ny organisation, tillämpningsanvisningar till lagstiftningen och ett nytt och
modernt polishus. Alla de frågorna har jag tagit ansvar över och de är på
banan allihop.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men är det inte synd då att hela polislagstiftningen blir en diskussion om färg och form på bilar och att det är slutsnackat på finska i
polishuset. Jättesynd och fel fokus från majoritetsblocket!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Mycket kan jag ta ansvar för men jag kan inte ta ansvar för den
debatt som pågår i lagtinget. Jag tycker inte att ltl Sjögren eller liberalerna har försökt vända debatten till någonting annat heller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var inte mycket till anförande det där. Gällande den delen att liberalerna har medverkat i debatten tidigare så gick ju ministerns anförande bara ut på att det är synd att inte liberalerna tycker
likadant som ministern själv. Vad var det för ett anförande? Här fanns
frågeställningarna om vad 1c § 8 p. riktigt innebär i praktisk utövning i
polisiärt arbete ute på fältet, där polisen enbart kan prata svenska. Det
är frågeställningar som vi behöver svar på, och inte föra en diskussion
om vad som står i messaspalter. Anförande visade i varje fall att ministern följer nogsamt med vad som står i messaspalterna, ingenting
annat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, jag läser det mesta jag kommer över, även messaspalterna.
När det gäller tjänsteutövningen så är saken väldigt klar, är det så att
man är tjänst så talar man svenska mellan tjänstemännen. Om det är så
att en person som man träffar på gatan behöver hjälp så talar man det
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språket som man har gemensamt. Den tydliga signalen har också gått ut
till verksamheten. Jag har varit på möte hos polisen så det här är ingenting som är obekant för myndigheten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Men det är inte ju inte det som står i den här lagparagrafen.
Det står ju uttryckligen att verksamhetsspråket är svenska. Betyder inte
det då att alla pratar svenska, punkt slut? Det är slutsnackat på finska.
Att sedan ministern går på ett möte med polisen för att försöka beskriva vad som så småningom kommer att stå i den blå boken så det är politik, det har inte riktigt samma värde ändå som det som lagtinget fattar
beslut om uttryckligen i en lagparagraf som ska bli en åländsk lag.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag vet inte riktigt vad liberalerna är ute efter? Är det så att man anser
att myndighetsspråket är någonting annat än svenska? Det anser inte
jag, det anser inte en majoritet i den här salen och det tycker jag att
skulle vara väldigt väsentligt att veta. Däremot säger liberalerna att
självstyrelselagen är tillräcklig, då är det samma sak i så fall, att myndighetsspråket är svenska.
Åtminstone som jag uppfattar liberalernas tankar så kanske det finns
någonting annat som man avser med frågeställningen till mig om vad
myndighetsspråket är. För mig är det helt solklart att man talar svenska
inom myndigheten mellan tjänstemän, i kontakter med myndigheter till
Finland osv. Men är det så att man har kontakt med någon ute på stan
eller i andra sammanhang så talar man det språk som är möjligt att tala
tillsammans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ministern kritiserar Ålands Framtid för att vi inte vill
ha en platt organisation. Nej, vi vill inte en platt organisation. Vi vill ha
en tydlig styrd organisation som gör det som lagtinget efterfrågar i form
av lagstiftning och som också riksdagen i Helsingfors efterfrågar i form
av lagstiftning och som vi beslutar om i form av budget. Sen är det regeringens, och nu enligt det nya förslaget styrelsens, uppgift att verkställa
det som beställs. Så långt är vi överens. Jag menar att man kan kritisera
nuvarande regering och tidigare regeringars sätt att förverkliga den politik som har beställts från lagtinget. Man har inte haft den förmågan.
Därför har vi nu ett förslag på en polisstyrelse som ska förbättra det här
och se till att vi får en bättre polisorganisation som bättre svarar upp
mot de mål som lagtinget och landskapsregeringen ställer.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är lite svepande formuleringar som nog kräver konkretiseringar.
Man säger att man inte har lyckats leverera. Då vill jag att ltl Axel Jonsson berättar vad det är som man inte har levererat som man har lovat?
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Ltl Axel Jonsson, replik

Ett konkret exempel, eftersom det här verkar vara en ömmande punkt
för ministern, är när vi fick en ny polismästare som anställdes efter prövotid. Där var det uppenbart att det var en minister som styrde det här
beslutet och inte rådgjorde, såsom Ålands Framtid skulle ha gjort, med
sina regeringspartier om det var ett bra beslut eller inte.
Vi förespråkar att regeringen som helhet ska förverkliga den politik
som lagtinget beställer och inte fatta enskilda beslut. Det är ju då vi pratar om ministerstyre, men det är ju trevligt att ministern kritiserar oss
och frågar efter modell som man självförverkligar. Det är klädsamt.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag skrattade för att ltl Axel Jonsson är så tvärsäker på att minister Lindholm inte hare fört något samtal angående polismästarens
fortsatta tjänstgöring eller inte. Jag kan övertyga ltl Axel Jonsson att den
diskussionen har förekommit. Det var ett dåligt exempel för det var en
felaktig konkretisering av det som inte har levererats. Det ska väl i så fall
vara en leverans till lagtinget, om det är någonting som ska vara relevant. Jag kan alltså konstatera att det var mest tomt prat. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Vi har upplevt två mycket initierade och kloka anförande från två
kvinnor; en minister och en lagtingsledamot. Det som ltl Sundback sade i
början var mycket klokt. Egentligen borde vi kanske alla ta ett djupt andetag
och se det här som vilket ärende som helst. Det har blivit en väldigt tillspetsad debatt kring det här. Det kan förklaras med det att det berör mångas innersta känslor. Polismyndigheten är en viktig del, det är en av de finaste juvelerna i självstyrelsekronan. Men egentligen är det precis som Sundback säger,
det är en verksamhet som vilken annan som helst, visserligen lite speciell
men väldigt viktig.
Den organisationsmodell som man tar nu, så inte är det något speciellt
med den. Tvärtom, den är vedertagen och beprövad och den anpassas något
efter de behov som föreligger i det här fallet. Jag understöder ltl Sundbacks
resonemang att det är bra med flera beslutsnivåer och att det är flera människor engagerade. Jag ska inte ta upp det exemplet som Sundback tog upp. Ett
bra exempel på en helt annan nivå är att man har, som det var förr, att ministern handgripligen styr verksamheten själv, så det funkar inte på det viset i
dagens demokratiska samhälle. Det är mycket bättre om de passerar fleras
ögon och fleras hjärnor, om man har en polisstyrelse som kan engagera sig i
just den verksamheten, i just den myndigheten, i just de problemen och de
prioriteringarna och sedan förklara och utgöra ett gränssnitt mot den politiska makten. Polisstyrelsen ska förklara vilka polismyndighetens behov är
och hur man ska försöka lösa problemen. Det är klart att föredra jämfört med
att det är en person som möter en annan person och så blir det bara två personers show. Det här är som ÅMHM, som ltl Sundback nämnde. I myndigheten ÅMHM finns en styrelse. Den styrelsen har ingenting egentligen med
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den operativa verksamheten att göra, man får inte pröva ärenden osv. Det
sköter tjänstemännen mot en nämnd eller mot enskild föredragning med sig
själva.
ÅHS är en annan myndighet, inte är ju styrelsen med vid operationsbordet
”skär inte där utan skär lite längre till vänster ”. Läkarna sköter det, den operativa verksamheten är separat och man förlitar sig på läkarnas kunskap. Det
här är också ett exempel, inte kommer polisstyrelsen att hålla i radarn och
säga att nu kör du för fort och du får böter utan det gör polismännen och
kvinnorna. Det här ett parallellfall till den snart ganska fina bukett av
välskötta myndigheter och bolag som landskapet kan visa upp. Det här tror
jag att blir väldigt bra.
Sedan ska man komma ihåg att hur detta sedan blir beror på hur styrelsen
organiserar sig, vilka personer man lyckas rekrytera och hur man utformar
reglemente osv. Ibland blir det rätt till direkt, ibland tar det en tid innan det
finner sin form. Förhoppningsvis så blir det här bra direkt. Eftersom man har
funderat på det här och tagit sats flera gånger, dragit tillbaka förslag och
kommit med nya förbättrade förslag så blir det här riktigt bra. Det passar in i
det sätt på vilket vi styr vårt landskap.
När det gäller det som ltl Sundback också mycket klokt sade att i de fall där
det har funnits mycket problem så kommer det en politisk beställning för att
förtydliga en lösning och det gör man också i den här paragrafen när det gäller språket hos polismyndigheten. Det finns ett problem, som alla upplever,
och som man vill förtydliga, att det är styrelsens sak tillsammans med myndigheten se till att det här kommer på rätt. Om man pratar kring det lite så
ska man komma ihåg att problemet är väldigt mångfacetterat. Det har delvis
att göra med att man är väldigt nära knuten till polisen i Finland och tar del
av polisen i Finlands olika dokument och register. För att bringa det här på
rätt så krävs det, som jag sade i en replik här, att man förstår att det kräver
resurser. De resurserna kan inte tas ifrån polisarbetet. Man kan inte sluta att
vara ute med alkometern bara för att det måste fungera på svenska. Om vi ska
få det att fungera på svenska så måste vi vara beredda att prioritera det och ge
extra resurser för att reda upp det. De flesta saker gör man en gång men det
finns också fortlöpande kostnader. Självstyrelsen kostar pengar, jämfört med
att inte ha det. Svenska språket kostar pengar, vi måste komma ihåg det!
Som jag sade tidigare i en replik häromdagen så handlar det här med språket om att man från polismyndighetens sida vill göra rätt. Man upplever den
här debatten som kritik mot sig själv, det tycker jag att är olyckligt och så vill
jag inte se det. Man måste vända det så att man tillsammans måste lösa de
här problemen och försöka få detta på rätt bog. En lämplig lösning är att polisstyrelsen tar sig an det här. Då kan också polisstyrelsen förklara åt landskapsregeringen vad som behövs. Polisstyrelsen kan noggrant tillsammans
med tjänstemännen och myndigheten ta reda på vad som krävs för att det ska
vara möjligt för myndigheten att fungera på svenska.
Jag vill också, likt Sundback, tona ner den här problematiken även om den
får mig och min puls att öka så är det inte en lösning.
Som Sundblom sade när vi fick vår självstyrelse mot vår vilja; ”nu ska vi
arbeta” och sedan dess har vi arbetat med svenska språket och ska fortsätta
att arbeta med det.
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Sedan vill jag, i likhet med tidigare talare minister Lindholm, uttrycka mig
när det gäller liberalernas förslag, att jag tycker att det är tråkigt att man
stryker just den meningen när man ger styrelsen det här ansvaret om språket.
Det har vi, som sagt, i många andra lagstiftningar, det är ingenting konstigt
och det devalverar absolut inte självstyrelselagens bestämmelser. Det är vanligt att man materialiserar självstyrelselagens bestämmelser i vanlig lagstiftning när det gäller svenska språket. Det finns ett otal exempel om ni läser
lagboken.
Liberalerna däremot, som ministern mycket riktigt konstaterar, ser möjligheten nu att fiska i grumliga vatten, vilket det de facto handlar om när man
föreslår det här. Man försöker profitera och slå politiskt mynt av de strömningar och de personer ute i samhället som kanske inte har den största förståelse för svenska språket och för Ålands språkliga ställning. Det finns ju
personer som inte har den förståelsen, det är ingenting att hymla om, och det
är heller ingenting att hymla om att det är fullt tillåtet att tycka så i ett demokratiskt system. Men jag tycker att det är tråkigt eftersom det blir en slags
uppvigling. Det blir en slags uppvigling, det blir ett slags ”sälja morsan politik” och man gör vad som helst för att få folkets gunst. Tvärtom, vi ska se oss
som opinionsbildare när det gäller självstyrelsens grundvärden. Vi har en roll
att föra ut vad självstyrelsen är, varför vi har självstyrelse och varför Åland är
enspråkigt svenskt och framförallt hur det ska vara i framtiden. Det är vi
själva som i stor utsträckning bildar den opinionen. Då ska man inte göra
som liberalerna har gjort nu. Det tycker jag inte om och det vill jag säga. Jag
skulle inte ha begärt ordet annars, men det vill jag verkligen säga att det bjuder mig emot när man gör på det här viset.
Det handlar om att vi lagtingsledamöter har ett integrationspolitiskt ansvar att föra självstyrelsens grundvärderingar vidare till de nya ålänningarna
som flyttar hit, även om deras uppfattningar är annorlunda så ska vi för diskussion och debatt i samhället. Och då ska vi inte försöka slå mynt och uppvigla för dem som inte förstår sig på självstyrelsen eller har en annan åsikt
utan tvärtom, försöka enas och tillsammans försöka bära självstyrelsen. Detta
tycker jag att är jätteviktigt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Sin vana trogen förbehåller sig ltl Sundman rätten att avgöra
vem som tänker rätt och vem som tänker klokt. Det var mycket skam
och skuld i ltl Sundmans anförande. Liberalerna följer en linje. Vi tycker
att självstyrelselagen är den viktigaste lagen i landskapet och den vill vi
värna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I slutet av mitt anförande kanske det var lite skam och
skuld, men huvudsakligen var det beröm till andra talare, till och med
till kvinnliga talare som har sagt mycket kloka saker.
Det är ingenting nytt att liberalerna gör på det här viset. Jag har tidigare kritiserat liberalerna för det och också då har jag sagt att jag tycker
att det är tråkigt. Jag tycker inte att det är någonting som man ska syssla
med.
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Samtidigt som jag säger att jag inte håller med så försvarar jag liberalernas möjligheter att ha den här åsikten. Men jag måste väl få säga att
jag tycker att det är tråkigt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Var det en freudiansk felsägning det där? Till och med kvinnliga talare kan Sundman ge beröm till.
Liberalerna har en linje och vi förbehåller oss rätten att driva vår
linje. Inte kan det väl vara på det viset att man blir så maktfullkomlig att
det finns ett enda sätt att tänka? Då kan vi ju klappa ihop hela parlamentet direkt. Jag tycker nästan det är osmakligt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Nej, därför försöker jag säga att det finns flera sätt att tänka
och hur vi borde tänka tillsammans. Jag är inte för att man ska ha monopol på sin åsikt. När det gäller självstyrelsens grundvärden så tycker
jag att man ska ta sig an utmaningen att föra den vidare och förklara för
nästa generation ålänningar och åt nya ålänningar som flyttar hit varför
vi har självstyrelse och hur den ska förvaltas i framtiden. Jag tycker att
vi lagtingsledamöter särskilt har det ansvaret. Alla ålänningar har det
ansvaret, med hembygdsrätt kommer också hembygdsskyldighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det här var ett anförande som jag hade lite svårt att följa med i. Jag förstod i varje fall att ltl Sundman sade att om en minister bestämmer så är
det inte bra. Han nämnde att tack vare det här arbetet som har varit nu,
att man knuffar ut allt mer av det politiska arbetet, så har man en bukett
av välskötta myndigheter. Han nämnde ÅMHM som ett exempel. Det är
sant, de som sitter i styrelsen vet egentligen ingenting om verksamheten
och de har väldigt få möjligheter att påverka. Problemet är ju att det inte
finns någon politisk styrning överhuvudtaget av den här verksamheten.
Medborgare som känner att de blir felbehandlade i ÅMHM är ju mer eller mindre rättslösa. Jag tycker däremot att i ett modernt samhälle så
borde man försöka ha så korta och tydliga beslutsgångar som möjligt. Av
någon anledning skjuter landskapsregeringen över allt till myndigheterna och frånsäger sig allt mera ansvar och jag tror faktiskt inte det är bra.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tror tvärtom, att det är viktigt att frigöra ministrarnas
tidsresurs till strategiskt tänkande och övergripande politiskt arbete
istället för att vara ”superavdelningschefer” och vara ute och peta i verksamheten. Ministrarna ska jobba strategiskt, sätta upp strategiska mål,
prioritera resurserna och föra många utvecklingssamtal. Sedan är det
någon annan som ska göra det praktiska arbetet. Då är det alldeles utmärkt att det kommer en polisstyrelse som tillsammans med myndigheten och polismästaren kan utveckla Ålands polismyndighet.
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Jag vet att ltl Anders Eriksson inte tycker om det här ”volleybollköpande” man vill ha ministrarna på strategisk nivå, men då måste man ta
bort sådana här uppgifter och ersätta dem med andra system. Det har
fungerat någorlunda bra i andra sammanhang.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med om att det kanske har fungerat bra i andra sammanhang,
men här fungerar det inte så speciellt bra. Ltl Sundman får gärna ge mig
ett exempel på vilken typ av strategiskt arbete nuvarande landskapsregering har ägnat sig åt.
Tittar man igen på miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, och det är
inte deras fel, så för man över allt mera dit. Det finns de som säger att
den myndigheten har blivit som en slasktratt, allt som man inte vet hur
man ska hantera i landskapsförvaltningen så tar man över till miljö- och
hälsoskyddsmyndigheten. Det är ett bekymmer att många landskapsverksamheter fungerar dåligt. Till och med inom näringsavdelningen,
som jag tycker att fungerade väldigt bra tidigare, så kan det ta upp till ett
halvår innan medborgare överhuvudtaget får ett svar. Det är en enda
röra, allt är så tillkrånglat, det finns inte någon början eller någon ende.
Problemet är ju att ingen är ansvarig för det mera. Det är klart att man
inte behöver hårdra det och prata om ministerstyre, men jag tycker det
är bra om ministern bestämmer, då vet man vem man ska byta ut om
det inte fungerar. Nu vet ingen någonting om någonting.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det var väl en lite väl negativ replik. Det finns alltid saker
att förbättra, både i myndigheter och i vår egen förvaltning. Men att
måla upp en så nattsvart bild kanske ändå inte riktigt är korrekt.
När det gäller ÅMHM, vilket inte hör till ärendet, så är ÅMHM kanske
en av de verksamheter som fortfarande håller på att finna sin form. Det
stämmer att vi har påfört den myndigheten mycket uppgifter. Så kommer det kanske också att vara med polismyndigheten, det blir en tid av
svängningar innan systemet stabiliseras, men det är ett bra förslag till
att organisera myndigheten.
Från ltl Anders Erikssons och Ålands Framtids sida så måste man
välja hur man vill ha det. Ska politiken i lagtinget och landskapsregeringen vara på en strategisk övergripande nivå som sätter tydliga mål,
som någon annan sedan förverkligar och som man mäter, då måste man
göra så här. Då kan inte ministrarna hålla i spaden ute i förvaltningen.
Man kan inte få både och, det finns inte sådana supermänniskor som
kan jobba 40 timmars dygn och 10 timmars vecka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker ta upp språkparagrafen i styrelsens uppgifter. Jag var inledningsvis själv ganska negativ till den, jag tyckte att den
var onödig och obehövlig. Men i debatten här så har det framkommit
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vissa saker, att paragrafen kan ha ett berättigande till den delen att det
är klart att det är styrelsen som har ansvar och driver den här frågan.
Man kanske borde lyfta fram lite mera att det här är ett bra verktyg
för polisledningen, polisen och andra. Man kan hänvisa till att det t.o.m.
är inskrivet i lagen att vi ska jobba på svenska och att det mera är ett
verktyg för polisen än att man mästrar polisen. För det är lite den vägen
den här debatten har tagit. Jag har förstått att tanken inte var den när
det diskuterades i landskapsregeringen, utan det var det omvända och
därför så tycker jag att man kan ha paragrafen med.
Det håller det på att bli ett A-lag och ett B-lag inom polisen när det
gäller språket.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det får ju inte bli ett A-lag och B-lag, att man är förmer för
att man kan flera språk. Däremot är det heller inte en nackdel att kunna
språk och det kan det aldrig vara. Men om det utnyttjas på det viset att
myndigheten organiseras på ett sådant sätt att det sätter de som bara
kan svenska i en sämre position, då blir det fel, tyvärr. Jag håller helt
med ltl Åke Mattsson, egentligen är den här paragrafen onödig. Men
mot bakgrund av hur det förhåller sig idag så blir den ett verktyg och ett
försvar för polismyndighetens strävanden att göra allting rätt, vilket ju
polisen verkligen vill, det är jag helt säker på. Vår poliskår vill ju göra
rätt och man vill vara rätt positionerad i förhållande till självstyrelsen.
Nu får man ett verktyg, ”titta här det står uttryckligen i lagen att det här
ska redas upp”.
Som jag sade här tidigare så kommer det kosta och då måste vi vara
beredda att ta emot den räkningen här, för det är utgifter som vi tidigare
har knuffat framför oss.
Ltl Åke Mattsson, replik

När det gäller A-lag och B-lag så har det också med utbildning att göra. I
framtiden så kanske alla underbefäl som finns på Åland kommer att
vara kunniga i finska, framförallt befälen. Det är frågan om det kommer
flera svenskspråkiga utbildningar. Hur mycket ska man härifrån sanktionera att man går en helt finsk utbildning? Det kommer tydliga signaler
från många poliser att det är svårt att få utbildning idag när man kommer lite högre upp.
Vår tidigare polismästare, Björn Andersson, har gjort ett väldigt bra
arbete och lyckas få igenom att grundutbildningen arrangeras årligen
och vi får grundutbildande poliser. Men är det bara manskapet som ska
vara ålänningar och svenskspråkiga och resten måste kunna finska? För
så ser det ut idag. Styrelsen bör dessutom verka för att det ska finnas
svenskspråkiga utbildningar och fortbildningar. Det finns en viss farhåga, får styrelsen för mycket ansvar eller borde landskapsregeringen
förhandla med den finska regeringen? Jag vet inte om just den där
skrivningen är ändamålsenlig.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det där är väl ett bra exempel ur verkligheten. Ltl Åke
Mattsson som har jobbat som polis vet hur det förhåller sig. Jag har hört
samma sak av poliser, att det är svårt att vidareutbilda sig på svenska
vidare upp i hierarkin inom polisen. Så ska det absolut inte få vara, men
så är det och därför den här förtydligande bestämmelsen att det nu är
styrelsens ansvar att fokusera på det här. Sedan är det säkert så att styrelsen får ta hjälp av både landskapsregering och landshövding och alla
till buds stående resurser för att lösa det här.
Det här kan också kosta, fast det här borde inte få kosta. Det borde
inte få kosta, då kan man till och med ta fram Ålandsöverenskommelsen
och berätta att här har man förbundit sig. Då måste man kanske komma
till en lösning där man diskuterar viss del av utbildning i samarbete med
ett land åt ett annat väderstreck som har svenska som huvudspråk. Nå,
det är en annan stor diskussion. Man får inte göra avkall på att man ska
kunna bli polis, jobba som polis och utvecklas som polis på svenska.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag blev polis första gången på sommaren 1966. Jag har erfarenhet av polischefskap i alla faståländska polisdistrikt, de var fem på den
tiden. Jag har följt med polisens verksamhet under åren därefter med intresse.
Den här lagstiftningen är ett steg framåt. Förvaltningsrättsskyddet fungerar ju i huvudsak på två sätt; det preventiva som bygger på fungerande regler
och en personal som kan och vill tillämpa reglerna, och sedan det repressiva,
dvs. det som träder till om någonting går snett.
Min erfarenhet från då i tiden liksom nu i tiden är att vi har en hängiven
poliskår. Jag är fullständigt övertygad om att poliskåren på Åland kommer att
tillämpa de regler som vi här i lagtinget slår fast i demokratisk ordning.
De demokratiska rättigheterna alla poliser som medborgare har, att om
reglerna inte är bra så följer man naturligtvis dem, hela vår rule of law principen vilar på det, men deltar i jobbet för att ändra på dem. Om reglerna inte är
bra, så deltar alla, även poliser, i den demokratiska processen att ändra på
regler som inte är bra.
Vi får nu en lagstiftning. Den är som den är. Den tjänar rättsäkerheten
både för mottagare av förvaltningsservice från polisens sida men också personalen inom polisen som producerar den här servicen. Det är såsom det här
systemet fungerar, i sista hand och ytterst att ge rättsskydd åt medborgarna.
Hjälpa och skydda heter det i USA, om ni känner till polisbrickorna i vårt
system så har vi ju huvudsakligen att förhindra och beivra brott. Där har vi
också preventionen som huvudregel. Polisen med sin blotta närvaro är ju till
för att hjälpa medborgarna att följa de regler som vårt samhälle vilar på. Om
det nu av olika orsaker misslyckas, vilket vi vet att det alltid nu och då gör, så
inträder repressionen, dvs. man beivrar från polisens, de rättsvårdande myndigheternas och domstolarnas sida de överträdelser som kan ha förekommit.
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På det hela taget så är jag också nöjd med lagförslagen. Behandlingen i utskotten har varit gedigen. Det här är ett sätt att komma vidare. Ingenting är
färdigt och slutgiltigt. I denna lagstiftning ympar vi inför nästa lagstiftning
och så vidare, och så vidare i denna eviga process som ju människoliv utgör,
för att uttrycka sig så, och som samhällsbygget de facto är.
Sedan till det som vi från liberalernas sida har föreslagit som en ändring av
1c § i förslaget till ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet. Förslaget är utdelat och aviserat av utskottsordförande.
Vi har huvudsakligen tre skäl för detta ändringsförslag. Jag har använt de
skälen tidigare, jag berörde dem i remissdebatten utan större framgång, men
i politik ska man aldrig ge upp. Jag tänker igen återkomma till de skäl som
styr mitt och liberalernas handlande i det här avseendet.
Det är fjärran från den skada som minister Lindholm här åberopade. Inte
vill vi ju skada någon. Minister ställde frågan vilken skada det gör om man tar
in en sådan här bestämmelse i 1 c § som säger, förutom annat, så ska också
polisstyrelsen se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska. Vi
undviker skadlig lagstiftning, det ska inte ett parlament överhuvudtaget
syssla med. Men vi ska vara medvetna om effekterna av våra handlanden.
Jag läser nu utskottets förslag: ”Styrelsen ska biträda polismästaren i arbetet med att utveckla myndighetens verksamhet mot de mål som lagting
och landskapsregeringen satt upp för verksamheten. Här har punkterna 1, 2,
3 undergått ändringar, dvs. de ändringar som framgår i betänkande och
punkt 8; ”Styrelsen ska se till att alla delar av verksamheten fungerar på
svenska”.
För det första, det här pekar ut polismyndigheten som någon som man
måste hålla ett speciellt öga på. En myndighet som uppenbarligen inte
förmår, av skäl som jag inte känner, följa den allmänna regeln som självstyrelsen bygger på och som de facto för första gången kom till uttryck i den nuvarande självstyrelselagen från 1991. Låt mig bara påminna om att vi hade
självstyrelse i 80 år utan att det någonstans framgick att Åland är svenskspråkigt. År 1991 togs den regeln in och nu finns den där i paragraferna 36
och 38.
Vad är det hos polisen som kräver att de särskilt ska pekas ut som sådana
som inte klarar av att följa lagen, i det här fallet självstyrelselagen? Jag känner inte till något sådant.
För det andra, lagstiftningens reflexiva effekt och den är allvarlig. Ibland
talar man om e contrario tillämpning, men i det här fallet är den korrekta beteckningen reflexiv effekt. Det vill säga, i lagar där man tar in en positiv bestämmelse på detta sätt så gäller det i den lagen i fråga. Men hur är det i motsvarande lagar där den bestämmelsen saknas? Där kan man ju förledas att tro
att där gäller icke samma krav på språktillämpning som självstyrelselagen anför. Det här har jag använt tidigare och jag är rätt så ensam om att uppenbarligen vilja tillämpa den här vägen. Jag menar att den är oerhört viktig att
komma ihåg. När man har förvaltningslagstiftningen av det här slaget, och
när man i en del lagar tar in en språkbestämmelse och i andra lagar låter bli,
vad är då rätt tillämpning i de lagar där man låter bli? Ta t.ex. lagstiftningen
om Ålands landskapsförvaltning eller stora enheter i våra förhållanden som
ÅHS eller motorfordonsbyrån, överhuvudtaget i sammanhang där offentlig
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makt enligt självstyrelselagens 3 § utövas av landskapsregeringen eller av
landskapsregeringen underlydande myndigheter. Det är angeläget att eftersträva en symmetrisk lagstiftning, enligt min mening. Visst kan man säga,
som det har framförts i debatten, att i landskapslag kan man materialisera
bestämmelser i självstyrelselagen. Visst, men det är normalt i sådana sammanhang där man inbjuds i landskapslagstiftning att göra det. Man brukar
tala om lagförbehåll i grundlagarna. De här paragraferna 36 och 38 har inga
lagförbehåll och behöver inga lagförbehåll för de är till lämpliga som sådana.
Det är utmärkande för konstitutionsrätt i vårt land att där regler om detaljer
saknas är grundlagen som sådan tillämplig. De som läser domstolsutslag
märker ofta, ibland med viss häpnad, att man hänvisar direkt till paragrafer i
grundlagen, självstyrelselagen och annan lagstiftning av grundlagsnatur när
man inte har någon annan att tillämpa. Det är inte ovanligt, men det är inte
regel i alla konstitutioner att deras artiklar är direkt till lämpliga.
Så till den tredje och kanske den allvarligaste invändningen. Nu inför vi då
i polislagen en sådan här bestämmelse i enkel lagstiftningsordning, om inte
liberalernas ändringsförslag godkänns. En majoritet av Ålands lagting inför
en bestämmelse i polislagen som säger att verksamheten ska utövas på det
här sättet som står i åttonde punkten. Okej, då kan ett kommande lagting,
med en enkel majoritet, ta bort den föreskriften. Vilken rätt gäller då om vi
här nu inte tror på självstyrelselagen? Jag skulle inte vilja vara med i det lagting som gör ett sådant tilltag. Det här är också en del av lagstiftningens reflektiva effekt.
Jag har onda aningar om hur det slutar. Det här sättet att stifta lagar i
Ålands lagting är enligt min mening äventyrligt. Det borde underkastas en
djupare bedömning och analys än bara att den inte är till skada eller att det är
synd att fokus riktas på sådana här frågor. Det här är ju frågor av mycket djup
självstyrelsepolitisk innebörd, att vi är medvetna om effekterna av vad vi gör.
Jag ska avsluta med en annan iakttagelse i samma ämne. Det har hänvisats
till barnomsorgslagstiftningen och till annan lagstiftning. Den mest framträdande är naturligtvis undervisningslagstiftningen, som sådan, med de förbehåll som där finns.
Utmärkande för barnomsorgslagstiftning och undervisningslagstiftning är
att där meddelar man undervisning, där kommunicerar man ut ett budskap.
Nu talar vi om polisförvaltning. Polisförvaltning rör allt från fortkörning till
en fråga om att rädda liv och upprätthållandet av de grundläggande värdena i
hela samhällsordningen osv. Den här jämförelsen som ibland förs fram också
här idag, att den här typen av, i många fall, deklaratoriska bestämmelser förekommer i viss lagstiftning och det skulle i sig vara motiv för att också förekomma i annan lagstiftning; ja, om det sker konsekvent. Men nu är vi långt
ifrån konsekventa. Därför kommer jag att rösta för vårt eget ändringsförslag.
Jag hoppas verkligen att ledamöterna gör detsamma eller åtminstone tänker
över effekterna av att inte göra det. Tack, fru talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kan bara konstatera att åtminstone två lagar under lantrådet Viveka Erikssons ledning har tillkommit med särskild angivelse att
svenska språket ska efterföljas, både barnomsorgslagen men också landskapsbidrag till bildningsförbund.
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När det gäller språkutvecklingen i Finland så tycker jag att det är
ganska intressant. Ltl Gunnar Jansson säger att han har en nästan femtioårig erfarenhet, kan han då se någon märkbar förändring vad beträffar språkutvecklingen i Finland som skulle ha betydelse för en myndighet, en verksamhet på Åland som ändå har så nära kontakt med motsvarande finsk myndighet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har två kommentarer till detta. De två första exemplen var just de utbildningslagar som jag hänvisade till, så där behöver jag inte fortsätta.
För det andra, ja, jag har erfarenhet och jag brukar sammanfatta det
på det sättet att för 50 eller 80 år sedan, jag är inte så gammal ännu men
snart nog, så fanns det få offentligt anställda människor i Finland som
kunde många språk. Idag är det många offentligt anställda människor i
Finland som kan färre språk och det är naturligtvis ett bekymmer.
Självstyrelselagen är en rikslag och den är tillämplig uttryckligen i
Finland, naturligtvis på Åland där vi tillämpar den alla dagar. Men självstyrelselagen är minst lika tillämplig i Finland som på Åland. Därför är
det en lag som ska tillämpas även i Finland.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tyckte inte riktigt att jag fick svar på min fråga. Jag kanske
kan förtydliga min fråga. Språkutvecklingen i Finland, åtminstone som
jag ser det, så har gått åt ett håll. Svenskan är undantryckt och finskan
kommer allt mera. I de kontakter som de åländska myndigheterna på
det svenskspråkiga självstyrda Åland ska ha med motsvarande myndigheter så ser jag att det finns en språksvårighet, det finns ett hinder och
en gräns. Om inte vi håller på vår självstyrelselag och det svenska språket så kommer också Åland att behöva gå över till finska för att kunna
ha den här myndighetskontakten. Har ltl Gunnar Jansson en annan
åsikt? Ser man inte att det finns ett problem här, vad beträffar både
myndighetskontakterna och utbildningen på svenska?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, det problemet har jag nu och kanske haft i 50 år, problemet tilltar,
det håller jag med om. Jag hävdar att självstyrelselagen är ett mera
verksamt instrument än landskapslag. Därför att självstyrelselagen är en
rikslag, en av Finlands riksdag stiftad lag och gäller verksamheten i Finland. Den landslagslagstiftning vi stiftar här på Åland gäller i vår förvaltning. Vi kan mycket mera verksamt hävda krav på svenskspråkig
service i Finland med stöd av självstyrelselagen än med en landskapslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man får vara lite konspiratorisk så börjar man se ett
mönster i liberalernas agerande. Först kastar man ut sitt flöte och sin
krok i de här grumliga vattnen och sedan skickar man upp ltl Gunnar
323

Jansson, tillika riksdagsrådet, för att hålla en lång akademisk utläggning
om juridiken kring det här och det är svårt att bemöta åtminstone ifrån
en motorcykelmekanikers sida. Men så mycket förstår en motorcykelmekaniker att en sådan här bestämmelse inte har någon reflexiv verkan
på självstyrelselagens språkbestämmelse eftersom det inte står att verksamheten ska fungera på svenska. Det står att; ”styrelsen ska tillse att
verksamheten till alla delar fungera på svenska”. Det är långt mycket
mera än den ganska strikta definition av ämbetsspråket som finns i 36 §
självstyrelselagen och skriftväxlingsspråket i 38 §. Det handlar om
mycket mera. Utbildning och sådana saker regleras inte direkt i självstyrelselagen utan måste materialiseras i annan lagstiftning.
Som jag sade i mitt anförande så devalverar det här inte på något vis
självstyrelselagens bestämmelser när det handlar om att ge styrelsen ett
ansvar att se till att ett problem löses.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Det är just i den andan vi lägger vårt ändringsförslag, så att
basen för den åländska polisens verksamhet finns i självstyrelselagen för
Åland avseende språk, service och all annan service, t.ex. rätten till god
förvaltning som via självstyrelselagen kommer av grundlagen osv. Vi vill
bredda perspektivet avsevärt mycket mera, det är vår grundläggande utgångspunkt.
Vad sedan gäller beskrivningen i lagförslagets 1 c § punkt 8 ”se till att
alla delar av verksamheten fungerar på svenska” så trodde jag att det
också var tänkt som det var skrivet. Men det är inte länge sedan som
minister Lindholm sade att det här gäller bara myndighetskontakter, det
gäller alltså inte de kontakter som jag har med polisen, om jag förstod
henne rätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man strikt ser vad som regleras i 36 § självstyrelselagen
så har vi i lagtinget under min tid haft många olika diskussioner vad det
omfattar och inte och var det behöver materialiseras. Det här är ett sådant fall där vi vet att det finns problem med kärnvärdena, med ämbetsspråket och med skriftväxlingsspråket. Det finns också andra mer perifera språkproblem som gör att man som ålänning inte kan utbilda sig
som polis, som vi hörde här tidigare. I den här formuleringen omfattas
alla de indirekta och direkta språkproblem som polismyndigheten har
och som måste lösas. Nu sätter vi tydligt ansvar på polisstyrelsen att lösa
det här tillsammans med myndigheten själva och med andra aktörer,
såsom landskapsregeringen, lagting och statliga myndigheter som man
samarbetar med. Det är tvärtom så att det här stärker självstyrelselagen
och den regim som vi har och som i slutändan härrör från när självstyrelsen en gång kom till som ett substitut för återförening med Sverige.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Så där kan man resonera. I vårt sätt att resonera ingår
inga konspirationer överhuvudtaget. Vi vill ha en god polisförvaltning
som utgår ifrån självstyrelselagens 3 § och som följer alla de övriga föreskrifter i självstyrelselagen också vad gäller språkservice som däri ingår.
Vi ser uppenbarligen olika på medel och mål.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson och jag delar uppfattningen att
den symmetriska lagstiftningsprincipen ska hyllas. Vi har i självstyrelselagen 36 § angivet; ”landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltning är svenska”. Där
har sedan tolkats att vi i undervisningslagstiftningen behöver ha särskilda bestämmelser om undervisningsspråket för att tydliggöra den delen.
På högre nivå har vi nyligen gått in för att i lagtingsordningen 3 §
stadga att lagtingets verksamhetsspråk är svenska. Under den föregående regeringen bestämdes i landskapslagen om landskapsbidrag till
bildningsförbund att; ”villkor för erhållande av bidrag är att verksamhetsspråket är svenska. Vi bildningsarbete kan främmande språk användas”. Alltså symmetrin är sådan och bör därför kunna tillämpas
också här i 1c § punkt 8.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Det innebär säkert ingen behörighetsöverträdelse att förfara
såsom föreslås i 1c § punkt 8, men det är en onödig bestämmelse. Det är
så enkelt som jag ser det.
Hänvisning till bildningsförbundet, ja, men det är en undervisningsfråga, en utbildningslagstiftning och där har vi specialbestämmelserna i
40 § självstyrelselagen, det är riktigt.
3 § i lagtingsordningen, ja, jag var med och skrev den. De minnesgoda
kommer kanske ihåg att uttryckligen på den grunden att lagtingsordningen är antagen i kvalificerad ordning så var det här möjligt, enligt
min mening.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi har noga studerat den är frågan om övrig lagstiftning.
När det gäller landskapsbidrag till bildningsförbund så är det ju skilt
stadgat om undervisningsspråket. Vid bildningsarbete kan främmande
språk användas. Villkor för bidrag är dock att verksamhetsspråket ska
vara svenska, det är på basen av det som står i 36 § självstyrelselagen.
Rent materiellt så är det ju samma resonemang som man för i polislagen
nu som vi gjorde i lagtingsordningen i den diskussionen, och som man
också faktiskt gjorde under senaste period i barnomsorgslagen. Man
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skrev, kongruent med den här lagstiftningen om bildningsförbunden, att
verksamhetsspråket är svenska inom barnomsorgen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag har ingenting att tillägga. Det är så här som vi brukar resonera. Det är tyvärr på det sättet och den här frågan är inte slutligt avgjord. Att frågan kommer upp på det här sättet i polislagstiftningen är
ändå, enligt min mening, ett avsteg från tidigare princip där man säger
att en myndighet ska tillse att en operativ verksamhet sker på ett visst
sätt, i det här fallet till alla delar på svenska. Man har gjort ett avsteg
från fördelningen mellan att styrelsen sköter administration och polismästaren operativitet. Här har man gett styrelsen att operativt uppdrag
att vaka över sin egen myndighet uppenbarligen, om jag förstår punkten
rätt och därför är den annorlunda än de exemplen som vicetalmannen
hänvisade till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill sälla mig till skaran ledamöter som strävar till
att lugna ltl Gunnar Janssons oro för att lagtinget på något sätt skulle
äventyra de språkliga arrangemangen i vårt örike. Självstyrelselagen lever sitt liv och har en särskild normhierarki som ledamoten mycket väl
är medveten om.
Förhoppningsvis om majoriteten håller ställningarna här, så inför vi
nu en kompletterande bestämmelser som de facto stärker den nya polisstyrelsens rätt att agera för svenska språkets bästa. Man kan bland annat
se det ljuset av det som ltl Åke Mattsson tog fram, det faktum att utbildning på svenska inom polisen i Finland kommer att bli allt svårare. Då
är det ju naturligt att nya polisstyrelsen i ljuset av den här nya bestämmelsen kommer att känna sig stärkt för att bl.a. äska om mera pengar
för att kunna söka motsvarande utbildning på den svenska sidan.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja men, de här problemen är större än vad som står i
en landskapslag, enligt min mening. Det är en skyldighet för republiken
Finland att hålla med utbildning på de områden där inte vi själva gör
det. Jag är gammal nog för att till och med ha medverkat vid en polisutbildning för manskap på Åland i början på 60-talet. Därför att det var
stört omöjligt då redan att förmå Finland att producera polisutbildning
på svenska. Till den delen har det blivit bättre, men det har ingenting
med mina blygsamma insatser att göra.
Vi får, enligt min mening, inte handla så att Finlands ansvar för den
här typen av offentlig verksamhet urholkas, i ett område där Finland uttryckligen är så nära med. Vi måste ställa krav på Finland att fullgöra
sina förpliktelser.
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Ltl Harry Jansson, replik

Vi är helt överens, ltl Gunnar Jansson, att det är så vi ska handla, men
sedan är realiteterna någonting helt annat på vissa områden. Det får vi
gemensamt fortsätta att arbeta för att förbättra. Vi kan konstatera att
om man skulle koppla ihop det här till diskussionen om avräkningsgrundens storlek så borde ju de facto språkaspekterna vägas in som en
motiverande höjningsfaktor med tanke på de merutgifter vi har att vänta
i framtiden, men det är en annan diskussion.
Jag hoppas att även kommande lagting kommer att anse att det är
viktigt att i vissa lagtexter inta tydliga bestämmelser som säger att verksamheten ska bedrivas på svenska. Det äventyrar på inget sätt det faktum att självstyrelselagen mycket tydligt reglerar ämbetsspråket.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Harry Jansson skissar här på en intressant
framtid. Om så sker, och då är jag säkert inte längre med här åtminstone, så blir det alldeles särskilt viktigt att hålla ordning på det som
jag nämnde som min tredje punkt. Det vill säga om man då inför krav på
språkbehandling i Ålands i lagting i landskapslagar med enkel ordning
så ska man vara medveten om att den bestämmelsen också kan tas bort i
enkel ordning. Då skulle man alltså göra språkskyddet på Åland beroende av en enkel majoritet i Ålands lagting och det vill jag avråda ifrån,
om jag förstod inlägget rätt här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Inledningsvis kan jag konstatera att jag håller med ltl
Gunnar Jansson till många delar. Jag var själv mycket skeptisk till den
här formuleringen. Jag kommer ändå inte att stöda reservationen. Jag
anser att det finns godtagbara förhållanden för att bestämmelsen ska
vara kvar här.
Jag tycker att man inte ska undergräva självstyrelselagen genom att
skriva in den i övriga paragrafer. Här står det att styrelsen har ansvar för
det här. Det är styrelsen som ska se till att det fungerar på svenska. Det
står ingenting att språket är svenska, utan att man ska se till att det fungerar. Det gäller bl.a. register och dataprogram. Vapenregistret har
länge varit på finska men nu har det kommit på svenska. Till den delen
måste jag säga att det fungerar väldigt bra med riket just nu, alla nya register kommer på svenska, så där går det framåt.
Det kan ju vara andra omständigheter där styrelsen verkligen får ta
ett krafttag och vara ett stöd för polisen, framförallt när det gäller utbildningen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Kollegan Mattsson och jag är väl de som har praktisk poliserfarenhet här
i dagens lagting. Jag uppskattar ltl Mattsons synpunkter. Vi har många
goda diskussioner om de här frågorna.
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Om ansvaret för språkvården inom polisen läggs på polisens styrelse
så får den ändå inte tas bort från manskapet, inte från de som gör jobbet. Jag är säker på att ingen polis kommer att reagera på det sättet.
Men när man diskuterar i termer av ansvar så här får styrelsen ett ansvar att tillse att en operativ verksamhet sker på ett visst sätt. Vi måste
vara mycket noggranna med att det på inget sätt tar bort ansvaret för
den enskilde polismannen eller kvinnan att följa självstyrelselagen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Den biten kan jag hålla med om fullständigt. Jag tror att det inte är ett
så stort problem. Man ska ha en mental störning om man som polis flyttar till Åland för att pratar finska. Sedan kan det man pratar ”närpesiska” sinsemellan, vilket egentligen är svenska men som ingen annan
förstår heller.
Det viktiga är att polisen känner att de har ett stöd, att man kan
vända sig till de trojanska hästarna som finnarna har satt in här som
försöker förfinska den åländska polisen. Man har en möjlighet att styrelsen ska överväga det.
Det största problemet är inledning på punkt 8; ”se till att alla delar”
man borde ha använt en annan formulering än att ”se till” då tror att vi
hade sluppit den här olyckliga debatten kring den här paragrafen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Igen är vi på samma linje helt och hållet. ”Se till” ger ju
ett operativt uppdrag, när vi alla tillsammans här har stått och förkunnat att styrelsen inte är operativ. Styrelsen är administrativ, det är alldeles riktigt. Jag reagerade precis på samma sätt. I det förslag som vi
har så stryker vi punkt 8, där det här uppdraget försvinner och i stället
tar in föreskrifter som säger; ”verksamheten utförs enligt föreskrifterna
i självstyrelagen och utvecklas mot det mål som lagtinget och landskapregeringen ställt upp”.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att den här diskussionen ur liberalernas
synvinkel bara blir trassligare och trassligare. Redan i den första barnomsorgslagen kom liberalerna med förslaget att verksamhetsspråket
skulle vara svenska. Det fördes in då, och det kunde vi vara eniga om.
Det finns t.o.m. i lagtingsordningen som är en lag, där ltl Gunnar
Jansson själv var med. Den här diskussionen känns inte längre övertygande. Vi har ju fört in detta med verksamhetsspråket i många lagar och
ingen här uppfattar att vi har satt självstyrelselagen ur spel.
Vem ska övervaka verksamhetsspråket inom barnomsorgen? Ska socialnämnden ha någon uppgift?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ville inte gå in på den frågan tidigare men gör det
nu därför att kollegan Barbro Sundbacks påpekande är mycket riktigt.
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Barnomsorgen är en kommunal angelägenhet. Kommunerna i riket har
inga språkföreskrifter överhuvudtaget, de väljer sitt eget språk. Verksamheterna i kommunerna på Åland styrs av självstyrelselagen, så där
har vi en betydande skillnad. Men nu kom vi långt bortifrån polisväsendet, men påpekandet var väsentligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vad jag har förstått så är det nu då, enligt ltl Gunnar Jansson, så tokigt
att det är styrelsen som ska se till att verksamhetsspråket inom polisen
är svenska. Det gäller den här övervakningen. Men nog måste det väl
vara socialnämnder i kommunerna som ska övervaka i kommunerna att
verksamhetsspråket inom barnomsorgen är svenska? Analogt med det.
Det här är nog mera advokatyr än att det har någonting med verkligheten att göra. Den bestämmelsen i barnomsorgslagen har inte varit problematisk och den här bestämmelsen kommer antagligen inte heller att
bli problematisk. Det finns tydligen ett politiskt motiv att ta in det här i
polislagen, och det fanns det i barnomsorgslagen och det fanns det i lagtingsordningen. Det är väl ändå att verkligen ifrågasätta självstyrelselagen och det gjorde jag när vi diskuterade det här men det var ett politiskt ställningstagande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Bestämmelsen finns av skäl som jag nämnde i lagtingsordningens första
kapitel bland de deklaratoriska bestämmelserna.
Men grundfrågan där, ja, om det är obehagligt att jag uttrycker mig
juridiskt så borde jag inte göra det. Men jag kunde göra det på basen av
kollegan Sundbacks väsentliga fråga; vem övervakar att barndagvården i
kommunen utförs på svenska? Troligen landskapsregeringen via landskapsandelssystemet. Jag känner inte så här spontant till några andra
mekanismer enligt vilka det skulle fungera. I så fall måste jag hänge mig
åt advokatyr för att komma med en tydligare beskrivning och det kanske
vi inte ska göra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det här kommer lite på sidan om ärendet, men när ltl Sundback stiger upp och påstår att liberalerna har förts fram att verksamhetsspråket ska
vara svenska i barnomsorgslagen, så det stämmer ju inte. Tvärtom, jag kommer ihåg att socialdemokraterna och liberalerna gemensamt talade mot det
här. Jag skulle nästan tippa att vi till och med hade en gemensam reservation
mot det förslaget. För liberalerna har haft en linje hela vägen, ända sedan 90talet när barnomsorgslagen behandlades och all annan underlydande landskapslagstiftning, att självstyrelselagen säger att förvaltningsspråket är
svenska, skriftspråket är svenska. Vi har också systematiskt och väldigt starkt
drivit den frågan i alla sammanhang.
När vi satte i regeringen var vi väldigt noga med att gång efter annan påtala
det här eftersom vi anser att det är landskapsregeringens sak att påtala det
gentemot riksmyndigheterna. Det här är en mycket, mycket viktig fråga för
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liberalerna. Därför blir jag nästan upprörd när liberalernas motiv börjar ifrågasättas för varför vi håller fast vid vår linje, som vi har hållit hela tiden.
Det här framfördes i samband med polislagens remiss. Jag har för mig att
ltl Gunnar Jansson pekade på den här punkten och det framfördes under utskottsbehandlingen. Det har varit vår linje. Det är inte några skriverier i tidningen eller mässaspalter som har ändrat på vår linje. Det ska vara alldeles
klart och tydligt.
Jag ber om ursäkt för att jag kom lite på sidan, men jag tycker att sådana
här påståenden måste tillrättaläggas.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag kommer också ihåg och att liberaler och socialdemokrater drev
en gemensam linje i barnomsorgslagen. Mitt minne säger mig att kompromissen blev den som en liberal förde fram. Jag tycker inte att det är
någonting att skämmas över. Jag tyckte att det var en ganska bra lösning
av det hela och det har ju blivit bestående. Det finns ju i många andra
lagstiftningar efter det.
Sedan kan jag ha full respekt för att liberalerna fortsätter att driva det
här. Men förra perioden då? Hur var det med lagen om folkbildningsarbetet och förra barnomsorgslagen som kom förra perioden? Jag tänker
bara på linjen, som var så viktig.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det som är intressant i sammanhanget är att socialdemokraterna inte följer någon linje, för det är lite olika beroende på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, jag tycker att det faktiskt inte är av så stor betydelse, inte socialdemokraterna heller. Om det finns en majoritet som vill förtydliga lagstiftningen på den här punkten så ser jag det inte som något avsteg från
självstyrelselagen. Det har gjorts i många sammanhang, till och med i
lagtingsordningen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det har inte gjorts på ett sådant sätt att man ålägger en underlydande myndighets styrelse att övervaka. Nog är det ju landskapsregeringens sak att övervaka att man lever upp till självstyrelsens stadganden. Det som ni nu skriver in i polislagen, det är att styrelsen ska se till
det här, och det är att lägga det på för låg nivå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs det andra lagförslaget paragraf för paragraf medan de övriga lagförslagen föreläggs var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till polislag för Åland för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet för godkännande paragraf för paragraf.
Föreläggs
330

1 § Godkänd
1a § Godkänd.
1b § Godkänd.
1c § Begärs ordet?
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår att 1c § ändras enligt aviserat ändringsförslag.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit
att 1c § godkänns i den lydelse den har i det förslag som ltl Katrin Sjögren har delat ut.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Katrin Sjögrens 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 alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Föreläggs 2 § Godkänd.
4 § Godkänd.
5a § Godkänd.
5b § Godkänd.
5c § Godkänd.
5d § Godkänd.
5e § Godkänd.
5f § Godkänd.
5g § Godkänd.
11 § Godkänd.
Föreläggs lagens ingress. Godkänd.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 10 §§ landskapslagen om behandling av berusade för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om ordningsvakter
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Plantmaterial och skydd för växters sundhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringen lagförslag om plantmaterial och skydd för växters sundhet.
Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några få ändringar.
Fru talman! Jag har en liten justering som behöver antecknas behöver antecknas. Det gäller detaljmotiveringen när det gäller andra lagen så står det
landskapslag om skydd för växters sundhet. Det har fallit bort lite ord där.
Det ska stå; landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om skydd för
växters sundhet. Jag ber att få detta justerat.
I gällande lagstiftning har lagen om plantmaterial och lagen om skydd för
växters sundhet gjorts tillämpliga i landskapet genom en och samma blankettlag. Landskapsregeringen föreslår nu att de båda rikslagarna görs tilllämpliga genom två skilda blankettlagar.
När det gäller lagstiftningens innehåll konstaterar utskottet att de båda lagarna utgör en viktig grund för en sund odling på Åland med friska växter
utan sjukdomar, vilket är en avgörande produktionsförutsättning för de verksamma inom näringen. Regelverkena är tekniska vilket gör att det i det här
fallet är ändamålsenligt att använda sig av blankettlagar och blankettförordningar. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen kontinuerligt följer med
förändringar i lagstiftningen så att nödvändiga avvikelser kan införas i den
åländska lagstiftningen.
Lagen om plantmaterial omfattar endast saluföring, produktion eller import av plantmaterial som idkas yrkesmässigt. Hobbyodlare och näringsidkare som i obetydlig omfattning importerar eller producerar plantmaterial
omfattas inte av ifrågavarande lagstiftning. Landskapsregeringen bör enligt
utskottet vara uppmärksam på detta och tillse att allmänheten informeras om
gällande bestämmelser om import av plantmaterial och om risker vid införsel
av okontrollerade plantor.
Lagstiftningen är angelägen då trädgårdsodlingen har stor kommersiell betydelse för Åland. Odlarna följer noggrant med utvecklingen inom näringen
utanför Åland och prövar gärna nytt plantmaterial och nya produktionsformer. Utskottet har uppfattat att yrkesodlarna är mycket måna om att endast
importera bra plantmaterial. Det har också framkommit att landskapsrege332

ringen och odlarna är ense om att samarbetet nuförtiden löper bra och tillsynen sköts effektivt och smidigt utan onödig byråkrati.
Utskottet vill framhålla att det är nödvändigt att tillämpningen av lagstiftningen även i fortsättningen sköts smidig och anpassas till förhållandena i
landskapet. Jämfört med övriga Europa är odlingen på Åland småskalig och
därför bör de lösningar som väljs stå i proportion till dessa förhållanden.
Landskapsregeringen har ett långtgående samarbete med rikets myndigheter
vilket gör att landskapsregeringen har tillgång till den kompetens som är viktig för att uppnå en säker organisation för tillsynen.
I riket har det föreslagits att ersättningen för att bekämpa skadegörare enligt lagen om skydd för växters sundhet bör minskas. I utskottet har vi erfarit
att landskapsregeringen kommer att granska förslaget och eventuellt anpassa
lagstiftningen för de åländska förhållandena. I allmänhet krävs relativt kraftiga och omfattande åtgärder för att begränsa spridning av skadegörare. Det
är därför berättigat att hålla en god ersättningsnivå som står i proportion till
de åtgärder som åläggs odlarna.
Med hänvisning till att nya statsstödsregler väntas så småningom och då
nya bestämmelser om ersättning för bekämpning kommer att föreslås i riket
har utskottet erfarit att landskapsregeringen avvaktar tillsvidare med att föreslå ändringar i stödreglerna. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack för redogörelsen. Jag har en konkret fråga. Varför har man i utskottet gått in för att göra det som tidigare var en blankettlag till två
olika blankettlagar? Finns det något bakomliggande resonemang kring
det?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Vi har velat sära på dem och följa landskapsregeringens förslag. Det är den förklaringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande redogjorde för att det här gäller
yrkesmässigt saluförd produktion och import. Det är väldigt viktigt att
den saken kommer upp, för största hotet är egentligen privatpersoner
som tar sitt äppelträd till sin sommarstugetomt och planterar det. Det är
det största hotet för att det ska komma in oönskade sjukdomar. Jag ville
ta en replik för att vi ska uppmärksamma det extra.
Ltl Christian Beijar, replik

Tack för det ltl Torsten Sundblom, som också är medlem av social- och
miljöutskottet. Det är helt korrekt det som ledamoten är inne på. Den
privata importen är en väldigt viktig fråga. Man måste hålla ögonen på
den privata importen. Det är framförallt viktigt att landskapsregeringen
informerar om det här ordentligt så att inte den komplikationen uppstår
att någon importerar fruktträd som är smittade.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det var en bra men kanske rätt teknisk presentation som ordförande Beijar gav av det här betänkandet. Därför vill jag gärna understryka ett
par saker.
Om man inte har satt sig in i det här så kan man tycka att det kanske är en
icke fråga, men enligt mitt förmenande så är det en ganska viktig lagstiftning.
Trädgårdsodlingen har en väldigt stor betydelse när det gäller lantbruksklustret här på Åland. Odlarna är, precis som det står i betänkandet, progressiva och nytänkande. Det sker mycket utveckling inom det här området och
det har en stor ekonomisk betydelse, inte bara för odlarna utan för hela det
åländska samhället.
Jag vill understryka det här som ordförande Beijer läste upp, det sägs att
den här lagen bara tar upp kommersiell odling. Men det framkom inte riktigt
varför det är ett bekymmer. Jag vill understryka varför vi tycker att landskapsregeringen ska vara uppmärksamma på det här. Ja, det är just det som
ltl Sundblom i sin replik ville understryka också. Det kan vara någon hobbyodlare på sin tomt hemma, t.ex. mitt i Västanträsk, som importerar 2-3 äppelträd och det kan det få förödande konsekvenser om de innehåller sjukdom.
Den yrkesmässiga importen är väldigt, väldigt noga kontrollerad med
växtpass osv. Men när det gäller den privata importen så finns det egentligen
ingen kontroll överhuvudtaget. Vi vill att landskapsregeringen ska vara väldigt uppmärksam på det annars kan det få ganska stora konsekvenser.
Som det sägs i det här betänkandet så i riket är man på gång att göra ändringar när det gäller ersättningen för de som bekämpar skadegörare. Det kan
leda till otroligt stora kostnader om man t.ex. i Västanträsk skulle råka få in
päronpest eller någonting i 2-3 äppelträd och man blir tvungen att hugga ner
flera hektar runtomkring. Det kan få förödande konferenser.
Därför tycker jag att det är bra att det i utskottsbetänkande sägs; ”det är
berättigat att hålla en god ersättningsnivå som står i proportion till de åtgärder som åläggs odlarna”. I Finland har trädgårdsodling inte alls samma
betydelse som här på Åland. Mot den bakgrunden vill jag understryka de här
sakerna som en komplettering till en för övrigt bra presentation.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial 5 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial
5 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
7

Självstyrelsens kärnområden
Landskapsregeringens svar (S 2/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
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! Det här är viktiga frågor för självstyrelsen. Med anledning
av att inte hänt så mycket på den senaste tiden så ställer vi med stöd av 37 §
lagtingsordningen följande spörsmål: När och med vilka åtgärder ämnar
landskapsregeringen tillse att målsättningarna i den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009 förverkligas?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag är glad för att den här frågan ställs och att det finns ett intresse
för självstyrelsens kärnområden. Av förekommen anledning, när vi hade upp
den enskilda frågan häromsistens, så blev jag lite fundersam över vart man är
på väg och vilken framtid man vill ha för de här frågorna.
Det finns den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009. Under
den förra mandatperioden så fanns det olika dokument som man kanske
hade som avsikt att föra vidare, många av de här områdena har problematiserats, men tyvärr har de inte kommit vidare i konkretiseringar, särskilt när det
gäller hembygdsrätten.
Jag har åtminstone upplevt att man i lagtinget har varit ense om att man
ska försöka lagstifta så mycket som möjligt när det gäller de enskildas rätt
vad beträffar hembygdsrätten och att man i synnerhet ska hitta en lösning för
studerande utanför Åland som efter fem års studier tappar sin hembygdsrätt.
Det är klart att man får hembygdsrätten tillbaka väldigt snabbt när man flyttar tillbaka. Det har också funnits ett önskemål om att man ska hålla kvar de
studerande, så att man inte klipper av navelsträngen till Åland.
När vi skrev regeringsprogrammet så sade vi att frågor rörande hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten ska följa tydliga och klara normer för att skapa ett rättssäkert och jämlikt förfarande. Dessa normer ska
utgå ifrån lag. Sedan lagarna tillkom i den tappningen de är idag så har ingen
förändring gjorts. Vi kan konstatera att det är väldig svår lagstiftning eftersom man inte har gjort förändringar. Försök har gjorts men man har inte
lyckats.
335

De här områdena är inte föremål för att man ska göra så väldigt många
förändringar i dem eftersom de är kärnområden. Går man in och gör förändringar så ska det också var långsiktiga hållbara förändringar.
Landskapslagen om åländsk hembygdsrätt är från 1993. Landskapslagen
om jordförvärvsrätt är från 2003 och där har inte några ändringar gjorts
överhuvudtaget. En liten förändring har gjorts i lagen om näringsrätt från
1999. Man har verkat under en ganska lång tid under lagarna utan att göra
förändringar.
Den parlamentariska kommittén har ringat in olika områden där man har
varit ense. Det ligger som ett bra underlag när man ska fortsätta arbetet med
att reformera.
Vi inledde arbetet med att gå igenom personer som kanske hade trott att
de hade hembygdsrätt, men där det tyvärr visade sig att man inte hade det.
Det här arbetet gjorde i fjol somras av högskolepraktikant. Vi kunde konstatera att den sommaren fick vi 297 nya ålänningar. Vid ett svar på en fråga
som ställdes här i lagtinget ett år tidigare så var svaret 2 stycken. Vi kunde
konstatera att det var 295 flera än vad svaret var då.
Det är viktigt att man går igenom de här frågorna och frågeställningarna
väldigt noggrant.
Det här är då en inledning på det arbetet. Vi har valt att inleda med hembygdsrättsfrågorna. Hembygdsrätten ligger ändå som en grund, både för
jordförvärvsrätten och för näringsrätten, därför är det viktigt att man reglerar
hembygdsrätten.
Avsikten, när man fick den nya hembygdsrättslagstiftningen 1993, var att
det skulle följa en förordning. Den förordningen har heller inte blivit skriven.
Det finns absolut ett behov att arbeta med de här frågorna.
I oktober 2012, senaste oktober, så tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp som ska revidera lagstiftningen om hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och
näringsrätt. Landskapsregeringen, ministrarna och lantrådet, har haft en genomgång av samtliga lagstiftningar och i enlighet med den parlamentariska
gruppens dokumentation har vi tagit ut frågor som vi anser att det finns behov att göra förändringar i.
Nu har gruppen först tagit sig an hembygdsrättsfrågorna. Vi nämner det på
sidan 2 i vårt svar att man ska lagstifta om hembygdsrättsregistret. Man
måste lagstifta om att det ska få finnas ett hembygdsrättsregister.
Den egentliga bo och hemvisten är idag en ganska svår frågeställning. Man
bor på väldigt många olika ställen. Man kan vara bosatt i ett hus i södern 6
månader i året, man kan bo i skärgården 3 månader och man kan bo i en lägenhet i Saltvik 3 månader eller resten av året. Var är den egentliga bo och
hemvisten när man ska börja diskutera det? Det där är en frågeställning som
man måste försöka hitta en lösning på.
När det gäller kunskaper i svenska språket så i enlighet med erhållandet av
finskt medborgarskap så finns det en reglering och det finns dokumenterat i
en förordning hur det här ska gå till. Vi saknar den förordningen på Åland om
förfaringssättet. Idag har man förlitat sig på att man har träffat de här personerna, man har talat med dem och då blir det ofta en subjektiv bedömning
ifrån olika tjänstemän på rättsserviceenheten. För att uppnå en rättssäkerhet
så måste anhållan om det andra medborgarskapet ha ett likadant förfarande.
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Sedan en väldigt, väldigt viktig fråga i det här sammanhanget också när det
gäller hembygdsrätten. Det gäller frågan om de studerande; hur länge, på vilket sätt? Vi har nu ett framtaget förslag. Det är inte i enlighet med det förslaget som jag själv hade som min första prioritet, att man skulle knyta det till
studieförmånerna och studiestödsregistret. Man har ett annat förfaringssätt
som går ut på att man behåller hembygdsrätten under de fem år som man
studerar och sedan får man ett besked hem om att tiden håller på att rinna ut.
Man ska sedan själv bevisa att man har varit studerande och då kan man ha
återkopplingen till studieförmånsregistret. Det åligger på den enskilda individen att visa på att man har varit studerande.
Till den delen har det här arbetet nu framskridit. Vi har för avsikt att
komma med den här delen av lagstiftningen till lagtinget under hösten. Jag
hade hoppats på att vi skulle kunna komma med en lagstiftning i september,
men det är andra lagstiftningar som har dragit ut på tiden och då kommer vi
istället att komma med den här lagstiftningen ett par månader senare än vad
min ambition var.
Under den här mandatperioden så avser vi att komma till lagtinget för avgörande med de andra lagstiftningspaketen.
Värdefullt att nämna i det här sammanhanget är byggnadslagen och samhällsplaneringen. Det arbetet pågår i arbetsgruppen för infrastruktur, som är
under samhällsservicestrukturreformen, vi får se vilket resultat som kommer
därifrån. Jag ser att det finns ett behov av en samordning av samhällsplaneringen också för att råda bot på jordförvärvsfrågor vilket är väldigt, väldigt
viktigt i det här sammanhanget. Det är viktigt att man får en enhetlighet när
det gäller planerade områden.
Så långt har vi kommit i det här arbetet. Jag tycker att det var en liten lustig frågeställning i spörsmålet; att tre år har gått. Dåvarande opposition med
mig själv kanske i spetsen, jag kanske inte var första undertecknare men jag
var en ivrig påhejare, ville utveckla självstyrelsen. Av dessa tre år har vi suttit
ett och ett halvt år och så här långt har vi nu kommit. Vi kan inte ansvara för
den andra tiden av ett och ett halvt år, men åtminstone för den tiden vi har
suttit. Därför tycker jag att det är bra att vi har det här spörsmålet så att man
också vet hur pass långt arbetet har framskridit, vad avsikten med arbetet är
och i vilken riktning arbetet går. Det är bra att få den här inputen till det fortsatta arbetet. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill påstå att svansföringen från ministerns sida är lite lägre
än vad den var i den spörsmålsdiskussionen, men det ska vi återkomma
till.
Jag noterade att ministern framhöll att betänkandet ligger till grund
för det fortsatta arbetet och det tycker jag att är bra. Jag uppfattade det
också som att ministern tycker att det var bra att det togs fram ett betänkande där vi samlat lade grunden för hur vi ska jobba vidare med de
här synnerligen svåra frågorna.
I det betänkandet så pekade man på behov av lagstiftningsåtgärder
när det gäller hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt. Men det
enda som ministern egentligen pratade om var hembygdsrätten och de
studerandes möjlighet till en förlängd tid.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag kommer inte ihåg vilken svansföring jag hade då, åtminstone känner
jag ett väldigt stort ansvar för de här frågorna i den här regeringen. Jag
vill nog lova, om det är någon slags svansföring eller inte, att jag jobbar
väldigt intensivt med de här frågorna.
När det gäller att man utgår ifrån den parlamentariska kommitténs
betänkande, så har jag varit lite fundersam över om alla partier fortfarande står bakom det. Det är jättebra att också få veta att man står
bakom det, så att vi vet riktningen, för det är väldigt väl upp stolpat vilka
områden som man har varit ense om. Det är bra att man uttalar detta.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterade nogsamt att ministern sade att de har tagit ut frågor som de anser att det finns behov av att gå vidare med. Men faktum
är att det finns en samlad åsikt från alla partier att lagstiftning bör fås
inom alla tre områden, just för att skydda lika behandlingsprincipen, så
att man ska komma ifrån tillämpningsdirektiv och olika riktlinjer som
har lett till att kravet på lika behandling inte har uppfyllts. Därför har
alla sagt att det behövs lagstiftning.
På sensommaren, när vi lämnade regeringen, då hade vi ett underlag
för just den här lagstiftningsåtgärden, ett ganska omfattande lagstiftnings-PM som hade utarbetats på tjänstemannanivå. Varför tar inte ministern det och bearbetar det politiskt och faktiskt kommer vidare? Nu
har det snart gått två år och ingenting har hänt.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det har blivit ett mantra att ingenting har hänt. Det finns nu ett svar på
det här spörsmålet där vi säger hur vi har inlett det här arbetet och vilka
av punkterna som är viktiga att lyfta. De är långtgående utifrån betänkandet från den parlamentariska kommittén men det är också lite utövar det.
Vi inleder arbetet med hembygdsrätten, vi fortsätter med de andra
områdena. Just nu för tillfället, när frågan ställs, så har vi satt krutet
allra mest på hembygdsrätten därför att den är också grunden för de
andra rätterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen och ministern reviderar tidsplanen. Här
på sensommaren fick vi höra att det snabbt skulle låta sig göras att revidera hembygdsrättslagen. Även under den förra mandatperioden skulle
det här ordna sig som på ett litet kick. Vi kan konstatera att när man sätter sig in i de här frågorna så är de mer komplicerade än man kan tro.
En konkret fråga: Landskapsregeringen skriver att man tänker titta
på villkor gällande tillfredsställande kunskaper i svenska språket och
vad som avses med tillfredsställande kunskaper. Hur diskuterar man
t.ex. när det gäller anhöriga? Om man flyttar till Åland och så har man
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en äldre mamma, som man vill ta med till Åland, och som kanske pratar
spanska eller litauiska. Har man funderat kring just den biten?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! När det gäller språkbestämmelserna så kommer vi att titta på
de bestämmelserna som man har för att få finskt medborgarskap. De bestämmelserna känner säkert den förra regeringen väl till när de gick
igenom de här frågorna. Vi kommer att hålla oss ganska långt till det
också.
När det gäller att göra det här i en snabbare takt så hade jag och vi i
landskapsregeringen den ambitionen absolut. Nu har det visat sig att
andra lagar har tagit längre tid än vad man hade förutspått, så därför
har det blivit framskjutet och det är säkert också sådant som ni känner
väldigt väl till att det kan gå så.
Vi har ambitionen att komma till lagtinget här på senhösten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var ju precis just det här som kritiserades tidigare, att det
tog för lång tid. Det handlade om prioriteringar, det handlade om resurser och det handlade om att man inte prioriterade just de här frågorna.
Jag tror att liberalerna kommer att få rätt i den här hembygdsrättsfrågan, att ha lika behandling på alla som flyttar ut och att förlänga för
alla. Det kommer att visa sig att det blir mycket komplicerat att ringa in
de studerande.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vi kan återkomma till det här med lika behandling. Jag tycker
att det är en väldigt intressant aspekt i det här sammanhanget. Vi kan
konstatera att man ställer väldigt höga krav och det tycker jag att är bra
att man gör för vi har väldigt höga ambitioner när det gäller den här
landskapsregeringens arbete.
Sedan de här lagarna tillkom så har man försökt göra förändringar
också under de fyra åren som ltl Sjögren och liberalerna ledde regeringen. Då kunde man inte heller komma fram. Men vi får väl önska den här
regeringen bättre lycka på färden och att vi också kommer i mål med de
ambitioner som vi har, som ni säkert också hade men inte kom i mål
med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den förra landskapsregeringen åstadkom ett parlamentariskt arbete där det fanns en rätt stor enighet om vad man skulle göra.
Nu är det frågan om att det inte görs.
Ministerns tvåårsperiod, det som enligt planerna ska bli två år, kommer att belastas av ett stort minus på grund av att ministern själv inte i
lagform kommer att leda genom ett arbete genom lagtinget ens till någon del av detta.
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Det sägs här svart på vitt i svaret på spörsmålet att gällande hembygdsrättsfrågor ska det här levereras under hösten. Men det tar betydligt längre tid än så för att hantera den frågan genom lagtinget. Sittande
minister kommer att har två år på sig för att få till stånd ändringar i lagstiftningen, men ingenting av detta kommer att ske.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är kanske lite för tidigt att döma om den här ministern
kommer att leverera någon lagstiftning här under hösten.
I likhet med andra regeringar så har man haft den här ambitionen.
Jag hoppas att vi lyckas. Jag tycker att vi har en enighet i de här frågorna, det finns ett bra dokument som ligger till grund och vi har en
grupp som jobbar med det här. Vi har konkretiserade politiska ambitioner och intentioner. Det är en god bit på väg redan nu.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Att leverera någonting till lagtinget och få det igenom baxat
i lagtinget under lagtingsbehandlingen är två skilda saker. Ministern
kommer inte, om bytet sker såsom det var tänkt, att vara med och baxa
igenom den här frågan ens gällande hembygdsrätt i lagtinget.
Total enighet om den parlamentariska kommitténs betänkande
kanske det finns, men inte om allt annat. Landskapsregeringen skriver i
sitt handlingsprogram att de här frågorna ska hanteras utifrån ett rättssäkert och jämlikt förfarande.
Under en behandling av en skriftlig fråga här tidigare så betonade
ministern regeringens rätt att hantera frågor in casu, alltså från fall till
fall. Den liberala gruppen är mera enig med det som står i landskapsregeringens handlingsprogram än det som ministern uttryckte häromsistens.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag hoppas att jag också såsom lagtingsledamot, som en del av
majoritetspartiet, ska vara med och bidra till att få de frågorna igenom.
Vad beträffar att reglera rättssäkerhet och andra frågor som är väldigt
viktiga i de här sammanhangen vid likabehandlingsprincipen så de regelverken ska vi försöka att göra. Men, det finns också sådant som vi anser att man inte ska ändra, alltså in casu bedömningarna. Det är ett väldigt viktigt incitament också för både jordförvärvsregler och annat och
det har jag förstått att har varit väldigt viktigt för liberalerna när man
har gått in i arbetet med parlamentariska kommittén. Det finns ingenstans skrivet att in casu bedömningarna skulle tas bort på något sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I förbindelse med frågan om förvärv av hembygdsrätt
på ansökan har kopplingen till medborgarskap i Finland alltid nu och då
varit en fråga av hög dignitet och den är ju inte alldeles oväsentlig nu i
en EU-miljö. Spörsmålet som sådant innehåller inte några skrivningar
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om det och av naturliga skäl inte heller svaret. Nog får jag väl utgå ifrån
att landskapsregeringen har en åsikt i ämnet trots det, när man nu avser
att revidera landskapslagstiftningen om åländsk hembygdsrätt. Jag är
mycket medveten om att grunderna för det här finns i självstyrelselagen
och kräver en justering av den lagen i så fall. Men också den processen
är aktuell. Finns det någonting att säga om kopplingen hembygdsrätt
kontra medborgarskap nu i det här skedet av processen?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det har varit väldigt angeläget att ta bort detta med finskt
medborgarskap, att även de som inte har finskt medborgarskap kunde få
åländsk hembygdsrätt. Men vi vet också att den frågan råder vi inte allena över. Det är i så fall någonting som vi ska komma överens med Finlands regering och riksdag om, och det kanske är lite svårare än att
komma överens med Ålands lagting om förändringar i de här lagarna
som vi reglerar själva. Vi tar naturligtvis upp den här frågan när vi träffar de relevanta ministrarna och statsministern, men det är inte en fråga
som vi kan bestämma över själva, vilket vi annars kan göra med de frågor som vi har satt upp som prioriterade.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för beskedet. Diskussionen går säkert vidare där.
Man borde ju inte byta ämne mellan replikerna men jag tar risken.
Får jag bara säga hur angelägen jag är om att en ny landskapslag om
en åländsk hembygdsrätt stiftas i den ordning som en sådan lag tillkommer, att det den tiden är förbi när man i enkel ordning stiftade sådana lagar, som tyvärr skedde tidigare. Den lagen, om någon, behöver
helgd. Vågar vi tro på att förslaget ger tvåtredjedelsmajoritet?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det är en fråga som vi också har diskuterat, huruvida den
ska tas med enkel eller kvalificerad majoritet. Den frågan kommer vi
också att ta till behandling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Lindholm nämner arbetsgruppen som är tillsatt och som har börjat jobba med de här frågorna och framförallt riktar
sitt arbete först mot hembygdsrättsfrågorna.
I sammanfattningen i kommittébetänkandet ges ett förslag på sju
punkter som man behöver jobba med. Om jag förstod ministern rätt så
sade hon att man har tagit ut vissa delar. Är det de här punkterna i
hembygdsrättsfrågan eller är det punkter från det totala kommittébetänkandet? Vad är det som gäller?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, det är en bra fråga. Framförallt detta med svenskt medborgarskap,
det är ingenting som vi rår över själva och som vi kan lagstifta ensidigt
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om. Så därför finns inte den punkten i arbetsgruppens prioriterade lagstiftningsområden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller de övriga frågorna, följer man kommittébetänkandets förslag som utgångspunkt för arbetsgruppen eller kommer landskapsregeringen med andra förslag?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det materiella innehållet i kommitténs betänkande vad beträffar hembygdsrätten har vi haft som grund för våra prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Som framgår av vårt spörsmål så den 26 maj 2010 undertecknade majoriteten av nuvarande ministrar, inklusive lantrådet ett spörsmål
med lite samma tema som vi diskuterar idag. Jag syftar på Gun Carlson
kommittén från 2009. Då skrev man; ” kommittén pekar i sitt betänkande på
en rad åtgärder av vilka flera är brådskande och viktiga”. Sedan kom man i
regeringsställning. Det har mycket riktigt gått tre år sedan spörsmålet och ett
och halvt år sedan man hamnade i regeringen. Uppenbarligen har de här frågornas brådskande karaktär minskat av någon anledning, för några framställningar har vi ännu inte fått hit till lagtinget.
En fråga som bekymrar oss speciellt i Ålands Framtid är att vi egentligen
aldrig har fått diskutera den materiella lagstiftningen som reglerar förvärv av
fast egendom genom köp av aktier. En fråga av den här digniteten borde givetvis få diskuteras här i salen före vi utvecklar en förvaltningspraxis som vi
kanske själva inte riktigt förstår vidden av eller att förvaltningspraxis följer
det syfte som vi faktiskt här i salen vill att den ska följa.
Det är en så pass grundläggande fråga inom självstyrelsens kärnområden
som lagtinget måste få diskutera och senast inom den här mandatperioden,
helst redan i morgon. Det här är brådskande så som vi ser det i Ålands Framtid.
Vi känner alla till fallet Weise och fallet Havsvidden som några exempel
när man har använt aktiebolag och aktieförvärv som ett verktyg för att få
ägorätt och nyttjanderätt till fast egendom. Det här är sådant som vi onekligen måste få diskutera här i salen. Jag hoppas att mina kollegor håller med
mig om det.
Att vi ännu inte fått konkreta lagförslag är givetvis klandervärt. Det ska
också nämnas att det här är komplicerade frågor och lagstiftning som dock
ställer krav på exakthet. Förhållande till EU-rätten och stand still klausulen
som landskapregeringen nämner i sitt svar gör det ännu mera komplicerat.
Därför ställer vi oss positiva att man har tillsatt den här arbetsgruppen. Vi ser
nog lite skeptisk på frågan att det dröjer ända till slutet av hösten före vi får se
det första förslaget här. Speciellt med tanke på ansvariga ministerns brösttoner här i slutet av sensommaren att man hade lösningen vad gäller hembygdsrätten om möjligheten till förlängning för de studerande och de skrivningar som man hade i sitt spörsmål redan för tre år sedan.
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Med tanke på att vi är så relativt få här i salen idag och att det här är frågor
som är av hög dignitet så föreslår jag, för att vi ska få fördjupa den här debatten ytterligare och verkligen få diskutera de här frågorna på allvar förrän vi
kommer med den här lagframställningen, att vi bordlägger ärendet till nästa
måndag. Jag ska fördjupa mitt anförande ytterligare då. Tack, fru talman
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Med risk för att ärendet bordläggs så kommer jag ändå på
centergruppens vägnar att beröra dagens spörsmål.
Inledningsvis kan jag hålla med om det som kollegan Gunnar Jansson sade
i ett replikskifte här. Det är ju unika rättsbegrepp vi har här på Åland. Det är
viktigt att landskapslagstiftning rörande hembygdsrättsinstitutet regleras i en
lag som antas i kvalificerad ordning, dvs. minst tvåtredjedelsmajoritet.
Jag tror att vi uttryckte det redan i samband med den liberala motionen
om att förlänga hembygdsrättstiden för alla till åtta år, men jag poängterar
samma sak nu; det är en lagstiftning som tillhör grundarna för hela vår särställning och därför bör den antas i den ordningen. Det är faktiskt märkligt
hur det dåvarande åländska parlamentet resonerade när man gick in för en
enkel lagstiftningsordning. Vi kan koppla det till den tidigare diskussion som
vi har haft här idag vad gällde det svenska språket i åländsk myndighetsverksamhet.
För att det inte ska vara något tvivel om det så anser centern att det är oerhört viktigt att dagens krav på det finska medborgarskapet kan slopas. Det är
förlegat med ett sådant krav. Åland är idag ett mobilt samhälle och vi har ett
ansvar för att inte dagens diskriminering av nya ålänningar fortsätter på det
här viset där man delar upp folk i olika rättigheter.
Spörsmålsställarna har ju formulerat sig som så att de särskilda komponenterna i vårt nationalitetsskydd; hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och
näringsrätten, utgör i viss mån inskränkningar i de grundläggande rättigheterna. Bästa kollegor, det är nog frågan om mycket djupa inskränkningar
som de facto görs och som vi har möjlighet att vidta för Ålands del. Jag förstår mig inte riktigt på hur skriftställarna har resonerat.
Fru talman! När det gäller nationalitetsskyddet så måste vi komma ihåg att
det är ett område som vi idag förfogar över i stort sett helt och hållet själva.
Det är vi själva, Ålands lagting, som reglerar merparten av det som återfanns
i Nationernas Förbunds beslut i synnerhet vad gäller Ålandsöverenskommelsen. Vi har de facto övertagit verkställigheten av Ålandsöverenskommelsen. I
praktiken kan man säga att det fullbordades i samband med 1991 års självstyrelselag, alltså gällande självstyrelselag. Det här ställer naturligtvis oerhörda
krav på självstyrelseorganen, och på oss alla, att se till att vi har en lagstiftning som är klanderfri. Det är inte bra när vi har åländska förvaltningsbeslut
som kullkastas av domstolar med hänvisning till att vi inte har följt den
stringens, likställdhetskrav och annat som följer av dagens lagstiftning. Vi
måste alla komma ihåg att när det gäller jordförvärvsbiten så är det någonting som har tillkommit före Finland fick sin nu gällande grundlag.
Jag tillhör dem som är övertygad om att vi aldrig idag skulle haft en möjlighet i dagens politiska miljö i Helsingfors att få igenom något liknande. Vi
ska i alla fall vara glada över att vi har jordförvärvslagen i hamn och även de
delar i självstyrelselagen som är av mer känslig natur.
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När det gäller det aktuella spörsmålet så får centern nästan klä sig i säck
och aska och vara mycket ödmjuka. Vi har ju varit med i två regeringar som
inte har kunnat verkställa Gun Carlson kommitténs betänkande från 2009.
Men i likhet med vad liberalerna och centern fick uppleva i den förra regeringen så har den nuvarande regeringen kunnat konstatera att de resurser
som den här typen av lagstiftningspaket förutsätter inte finns. Centern har
ingen anledning att betvivla kansliminister Lindholms ambitioner och inställning i den här sakfrågan. Det är nog mera en fråga om resurser. Där, fru
talman, anser centern att vi inte får tveka att tillföra mera resurser till kärnfrågorna i det åländska självstyrelsesystemet. Det får inte haka upp sig på
pengar när vi ska värna om själva pelarna för vår särställning. Jag kan bara
uppmuntra landskapsregeringen att inte vara blyga när det gäller att äska om
den typen av tilläggsanslag när nöden så kräver. Att se åländsk förvaltningspraxis få underkänt i domstolar är inte uppbyggande för någon ålänning.
Utöver det som berördes i replikskiftet, detta med rätt nivå på lagstiftning
och kravet på finskt medborgarskap, så vill jag från centergruppens sida betona vikten av att vi faktiskt utreder vad stand still principen de facto innebär
för Åland och vårt lagstiftande. Vilka begräsningar de facto är det fråga om?
Jag har själv försökt forska i det här ämnet tidigare och det är oerhört svårt
att få fram någon praxis att börja leva efter. Skulle jag vara i landskapsregeringens kläder så skulle jag försöka få tag i en doktorand eller t.o.m. en färdig
folkrättsforskare som skulle ta sig an den här problematiken. Det är sannerligen värt ett stipendium från Ålands sida för att få det här kartlagt.
Den åländska dimensionen är ju djupare än bara stand still principen som
sådan. Vi har även folkrättspaket med oss in i det här. Jag hoppas att landskapsregeringen kan uppmuntra någon person att ta sig an det här. Personligen, fru talman, tror jag att vi ställer lite för stora krav på våra tjänstemän om
de vid sidan av allt annat ska bedriva den typen av forskningsarbete som en
ordentlig kartläggning av den mycket speciella frågeställningen faktiskt förutsätter.
Fru talman! Vi avvaktar landskapsregeringens kommande lagframställning
som kommer att ta sikte på hembygdsrättsinstitutet till att börja med. Vad jag
personligen kan tänka mig att kommer att uppstå är en frågeställning där
landskapsregeringen tvingas ställa sig frågan; går det att lägga fram en ny
lagstiftning gällande hembygdsrätten utan att man samtidigt lyfter på bordet
alla de frågeställningar som då aktualiseras vad gäller jordförvärvsfrågan i
synnerhet och primärt också näringsrätten? Om jag får ge ett svar så tror jag
att landskapsregeringen samtidigt som man ger lagstiftningsförslaget om
hembygdsrätten också borde komma med ett meddelande där hembygdsrättsinstitutet och det förslag som man lägger fram förklaras i ljuset av de
andra delarna i det här unika rättsbegreppet som vi har här på Åland. Jag tror
att ett meddelande skulle kunna ge landskapsregeringen möjlighet att vara
lite mera frispråkig vad gäller den kommande behandlingen av de bitarna.
Därmed får jag tacka för mig.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Med tanke på historien när man tittar tillbaka på hela utvecklingen av den här lagstiftningen så var det ändå historiskt att vi under
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kande. Redan det var en stor framgång vill jag påstå. Sedan tar det tid
och det är jättekomplicerad lagstiftning, det vet ltl Harry Jansson. När
den förra spörsmålsdebatten hölls för ett och ett halvt år sedan, då sade
ltl Harry Jansson ungefär samma sak att det måste till mera resurser.
Jag håller med, det behövs lagberedningsresurser och andra resurser.
Nu har ltl Harry Jansson alla möjligheter att gå till finansminister, säga
att det ska vara mer resurser för centern är otåliga och vill ha resultat.
Med den svansföring som förekom under den förra debatten så förväntar vi oss att landskapsregeringen ska åstadkomma resultat.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, finansminister Roger Nordlund har nog fått en mycket tydlig hälsning i samma riktning som vtm Eriksson nämner här. Men då måste
också landskapsregeringen i övrigt vara överens om att den här insatsen
krävs. Jag utgår ifrån att man kommer att diskutera i de termerna framöver.
Samtidigt får man konstatera att landskapsregeringen har ansett att
det har funnits resurser för två tjänstemän inom ramen för en tjänstemannakommitté. Det är mycket möjligt att man anser att den expertisen
är tillräcklig. Min särskilda anmärkning vad gällde det handlade om hela
paketet som sådant. Jag återupprepar stand still biten, det är den typen
av resurser som också måste sättas in.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Som det brukar påminnas om här i lagtingsdebatten så fanns
det i betänkandet 23 punkter som man skulle gå vidare med. Väldigt
många av dem är lagtingsåtgärder. Liberalerna ser på precis samma sätt
som andra partier, vi måste få flera av de punkter som idag finns som
praxis eller tillämpningsdirektiv i lag. Därför att det ska vara tydligt för
medborgarna att det ska vara likabehandlingsprincipen som gäller. Det
är väldigt viktigt därför uppmuntrar vi centern och ltl Harry Jansson att
verkligen puffa på sin regering och se till att det som man sade när man
var i opposition faktiskt verkställs, kommer upp till bevis och levereras
till lagtinget.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill ta fasta på det som vicetalmannen sade inledningsvis, enigheten som var mycket bra även för det fortsatta arbetet. En
enighet som vi sedan också märkte av vad gällde självstyrelselagsreformen. Den tog ju bra fart under förra perioden. Vi fick även Gunnar
Jansson kommittén vad gällde reformen som sådan, så det fanns mycket
gott av enighet under den tidigare perioden och det är en enighet som vi
bör bygga vidare på. Vi får, som sagt var, klä oss i säck och aska idag
igen och bara lova att vi gör vad vi kan för att det här ska kunna förverkligas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag gillade kollegan Harry Janssons offensiva grepp i
denna framställning. Emellertid, när vi för en tid sedan behandlade EUmeddelandet och jag lite klandrade kollegan där för den defensiva hållning som framgick i den texten så fick jag av ltl Harry Jansson förklaringen att det berodde på sportlovet. Beror nu denna defensiva hållning
på påskhelgen, eller vad kan det vara? Jag har lite samma känsla av att
man vill mera än vad texten nu utlovar. Var bromsar det, var kracklar
det?
Jordförvärvslagen 1975, en parlamentarisk sensation som jag håller
helt med att skulle vara omöjlig idag. Självstyrelselagen 1991 var också
den ganska sensationell i den meningen att i landskapslagen ska vi
materialisera grundlag i Finland och det är mycket unikt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! För de ledamöter som inte var närvarande när vi diskuterade EU-meddelandet så tror jag att min kollega Gunnar Jansson
refererar till det faktum att vi inte på förhand hade tagit del av EUmeddelandet, antagligen beroende på sportlovet. Det var en liten randanmärkning.
Vad gäller sakfrågan så tycker jag inte att det är att vara särskilt offensiv att säga att vi behöver mera resurser och att vi måste ta ett helhetsgrepp som också skulle innefatta att alla tre rättsinstitut behandlas
på en och samma gång. Vi får kanske nöja oss i första omgången med att
vi enbart, nog så viktigt, kommer att diskutera hembygdsrättsinstitutet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det vi pratar om idag är de särrättigheter som är
grundläggande för vår självstyrelse. De svagheter som finns i beslutsprocesserna och hela rättsakterna har påpekats i betänkandet.
Det som lite förvånar mig är när man nu från centerhåll pratar om att
det inte finns resurser. Man har suttit i regeringsställning ända sedan
man bildade det här partiet och under den tiden hade man kunna påverka att resurserna och att det hade kommit klara regler och lagar vad
som gäller när det gäller hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt.
Nu när vi har en ekonomisk situation där vi måste spara så då kan jag ha
en viss förståelse för det här. Men fortfarande är allt detta alldeles för
trögt.
Ltl Harry Jansson, replik

Då borde ju ltl Brage Eklund vara glad och lycklig över att jag då signalerar att det verkligen ska satsas på det här området oavsett det ekonomiska läget i övrigt. Det får inte bero på brist på resurser när det gäller
de här grundläggande frågorna.
Vad gäller de frågeställningar som lyftes fram i Gun Carlson kommittén och dess betänkande så äger de sitt berättigande än idag. Det är en
bra grund att jobba vidare på.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller resursfrågor handlar det alltid om prioritering och vad som är viktigt och inte viktigt. Det är grundläggande
frågor för självstyrelsen. Jag anser att man bör prioritera dem i första
hand och kanske skjuta fram andra lagframställningar som är mindre
viktiga. Där har tydligen den här landskapsregeringen prioriterat fel.
Ltl Harry Jansson, replik

Det är ju tyvärr som så, ltl Brage Eklund, att i och med EUmedlemskapet så är det andra spelare som bestämmer i vilken riktning
vi ska föra den åländska bollen. EU-medlemskapet sätter ramarna för
även lagberedningens arbete och även för övriga avdelningar inom självstyrelsens regeringskansli. Det är nog den biten igen som gör att resurserna inte vill räcka till. Men ledamoten och jag är helt överens om att
det här är ett område som vi inte får försumma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag läste igenom den förra spörsmålsdebatten natten till idag
och det var inte bra för nattsömnen. Jag kan också konstatera att ltl
Harry Jansson är betydligt hovsammare än vad han var vid den tidigare
spörsmålsdebatten. Då var man väldigt urväntad. Det fanns t.o.m. centerpartister som skrev under spörsmålet. Nog om detta.
Det som man kan konstatera och som ledamoten tog upp i sitt anförande är den här viktiga frågan om kopplingen till hembygdsrätten och
finskt medborgarskap. Det nämns inte spörsmålssvaret och det nämns
inte självstyrelsepolitiska redogörelsen. Är det ett icke fråga för majoriteten och landskapregeringen?
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag utgår ifrån att landskapsregeringen har begränsat sitt
svar till själva spörsmålsfrågan som sådan där inte den aspekten lyfts
fram. Jag antar att de har resonerat på det viset.
Jag valde för min del att fortsätta de tankegångar som kollegan Gunnar Jansson lyfte här, att kopplingen till hembygdsrätten och finskt
medborgarskap är en ytterst viktig aspekt när vi diskuterar hembygdsrätten. Här har vi från centergruppens sida efterlyst ett snabbspår för
vissa grundläggande självstyrelsefrågor, ändringar av självstyrelselagen,
i vissa frågor som inte kan vänta till 2022, 100-års firande när vi ska ha
en ny modell av åländskt självbestämmande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men jag kan inte dra mig till minnes i något som helst annat
sammanhang att man har lyft fram den här frågan under de här ett och
halvt åren som sittande landskapsregering har haft regeringsinnehav.
Det får vi återkomma till, men det nämns inte i redogörelsen heller.
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Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller kravet på finskt medborgarskap i hembygdsrätten så kan
vi alla konstatera att vi har misslyckats. Den kommitté som Aalto har
lett på finska sidan skriver att från åländsk sida har det inte företagits
någon aktivitet när det gäller den frågan. Med tanke på att vi har kunnat
ta del av både landskapsregeringens framställningar till justitieministeriet och olika tidningsartiklar så vet vi alla att det påståendet inte stämmer. Den här frågan har ju aktualiserats, men det här visar väl hur lång
väg vi har att jobba när det gäller den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är bra att ltl Harry Jansson tar upp hembygdsrätt kontra
jordförvärvsrätt för det har väldigt stor betydelse för egentligen är grunderna för jordförvärvsrätt att man innehar hembygdsrätt eller har bott
här i fem år. Det är grundläget, allt annat än undantag. Jag tror i alla fall
att när hembygdsrättsfrågan är väldigt genomgången så har man också
många svar på jordförvärvsfrågorna.
När det gäller extra resurser så är vi eniga i landskapsregeringen om
att om inte denna fråga nu kommer framåt i den takt som vi har ritat
upp så då kommer vi också att anlita extern hjälp. De personer som nu
idag sitter i arbetsgruppen, särskilt rättschefen Sören Silverström, är de
som hanterar de här frågorna dagligdags och som känner till dem.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för den redogörelsen kansliministern. Det är helt rätt analyserat
vad gäller de här tjänstemännen som är aktiva och känner till hur dagens förvaltningspraxis är och sannerligen hur de utformas från dag till
dag. Samtidigt vet vi alla att vi begär ganska mycket av chefsjuristen i
dessa dagar. Han är t.f. avdelningschef och allmän jurist för hela huset
samt att vi behöver hans tjänster inom Roger Jansson kommittén etc. så
vi lägger ganska stort ansvar på ett fåtal axlar. Vi borde ha en diskussion
om det. Kanske det är så, fru talman, att vi har avskaffat autonomitjänsten, det vågar jag faktiskt inte säga, men den kanske vi har dragit in
inom ramen för sparande. Men det är när det gäller den här typen av
projekt som vi borde ha en den här autonomiexperten anställd.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Man har tagit väldigt mycket praxisdokumentet och landskapsregeringsbeslut i de här frågorna och så har man valt att förfara i tidigare regeringar. För att få in praxis i lag nu så är det ju den personen
som har hanterat frågorna som egentligen känner till praxis bäst och hur
man har hanterat det. Därför är det ju väldigt värdefullt att ha den personen också med i den här gruppen. De andra ärendena som åligger den
personen borde egentligen lyftas bort för att han ska kunna hantera de
här frågorna. Jag är otålig och jag vill ha den här frågan väldigt fort
framåt. Vi får se hur de här löper under april månad annars får vi ta in
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någon form av lagberedningshjälp för att få det här till lagtinget i den
takt som vi nu har målat fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Med tanke på ltl Janssons ytterst försiktiga hovsamma hållning i den här frågan nu idag får man som utomstående betraktare intrycket av att centern trivs väldigt bra i det regeringssamarbetet där socialdemokraterna håller rorkulten. Det var andra tongångar då när det
förra spörsmålet väcktes i precis samma fråga där centerns nuvarande
gruppledare, som inte är närvarande idag, skrev på ett spörsmål. Samma
argument för man fram nu, det saknas resurser men nu då på ett betydligt hovsammare sätt. Vi har en tilläggsbudget som landskapsregeringen
antagit efter att det här spörsmålet lämnades in. Det står ingenting om
lagberedningsresurser i den här frågan heller. Tilläggsbudgeten saknar
reformer så man kunde åtminstone ha fokuserat på detta viktiga område.
Ltl Harry Jansson, replik

Det låter ju som om tidigare minister Mats Perämaa inte överhuvudtaget skulle ha varit involverad i diskussionen om jordförvärv och annat.
Ledamoten var ju i högsta grad med om att förändra strandvillkoret på
ett mycket märkligt sätt som vi har haft anledning att diskutera och kritisera från centerns sida. Ledamoten känner mycket väl till problematiken och speciella krav som ställs på där typen av frågor. Vad gäller att
jag skulle vara mer hovsam idag än i tidigare debatter så det är möjligt.
Man blir ju både äldre och visare och så har man ibland anledning att se
sig själv i spegeln vad man inte har lyckats åstadkomma.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är ändå resultatet som räknas. Det kan ju vara trevligt
att vi alla är hovsamma, delar på ansvaret och inte beskyller varandra så
mycket. Det gäller nog att man tar tag ordentligt och från parlamentet
tydligt säger att nu vill vi att det här ska åtgärdas om vi ska nå resultat.
Det har sagts av många att detta ytterst komplicerade frågor. Det är väldigt lätt att lämna den här fråga till behandling någon gång i framtiden,
eftersom man stöter på problemställningar som är svåra att hantera i
vilket regeringssamarbete som helst. Jag tror nog att det krävs ytterst
klara och tydliga ställningstaganden om vi ska komma vidare i den här
frågan.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, ltl Perämaa, det var en bra slutkläm. Vi är helt överens om att det
behövs ett fast roder när det gäller det här. Nu har vi faktiskt en minister
som har en färdkarta för det genom en kommitté och hon har utlovat att
vi ska ha lagstiftning på våra bord här i höst. Med tanke på allt det som
har varit, hur komplicerad den här frågeställningen är samt detta med
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resurser så är vi för centerns del nöjda med hur frågan i detta nu hanteras.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Även liberalerna tycker att det är värt att bordlägga spörsmålssvaret
och diskussion, särskilt mot bakgrund av att lantrådet inte är här idag. Det
handlar om självstyrelsens kärnområden. Vi börja se att bänkarna är tomma
och klockan är just 17.00. Därför ber jag att få understöda bordläggning och
bordläggningstiden som ltl Axel Jonsson förslag. Jag ska återkomma i den
fortsatta debatten med mitt anförande.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Axel Jonsson, understödd av vtm Viveka
Eriksson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till 08.04.2013. Önskar någon uttala
sig bordläggningstiden?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag talade om för förslagsställaren för bordläggning, ltl Axel Jonsson, att jag inte är på plats på måndagen. Eftersom den här frågan ligger på
mitt bord och jag är intresserad av den fortsatta debatten så skulle jag önska
att ärendet bordläggs till onsdagen den 10 april.
Talmannen
Finns det förslag om annan bordläggningstid? Ärendet bordläggs till 08.04.2013.
På talarlistan finns ännu ledamöterna Anders Eriksson, Brage Eklund, Petri Carlsson,
Danne Sundman och minister Gun-Mari Lindholm som får tillfälle att yttra sig.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag tar tillfället i akt nu eftersom ärendet blev bordlagt till en dag
när jag inte kunde delta i debatten Jag skulle önska att ärendet bordlades till
en dag där jag kunde delta för jag är väldigt angelägen om att få höra debatten. Jag hoppas att det här inte bara är ett skådespel utan att det har en konkretisering och en relevans för det fortsatta arbetet. Men jag får väl ta del av
debatten på något annat sätt.
När det gäller det som ltl Mats Perämaa framförde om att det inte finns
något med i tilläggsbudgeten, så det är helt riktigt och det är ett bra påpekande.
Jag har talat med finansministern om det här eftersom jag tycker att det
kunde ha varit en bra en signal till lagtinget att ha ett anslag också för att visa
på att det är ett angeläget område och att det behövs tilläggsresurser. Det
finns också, vilket ni säkert vet om, ett anslag för inköp av externa tjänster
och vi kommer att använda oss av det anslaget om vi går in för det. Det finns
en viss problematik i inköp av externa tjänster för det är de som jobbar med
de här frågorna dagligen som känner till alla de problemställningar och alla
de svårigheter med anledning av att det är väldigt få av de här sakerna som är
reglerade i lag. Det finns istället i praxisdokument och landskapsregeringsbeslut som inte på det sättet har en relevans och inte har den statusen som en
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lag. Det är svårt att föra in en helt extern person, men vi får se hur det löser
sig. Från min och från landskapsregeringens sida så är det här ett vägval som
vi har gjort. Vi har haft den här diskussionen i samband med tilläggsbudgeten
och därför finns den inte heller här. Vi vill inte på det sättet belastat tilläggsbudgeten ytterligare med ett moment när vi vet att det borde finnas pengar
till den här externa tjänsten. Jag är otålig, jag vill att det här arbetet ska framskrida och min svansföring har inte på något sätt blivit annorlunda eller
lägre. Jag har också upplevt den verklighet som många av er har gjort tidigare. Det finns få personer som jobbar med de här sakerna, det är en liten
förvaltning och att få igenom saker är inte så lätt som att bara säga att man
vill ha det på sitt bord på måndag. Det finns många, många andra frågor och
det dagliga arbetet tar också tid.
Jag kan försäkra er om att den här frågan är väldigt, väldigt aktuell hela tiden. Vi har varje vecka en avstämning om hur det här går framåt. Jag hoppas,
och det är också lantrådets önskan, att jag ska kunna vara med och avge den
här lagstiftningen till lagtinget.
Det finns många andra frågor som man har tangerat under den här debatten. Jag får väl ta del av dem i ett annat sammanhang. Jag ser att ni alla är
ganska otåliga och vill gå hem, salen börjar tömmas. Jag tycker det är synd
att man inte kunde ha bordlagt det här ärendet till ett annat datum. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker, i likhet med ministern, att det är synd att hon inte har möjlighet att närvara på måndag. Vi ser det ändå den ordningen vi har idag
att när lagtinget kallar så kommer ministrarna. Hela lagtingsgruppen
har inte möjlighet att vara här på grund av andra lagtingsuppdrag på
onsdag. Därför valde vi att vidhålla vårt förslag om måndag. Men det är
tråkigt att inte ministern har möjlighet att komma. Om hon har möjlighet att påverka det så uppskattar vi det givetvis från vår sida.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det där är förstås en efterhandskonstruktion. Jag sade till ltl Axel Jonsson att jag var borta, men det är parlamentet som bestämmer. Jag tar
del av den här diskussionen. Jag tycker att det är väsentligt att få ta del
av den här diskussionen som parlamentet har. Trots det här spörsmålet
så kan jag försäkra att det här arbetet ändå löper framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Processen som ministern hänvisade till och bekymren
kring den, varför inte tillämpa den normala parlamentariska ordning
som gäller här i lagtinget och i umgänget med landskapsregeringen?
Kollegan Harry Jansson pekade de facto på det och det har varit vägledande under årtionden i den här typen av lagstiftning; dvs. att regeringen lägger fram ett politiskt dokument om hur man avser att begå. Sedan
kommer man till lagtinget och får vägkost, direktiv och det som begär
och på basen därav ska utförs det tekniska förfarandet.
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Jag får på något vis en känsla av att det här väver man in politik och
juridik på ett sätt som riskerar att gå vilse. Tänk på vad kollegan Jansson
sade!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Till den delen håller jag inte riktigt med ltl Gunnar Jansson.
Det finns redan ett politiskt dokument; den parlamentariska kommitténs betänkande som är som grund för det här. Vad beträffar fortsättningen så är det lagstiftningen som kommer i enlighet med det betänkandet.
Om man vill ha mer information till oppositionsgrupperna så ställer
jag gärna upp på och diskuterar frågorna och jag inhämtar information
och kunskap från grupperna. Men annars är det lagstiftning som kommer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det var tal om efterhandskonstruktion här. Det här talet
om resurserna som nu finns känns dessvärre lite grann som efterhandskonstruktion och möjligheterna att använda resurser redan i april om
man inte kommer vidare i arbetet såsom det är tänkt. Oppositionen här
har väckt den här frågan ganska starkt idag och nu pratar man om det.
Det står ingenting om det i tilläggsbudgeten. Om landskapsregeringen
riktigt på allvar skulle vilja ha lagtingets besked om tilläggsresurser i
denna fråga så finns det möjligheter att lämna kompletterande framställningar under den tiden som lagtinget behandlat tilläggsbudgeten.
Det kunde göras.
Vi kommer senare i andra sammanhang att påvisa att det skulle krävas kompletterande framställning till den delen, till budgeten och till
andra delar också. Här finns faktiskt ett exempel att efter den här behandlingen begära de resurser som krävs för att få det här arbetet i
hamn.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tackar för det här stödet. Vi har för avsikt att klara det inom
ramen, vilket vi också har olika budgetmoment för. Vi har strama ramar
som har givits oss från lagtinget och de ramarna har vi för avsikt att
följa. Är det så att man under något av de här momenten, som vi avser
att vi kan använda, inte har tillräckligt med medel då återkommer vi till
lagtinget. Då är det bra att veta att det här stödet finns.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Nu har vi en tilläggsbudget på bordet, nästa kommer tidigast i september och sannolikt blir det först en grundbudget för 2014. Om
vi då i det skedet sedan ska konstatera att det skulle ha krävts mera resurser för tidsperioden efter det så då blir misslyckandet ännu större.
Vi ville säga detta med tilläggsresurser, precis som centern sade här
via ltl Harry Jansson att centern också har begärt tilläggsresurser. Vi är
352

fullt beredda att i det här skedet prata för att det här ska göras och det
ska göras på ett professionellt sätt. Ministern här har tidigare sagt att
man har prioriterat, med de resurser man har, annan lagstiftning för
detta. Vi vill lyfta upp den här frågan i en högre prioritetsordning.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tycker att det är bra att ha det här stödet om det visar sig
att vi behöver mera medel. Men vi försöker använda de pengar vi har på
det mest förnuftiga sättet.
Talmannen
Diskussionen avbryts för idag. Ärendet bordläggs till plenum 08.04.2013.
Enda behandling
8

Talmannens representationsersättning
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 3/2012-2013)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Föredras
9

Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen
Landskapsregeringens svar
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 7/2012-2013)
Ärendet avförs från dagens föredragningslista.

Föredras
10

Tryggande av fårnäringen
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 8/2012-2013)
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 Fredrik Karlström.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Fårskötsel är en näring som passar utmärkt i skärgårdsförhållanden. Bland lantbrukare som idkar fårskötsel finns en oro för hur en
växande lodjursstam kan påverka fårnäringens förutsättningar. Under vintern utfördes en lodjursinventering som rapporterade 7 lodjur varav 6 djur i
skärgården.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka nä353

ringspolitiska åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att trygga fårnäringens framtid i ljuset av lodjurets etablering i betesmarkerna?
Minister Fredrik Karlström

Tack, herr talman! Jag värnar precis som ltl Torsten Sundblom om varje arbetsplats i skärgården. Jag brukar till och med säga att en arbetsplats i skärgården är viktigare än en arbetsplats på fasta Åland. Det är i alla fall betydligt
bättre förutsättningar att skapa arbetsplatser på fasta Åland än vad det är i
skärgården.
Fårnäringen är precis som Sundblom påpekar något som passar ypperligt i
våra skärgårdsförhållanden och jag skulle gärna se ett projekt kring ”1000
får.ax” och fler får utplacerade på våra skärgårdsöar.
Däremot tror jag inte att det största hotet för en utökad fårnäring är den
ökade lodjurspopulationen i skärgården. Vad som behövs för att den näringen ska lyckas och fungera är att det finns personer som vill syssla med fårskötsel, som kommer åt lämpliga markområden samt hittar sin nisch i marknaden och kan leverera en högklassig produkt till det lokala slakteriet.
Jag är helt övertygad om att de system vi har fyller kravet för vad samhället
bör och kan ställa upp med för en företagare/fårägare som blir utsatt av ett
lodjur. Som exempel kan jag passa på och berätta vad vi gör och vilka åtgärder vi har på kommande: Vi jobbar med ett utbildningsprogram för besiktningspersonal för att kunna bedöma skadorna som lodjuret förorsakar. Vi
kan och har betalat ut ersättning för uppkomna skador utförda av lodjur, vilket jag anser vi har skyldighet till så länge vi har lodjuret fridlyst och ingen
förvaltningsplan. Vi jobbar även med att inom kort ta fram principer och riktlinjer så att vi kan bevilja tillstånd för skyddsjakt då det uppkommer vissa
”problemlodjur” som specialiserat sig på att angripa husdjur.
Jag vill också passa på ur ett lo- och fårnäringsperspektiv berätta att enligt
den senaste uppskattningen i Sverige, vintern 2010-2011, så finns det där
mellan 1400 och 1900 lodjur.
Antalet får som under 2012 dödas av lodjur i hela Sverige var 99 stycken.
Sätter vi det i relation till fårnäringen och skador lodjuren åstadkommer här
på Åland inser vi att lodjuret inte är ett ”fårnäringspolitiskt hinder”.
En lodjursstam behöver därför inte automatiskt utgöra ett hot mot fårnäringen. Ofta är det en viss individ som börjar se får som ett lättfångat byte
och då kan problem uppstå. För den enskilda fårägaren kan detta förstås vara
kännbart men då har vi som sagt verktyg för att åtgärda det enskilda problemet och det finns medel upptaget i miljöbyråns budget att ersätta de skadorna.
Jag vill ändå när jag har möjlighet berätta att miljöbyrån och jaktenheten
har börjat skissa på en förvaltningsplan för lodjuret. Åland har goda förutsättningar att hysa en population även om jag är helt övertygad om att de
åländska lodjuren är en del av den finska populationen som för övrigt idag
klassas som livskraftig. På Åland finns det tillräckligt stora skogsområden och
det finns än så länge gott om föda i form av rådjur och dessutom har inte lodjuren några andra naturliga fiender här.
Tendensen på andra ställen har varit att lodjurets antal ökar snabbt så
länge det finns gott om bytesdjur, på Åland är lodjurets favoritmål rådjur,
men allt hänger ihop, när antalet lodjur når en kritisk nivå så får rådjurs354

stammen problem. När rådjursstammen minskar får lodjuren brist på föda
och väljer att angripa andra djur mer frekvent, när sedan den födan minskar
leder det till att antalet lodjur minskar på grund av brist på föda, allt hänger
ihop. Resultatet blir att rådjursstammen bli en bråkdel av idag och lodjuret
stanna på en lägre nivå.
Den här utvecklingen har skett på andra områden där man inte satt förvaltningsåtgärder i tid. Utan ordnad förvaltning finns också risk för att illegal
jakt uppstår och jag tycker det är bättre att ta till vara skinnet än att gräva ner
eller sänka det.
Så avslutningsvis vill jag säga att en förutsättning för att ha lodjur på Åland
är att vi har en livskraftig rådjursstam men lodjuret får inte äventyra den
stammen.
Landskapsregeringen kommer nu utvärdera läget utgående från senaste
vinterns inventering. Målet är att i första hand skapa en beredskap för sådana
situationer där lodjur orsakar problem och sedan även arbeta fram en förvaltningsplan.
Jag är övertygad om att bästa sättet att ha en biologisk mångfald på Åland
är att vi förvaltar vår viltresurs på absolut bästa tänka bara sätt. Bästa tänkbara sätt att fortsättningsvis ha lodjur på Åland är att vi har kontroll på hur
de ska förvaltas och att vi värnar om våra rådjur och på det sättet värnar vi
om våra får. Sålunda ser jag inte att lodjur är ett fårnäringspolitiskt hinder.
Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Det var ju glädjande att regeringen funderar på både förvaltningsplan och skyddsjakt. Mitt syfte med den här frågan var att lyfta fårnäringen. Jag ser möjligheter i fårnäringen när framtida generationsskiften
sker i skärgården där vi har mycket mindre områden än på fasta Åland och
områdena är kanske inte alla gånger lika lämpliga för köttdjur. Fårnäring
skulle då passa bra.
Med en växande lodjursstam ute i skärgården, som vi åtminstone ser i
Föglö och på Kökar finns det också föryngring, så får vi inte släppa stammen
för långt. Då var just skyddsjakten och förvaltningsplanen ett bra svar. Jag är
glad åt de 1000 fåren. För att förbättra möjligheterna för fårnäringen så
skulle det behövas en charmoffensiv ute i skärgården med målsättningen att
få 1000 nya tackor i skärgården, av det kan det också komma 1000 nya tackor
på fasta Åland. Det skulle betyda en ökning för fårnäringen med cirka 45-50
procent och det skulle vara positivt.
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag lovar att inte bli långrandig, eftersom jag uppfattar att vi är
ganska eniga i den här frågan. Vi är båda två starka förespråkare av en utökad
fårnäring i skärgården. Vi inser också behovet av att man ska kunna ha en
skyddsjakt där det finns principer och riktlinjer för hur det ska utövas om det
finns enskilda individer som orsakar problem.
En charmoffensiv tror jag att jag skulle kunna vara ganska bra på att genomföra. Det krävs trots allt driftiga entreprenörer i grund och botten, för ledamot Karlström kommer nog inte att bli fåraherde den dagen han slutar
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med det här yrket. Däremot jobbar jag gärna för att det ska bli både får och
tackor på Åland och i skärgården. Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom

Varför det är viktigt att hjälper den här näringen lite på traven är ju att det
finns väldigt många som är i 60-70 års ålder i skärgården där vi har en
ganska hög medelålder. En föryngring bland jordbrukarna skulle behövas. I
ljuset av det är jag glad att minister Karlström också tar i lodjursproblematiken som kommer att bli en växande bit.
Minister Fredrik Karlström

Jag ska sätta mig ner på kammaren och fundera lite hur vi skulle kunna göra
en charmoffensiv och kanske skapa ”1000 får.ax eller 1000 far.ax ”(det
kanske inte heller skulle vara fel med fler fäder på Åland överlag). Jag ska
jobba vidare med de frågorna och lodjursfrågan är också aktuell.
Jag kan bara kort meddela att lagtingspartiet obunden samling kommer att
kalla till ett seminarium kring de här frågorna med tankar och funderingar
om hur man ska få förvaltningsplanen att fungera och utmaningarna som lodjuren medför. Seminariet ska hållas i slutet av april. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
11

Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 13/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 08.04.2013.

12

Energideklaration för byggnader
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 08.04.2013.

13

Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.04.2013.

14

Redogörelse enligt 32 § AO för Ålands lagting för tiden 1 november 2011-31 oktober
2012
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 10.04.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 05.04.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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1

Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)

För kännedom och remiss
2

Kompletterande framställning till tilläggsbudget
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 47/2012-2013)
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.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter. När vi lägger fram den här tilläggsbudgeten till
lagtinget så gör vi det i en tid när vi nu har fått lite mera kunskap om den
ekonomiska framtiden och framförallt hur regeringen i Helsingfors efter sin
s.k. budgetria ser på inkomstnivåerna och skattenivåerna i landet som helhet.
Och så är konjunktur läget lite säkrare. Samtidigt har vi också fått här, på
åländsk bas av vår egen Ålands statistik och utredningsbyrå, gjort en konjunkturbedömning som vi har bifogat till den här tilläggsbudgeten.
Jag vill börja kring de två sakerna eftersom det anger den miljö och de
grunder som vår ekonomi väldigt långt vilar på. Först måste man konstatera
att det både i världen, Europa, Finland och också på Åland fortsättnings naturligtvis råder en osäkerhet om framtiden. Med både de prognoser som
kommer från Finland och pekar på en tillväxt i ekonomin, det här året och
ännu mera för 2014 och framåt. Även här lokalt på Åland de facto, så pekar
ÅSUB på att vi kommer att gå från minus tillväxt 2012 till ett litet plus 2013 i
tillväxten och en förhållandevis stort tillväxt 2,6 procent år 2014 i vår bruttoregionalprodukt. Det här är en atmosfär, som vi ska ta med i vårt arbete och
också försöka underbygga så att vi kan skapa och medverka till att vi har en
positiv utveckling i våra samhällen och att vi gör så goda förutsättningar för
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vårt näringsliv som möjligt att verka. För det är ändå där som grunden för vår
välfärd skapas. Så fru talman, man kan säga som så om inkomstsidan i landskapsbudgeten, att vi har lite mera information kring den än vad vi haft tidigare. Den informationen säger det att när det gäller den s.k. klumpsumman,
så verkar det som att den har en bättre stabilitet än vad vi kanske vågade
hoppas på för några månader sedan. Eftersom det nu finns en prognos från
finansministeriet som pekar på en tillväxt för åren 2013-2016, som är i förhållandevis god mot bakgrund av den bild som vi hade för så sent som ett
halvt år sedan.
Det här är i och med att klumpsumman ändå i grunden är basen i vår ekonomi fortsättningsvis är en väldigt viktig faktor som vi ska ta med oss i vårt
arbete.
Det som däremot är lite svårare, det är skattegottgörelsen. För den pekar
på en nedåtgående trend, som i och för sig är ganska osäker, men som vi
också måste vara medvetna om i vårt arbete och beakta när vi planerar ekonomin för framtiden.
Jag har sagt i offentligheten och jag kan upprepa det här. För varje dag och
för varje vecka som går så får man ny information och vi har nu lagt 2012
bakom oss och vi vet hur bokslutet för landskapet Åland blev. Det blev egentligen helt enligt plan, kan man säga. Det blev ett underskott. Men det underskottet var planerat. Resultatförbättringen i förhållande till föregående år, så
var ungefär 8 miljoner. Så det pekar på att vi har rätt riktning, när det gäller
budget utvecklingen i landskapet Åland.
Jag har sagt att koncernen Åland går bra. Med det menar jag att om man
ser vår totalekonomi. Klumpsumman, skattegottgörelsen, PAF, pensionsfonden, Posten, Långnäs hamn och så vidare. Så har vi faktiskt en betydligt starkare ekonomisk situation idag här på Åland än vad vi hade för t.ex. ett halvt
år sedan. Eller vi har kunskap om sådan situation.
Det är det här som vi ska använda oss av när vi jobbar vidare och utvecklar
landskapets ekonomi och vårt samhälle.
Den fru talman, som jag kanske först ska ta upp här som en positiv faktor.
Vi har antecknat igår landskapet Ålands pensionsfonds bokslut för 2012 till
kännedom i landskapsregeringen. År 2012 visade sig vara ett väldigt bra år i
pensionsfondens historia. Vi hade en värdetillväxt som är en bit över 30 miljoner, d.v.s. vi har betydligt mera värdetillväxt i pensionsfonden än vad vi betalar ut pensioner till våra pensionstagare.
Vi anger också i den här tilläggsbudgeten till er kännedom, vilket lagtinget
har efterfrågat ett stort antal gånger, hur pensionsansvarsskulden är totalt
sett för landskapet. Vi har nu fått räkningen för Keva, som organisationen heter som räknar ut den i Finland och den visar att vi har en pensionsansvarsskuld på ca 677 miljoner euro totalt sett. Till det här kan man ju få lite tankar
kring att det är väldigt mycket. Och det är det också. Det är en väldigt stor
summa. Men det är alltid bra att sätta in saker och ting i perspektiv och jämförelse. Och när man då jämför den pensionsansvarsskuld som vi har i förhållande till vad finska staten har. Så visar det sig att vi har en teknisk grad på 50
procent genom vår pensionsfond. Statens motsvarande är 17 procent. En betydlig skillnad. Så man kan säga att landskapsregeringen och pensionsfonden
har genom åren väldigt väl kapitaliserat den här pensionsfonden. Som gör att
våra pensionstagare kan känna en större trygghet än vad många andra.
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Fru talman! Samtidigt vill jag också understryka det att det inte är pensionsfonden i sig som ansvarar för pensionerna gentemot pensionärerna utan
det är landskapsbudgeten som ansvarar för det. Pensionsfonden är ett hjälpmedel. Ett sätt att hantera de här pengarna så klokt som möjligt. Med en
täckningsgrad på 50 procent. Staten har 17 procent kommunerna 34 procent
och kyrkan har 22 procent. Så vi ligger nog i en klass för oss själva där också.
Sedan så har vi tagit upp i den här budgeten också en framtida användning
av PAF medlen. För det är också så att PAF har haft de senaste åren en god
tillväxt, när det gäller överskottet. Så är det också för 2012. Och så ser också
prognosen ut för 2013. Det är helt klart att det finns orsak för oss i landskapsregeringen, tillsammans med de grundade föreningarna och framförallt tillsammans med Ålands Lagting att diskutera hur de här pengarna ska användas i framtiden. För det börjar ackumuleras ett väldigt stort överskott när det
gäller PAF pengar. PAF i sig har en stor kassa och vi har en hel del PAF
pengar i vår egen budget.
Ett första steg är naturligtvis är att vi börjar fondera de här pengarna. För
det har vi ju sett, att den stora nyttan av den s.k. utjämningsfonden som vi
byggde upp under de goda åren på 2000-talet. Hur den har räddat oss under
de här svåra åren som har gått, nu när den här klumpsumman sjönk så dramatiskt som den gjorde under den förra mandatperioden. Vi bör på något sätt
börja förbereda oss på ett liknande sätt så att vi kan ha buffertar att ta till.
Även om prognoserna nu tyder på att vi går mot lite bättre tider, så måste vi
alltid vara medvetna om att det kan komma nedgångar igen som kan bli
ganska dramatiska. Och då gäller det för oss att vi har beredskap att hantera
dem.
Vi har skrivit och angett vissa riktlinjer här i den här tilläggsbudgeten för
den framtida användningen av PAF medlen. Vi säger att sådant som gynnar
miljön, sådant som gynnar sysselsättningen, sådant som gynnar alternativ
energi och långsiktig uthållighet. Det här är områden, som vi tycker att man
kan börja satsa mera på. Vi har också haft diskussioner med fördelningsrådet
kring de här sakerna. Vi har också haft diskussioner med ÅHS tjänstemannaledning. När jag hörde den diskussionen, var min tanke den att vi skulle börja
förbereda när det gäller äldreomsorgen och att PAF pengarna skulle kunna
användas till det. Diskussionen med ÅHS ledningen ledde in på ett annat spår
att vi har största problemen på ungdomssidan idag. Och att vi där ska försöka
hjälpa till så mycket som möjligt med olika projekt i förebyggande syfte. Så
det är en linje som vi troligen börjar arbeta efter.
Men det är så att svaren beror på vem man pratar med. Vänder man sig till
den kommunala sidan, så kanske att man får ett annat svar. Jag tror fortfarande när det gäller äldreomsorgen, att vi har ett stort ansvar där och en stor
utmaning framför oss. Så vi ska också fundera på hur PAF pengarna kan
komma in där. På den sociala sidan för att hjälpa till med förebyggande åtgärder, som i sin tur sen kan underlätta för den ordinarie budgeten.
Vi har sagt till landskapsregeringen att det första steget är att börja fondera
pengar, så att man bygger upp resurser och reserver. Och sen att vi tar den tid
som behövs på oss för att fundera på hur det här användningsändamålet kan
utvecklas på bästa möjliga sättet för landskapet Åland och våra invånare.
I den här budgeten finns i slutet en lista med ett antal tjänster och det är en
följd av det att vi inte har den här nya tjänstemannalagen i kraft ännu, så de
tjänster som finns där angivna så är av formella orsaker upptagna och god359

kända egentligen i budgeten för 2013. Så det innebär inte resurstillägg utan
det handlar om att få formalia att fungera på ett korrekt sätt.
Sen om vi går direkt på själva innehållet i tilläggsbudgeten och de konkreta
förslag som finns där, så finns det nu inrättande av landskapsrevisionen
120 000 euro. Och det är helt enligt den lagstiftning som lagtinget har godkänt och den förändring som vi alla är överens om att ska genomföras. Sedan
finns det 120 000 euro för det ändamålet. Sen finns det också 400 000 euro
för att Norra Ålands Industrihus ska kunna lösa in aktierna från ett antal
kommuner för att på det sättet kunna få renodla bolaget. Det skulle finnas
olika sätt att göra det här på. Bolaget skulle i sig kanske kunna lösa in de
själv, men vi har sett det som en möjlighet att fortsättningsvis hålla bolaget
med relativt god likviditet, så att vi kan ha handlingskraft. Jag tror att det
finns en hel del intressanta projekt som är aktuella och som kan behöva
finansiering. Det ligger i vårt intresse att stödja näringslivet och främja näringslivsutvecklingen också fortsättningsvis.
Sedan har vi också en liten summa på 25 000 euro upptaget för att kunna
anställa mer praktikanter. Därför att vi har noterat att vi har en ökande arbetslöshet och framförallt på ungdomssidan. Och då vill vi på det här sättet
hjälpa till att se till att vi har pengar i budgeten för att vi ska kunna anställa
sommarpraktikanter, så att unga studerande kan komma in och kanske också
hitta en fortsättning så småningom här i landskaps förvaltning.
En sak som det finns skrivningar om, men inte några mera pengar. Det är
på bro- och hamnbyggnad. Det handlar om Vårdö-bron. Därför att där har
det gjorts reparationsarbeten och det har visat sig under arbetet att det krävdes ytterligare åtgärder och att det skulle vara klokast att göra det i samband
med de pågående reparationerna. Och därför gör vi vissa omprioriteringar så
det projektet växer och blir större och något annat projekt kanske skjuts lite
framåt istället. Vi har bestämt oss, att vi ska hålla ramarna så väl som möjligt.
Det har funnits under den här budgetberedningen naturligtvis ett antal
frågeställningar och äskanden ifrån de olika avdelningarna. Men vi har sagt
att vi har lagt en rambudget för hela den här mandatperioden. Vi har lagt en
budget för 2013 och nu är det väldigt viktigt att alla avdelningar gör sitt yttersta för att de budgetar som de har varit med och arbetat fram och som
landskapsregeringen och lagtinget har godkänt, att man också försöker verkställa dem och håller sina verksamheter inom ramarna.
Det är av fundamental betydelse för att vi ska kunna uppnå vårt övergripande mål. Nämligen att vi ska ha en budget i balans 2015. Så fokus på att
budgeterna ska hållas ute i verksamheterna. Det är en väldigt tydlig signal
från landskapsregeringen.
Fru talman! Sedan vill jag avslutade med det att vi nu har jobbat ganska så
exakt en tredje del av den här mandatperioden och de reformarbeten som är
igångsatta, såsom samhällsservicereformen, digitala agendan, skärgårdstrafiken, gymnasieskolan osv. Alla dem projekten jobbar vidare och är i princip i
fas med den planering som man har lagt upp för att man ska kunna verkställa
saker under den här mandatperioden. Den första tredje delen av etappen är
avklarad. Nu har vi de övriga två tredjedelarna kvar för verkställighet.
Jag säger det här, att ibland i debatten upplever man det som att den här
mandatperioden skulle vara slut och allting skulle vara klappat och klart. Allt
tar sin tid. Allt reformarbete tar sin tid och det gäller att göra det så klokt som
möjligt. Och att man planerar rätt från början. Det tycker jag att vi har gjort
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och vi ligger i stort i fas med alla de reformarbeten som vi har. Därför så finns
det inte i den här tilläggsbudgeten några nya förslag utan det vi har sagt, de
projekt och arbeten som är igångsatta, de ska genomföras. De budgetramarna
som vi har lagt, de ska också verkställas. Det är huvudbudskapet från landskapsregeringen till förvaltningen.
Avslutningsvis vill jag säga det att jag är idag lite positivare och lite säkrare
på att vi kommer att klara de budgetmål som vi har satt upp, när vi gjorde
den här omställningsbudgeten och ramar. Det har att göra med den omvärldsbeskrivning som jag inledde med och som visar faktiskt mer positiva
tecken än vad man hade kunnat förvänta sig. Och att landskapet, koncernen
Åland har de facto mera ekonomiska muskler idag än vad jag kände till för ett
halvt år sedan.
Sen finns det naturligtvis också en beskrivning kring det som finans- och
näringslivsutskottet efterlyste. Nämligen ÅHS och den kostnadsutveckling
som vi hade där under 2012. Jag tycker att det finns bra beskrivet i den här
tilläggsbudgeten vad som har skett och vilka åtgärder som har vidtagits och
hur vi arbetar nu. Och jag har gott förtroende för att styrelsen och ledningen
gör sitt yttersta för att hålla verksamheten innanför de ramar som nu har tilldelats dem. Tack fru talman!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag blev glad när jag öppnade tidningen den 4 december 2012 efter att centern hade haft sin höststämma. Rubriken löd:
”Flera sparåtgärder behövs nästa år”. Roger Nordlund aviserade en
tilläggsbudget för 2013 med flera sparåtgärder. Min första fråga lyder.
Vart försvann den?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag försökte säga här i mitt huvudanförande så har saker och ting förändrats under resans gång. Vi har en lite bättre ekonomisk situation. Och vi har en förvaltning som jobbar på ett mycket effektivare sätt nu och mycket mer kostnadsmedvetet. Det ger mig en god anledning att tro att vi klarar de budgetramar som är uppsatta. Det är det
som är huvudmålssättningen. Vi har sagt en gång, jag tror att det var jag
och lantrådet som skrev en artikel, att lagt kort ligger.
Och lagt kort ligger. Den omställningsbudget som vi antog för den här
regeringen när det började sitt arbete. Den ska vi fortsätta att verkställa.
Den här budgeten som nu ligger så är, om man bortser från de här
pengarna som vi tar upp för Norra Ålands Industrihus, inte kostnadsdrivande utan det är Norra Ålands Industrihus och föregående års boksluts underskott som påverkar de här siffrorna. Men 2012 ligger enligt
plan och jag är övertygad om att när vi kommer till slutet på 2013, så ska
även 2013 ligga enligt planen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack! Ja, omständigheterna har ändrats, får vi höra. Och landskapets
ekonomiska muskler har stärkts. Jag noterar i den här tilläggsbudgeten
att på första sidan så finns en prognos om BMP för Åland, som säger att
preliminära siffror från 2012 visar - 2,4 procent och preliminära prognosen för 2013 visar 0,5 procent. Vad har då ändrats? Tittar vi då på
2012 års prognos från ÅSUB, så visar man för 2012 en prognos, en till361

växt på 2 procent och för 2013 en tillväxt på 2,2 procent. Nu är alltså
2013 års prognos skrivits ner till 0,5 procent från 2,2 procent.
Finansministern menar att de ekonomiska musklerna har stärkts. Jag
skulle gärna vilja ha ett lite utvecklat resonemang kring det här mot
bakgrunden av ÅSUB:s statistik.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! De ekonomiska musklerna för landskapet Åland skapas av
klumpsumman, skattegottgörelsen, PAF, pensionsfonden och de bolag
som vi har. Och som jag redogjorde i mitt inledningsanförande så fler
parter än de här visar en större plus än de minus som finns. Och det är
det som jag menar att totalt sett så har den ekonomiska styrkan för
landskapet blivit bättre.
Allting är naturligtvis prognoser det som ÅSUB gör. Men när de går i
samma riktning, både statens prognoser och ÅSUB:s prognoser. Så
måste man ändå fästa en viss trovärdighet vid det hela. Jag är själv positivt överraskad när jag tittar mig omkring. Så kanske jag inte ser så
många positiva tecken som jag skulle vilja se. Varken i Europa eller här
på Åland. Men sammantaget har de gjort den här bedömningen och det
är den som vi försöker leva efter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! I första repliken skulle jag begära två förtydliganden. Är
det korrekt uppfattat utifrån anförandet, att landskapsregeringen har
bedömt att man kan göra en sådan här besparingsfri tilläggsbudget? Är
det en korrekt bedömning att det har skett beroende på och med beaktande av resultat från budgetrian? Det är det som Finlands regering
hade här för några veckor sedan.
Det andra förtydligande jag begär är det, att är det inte korrekt att
staten Finland, sedan landskapsregeringen lade grundbudgeten för 2013
de facto har skrivit ner tillväxtprognoserna. Vilket har framkommit nu
också nyligen som resultat efter budgetrian.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! När det gäller besparingarna, så ska man komma ihåg att
ordinarie budgeten för 2013 är en besparingsbudget. Både när det gäller
antalet tjänster och när det gäller den totala nivån. Och som jag sade i
mitt inledningsanförande, det som gäller nu för oss i landskapsregeringen och våra verksamheter, är att se till att vi följer den budget som är taget 2013. Så då kommer vi att klara de målsättningar som vi har satt
upp. Och när det gäller inkomstsidan, så stämmer det precis som ltl
Perämaa säger. Det är rätt att det har i viss mån justerats ner. Men det
är ändå inom felmarginalen.
Politik är mycket psykologi. Och jag ska villigt erkänna att när jag
stod här för 3-4 mån sedan, så var jag betydligt mer bekymrad än vad
jag kanske gav uttryck för då, att de siffror som vi skulle få för 20142016 skulle vara sämre från starten än vad de var.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, herr talman! Jag får konstatera att finansministern inte svarade på
den begäran på förtydligande som jag hade. Men de konkreta siffror som
resultat budgetrian efter Finlands regerings behandling av detsamma.
De kom onsdagen den 27 mars, alltså förra veckan. Lite drygt. Finansutskottet sade i december 2012 i samband med behandlingen av grundbudgeten att finansutskottet berör lagtingets beslut om man vill ha en
tilläggsbudget som gör de nödvändiga inbesparingar som krävs för att
nå en offentlig ekonomi i balans.
Det blir en följdfråga här då. Eftersom siffrorna om något bättre
klumpsumma kom förra onsdagen och landskapsregeringen tog beslut
om tilläggsbudgeten förra torsdagen, d.v.s. en dag senare. Vad gjorde då
landskapsregeringen för att verkställa lagtingets beslut mellan december
2012 och den 27 mars 2013?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Lagtinget och finans- och näringsutskottet hade skrivningar om att man ville ha ytterligare inbesparingar. Utgående från den diskussion som var då om framförallt kring ÅHS och de olika trappstegen
när vi föll där. Men faktumet är det att verkligheten inte blev så allvarlig
som vi gemensamt trodde då utan den blev lite bättre. Och sammantaget
har också den ekonomiska situationen blivit något ljusare. Samtidigt begärde finans- och näringsutskottet att man skulle få ett halv års redovisning eller rapporter. Det tycker jag är förnuftigt och det är ett instrument som vi kan använda sen i vårt fortsatta beredningsarbete för 2014
års budget. Och där kommer vi att ha en större säkerhet när det gäller
hur kostnadsutvecklingen har varit under det första halvåret för de olika
verksamheterna och vi kommer att ha en ännu säkrare bild av hur inkomstsidan kommer att se ut. Då finns det orsak att komma med ev.
ändringsförslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen föreslår att man ska köpa aktierna i
Norra Ålands Industrihus. Hur tänker landskapsregeringen kring den
frågan? Tänker man ha två riskkapital bolag? Tänker man ha Norra
Ålands Industrihus och Utvecklings AB? Det låter inte speciellt smart
och effektivt. Hur tänker landskapsregeringen agera vidare i den frågan?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Någon exakt strategi kan jag inte här redogöra för, utan
man kan se det här som ett första steg att man renodlar Norra Ålands
Industrihus, så att det blir i landskapets ägo. Man måste också samtidigt
komma ihåg att det finns en annan sida av det här. Och att det här de
facto görs med överenskommelse med de berörda kommunerna. För de
här pengarna ger ju också i sin tur de berörda kommunerna, som säljer
sina aktier, lite mer ekonomiska muskler att också satsa på näringsutveckling i sina kommuner.

363

Om vi för alltid ska ha två bolag som sysslar med den här verksamheten eller om vi ska ha ett bolag, det kan jag inte svara på här, utan det
kommer att säkerligen att diskuteras under det kommande året. Men
det här är ett första steg.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nog var det väl ändå så att de norra åländska kommunerna
blev lite in målade i ett hörn. Det fanns inte så mycket andra alternativ.
Ett första steg, säger finansministern och vicelantrådet. Men nog skulle
vi i lagtinget vilja veta lite mer framåt vad man har för planer. Det här är
ju att ge en fullmakt till en blanco. Vad blir det för effektivitet? Ska det
vara mera personella resurser? Det måste vi ju få reda på, för att vi ska
kunna fatta ett sådant här beslut.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Sjögren kan vara alldeles lugn. Det kommer inte att bli
några mer kostnader för någon byråkrati eller liknande, utan snarare
tvärtom så blir det ett enklare sätt att hantera bolaget om det finns en
klar och tydlig ägare och ledning för bolaget. Det är ingen tvekan om
det. Och det är så att landskapsregeringen söker ju möjlighet för att
kunna främja näringslivsutvecklingen på olika sätt. Därför att vi har
märkt att de traditionella sätten kanske inte är så gångbara i den EUverklighet som vi lever idag. Därför så söker vi nya möjligheter att skapa
sysselsättning, att kunna driva regionalpolitik och kunna hjälpa till att
det ska bli så bra skattekraft som möjligt också ute i regionerna och ute i
kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vicelantrådet berättade att koncernen Åland går bra
och målade upp en mycket positiv bild av intäktssidan och dess utveckling. Men är det ändå inte så att det är delar av koncernen som går bra.
Vissa koncernbolag går bra. För vad vi kan se åtminstone i bokslutet och
budgeten framöver så är koncernresultatet fortfarande negativt med tio
tals miljoner. Så att säga att PAF eller Posten går bra, betyder inte att
koncernen Åland i sig går bra.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Det finns säkert många olika sätt på hur man kan se på
den här saken. Men eftersom alla de här sakerna på olika sätt är lite inflätade i varandra, så därför ville jag lyfta fram den här bilden att det har
varit ett väldigt starkt fokus på klumpsumman och skattegottgörelsen.
Det är väl naturligt i och med att det är själva basen i vår ekonomi. Men
samtidigt måste man vara medveten om att det finns en större verklighet också, som består av verksamheter som genererar intäkter också till
sådant som landskapet ansvarar för. PAF till tredje sektorn, pensionsfonden till pensionärerna osv. Och allt det här tillsammans ger ett
mycket större plus än vad det minuset som vi har när det gäller skattegottgörelse och klumpsumman. Det är den ärliga bild som jag vill ge till
lagtinget och till ålänningarna.
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För som jag sade. Politik är mycket psykologi. Och är det så att vi bara
målar den svarta bilden så kanske att den då blir svart. Men jag tycker
att man i politiken också måste se möjligheterna.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack för klargörandet. Det är så att kanske de här koncernbolagen ändå
inte matchar till det inkomstbortfallet som ändå sker. Vi vet åtminstone
vad det står i budgetförslaget att kommer klumpsumman att sjunka från
11 miljoner till 7,5 miljoner, betyder att 3,5 miljoner ska kompenseras
från intäkter som Posten eller Långnäs hamn. Mig veterligen gör de inte
sådana vinster att det skulle matcha upp till att den vägen få det positivt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Verkligen får visa år 2015, hur väl vi har lyckats med det här naturligtvis. Men bara en sådan liten sak som att lotteriskatten t.ex. så den
kommer inte fullt ut att väga upp det som ltl Asumaa nu lyfte fram, men
näst intill de facto tack vare den positiv utveckling som PAF har. Så vi
ska också se de möjligheter som vi har i budgeten och ta vara på dem
och göra det bästa möjliga av det. För jag tror att det är väldigt viktigt
det vi kommunicerar ut till ålänningarna. Är det så att det är bara eländes elände, då krymper vi ihop allihop. Det är så att vi måste visa att det
finns en framtid och att Åland de facto har de bästa möjligheterna av de
flesta samhällena egentligen, att fortsätta att ha en god framtid. För då
tror jag att vi tillsammans skapar den också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag ska gå till det här med Norra Ålands Industrihus
igen. Det var ju stormigt, när de här idéerna började cirkulera i massmedia om att landskapet ville komma och styra mera i det bolaget. Och
nu när den här tilläggsbudgeten egentligen borde vara inbesparande om
man ska följa finansutskottets betänkande och lagtingets tidigare beslut.
Så nu sätter man 400 000 euro på aktier i det här bolaget. Nu har makten tydligen talat, att man väl kan pina kommunerna att gå med på det
här. Jag skulle vilja ha en ordentlig redogörelse om vad man ska göra
utav det här bolaget. För vi ska inte ha dubbla bolag.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Det är säkert en riktig beskrivning som ltl Torsten
Sundblom ger att det var lite turbulent inledningsvis, men den bild jag
har är att man har diskuterat sig fram till en gemensam lösning. Som
alla medverkande parter verkar vara överens om att det är bäst att det
går på det här sättet. Och som ltl Sundman tar upp att vi tar upp
400 000 euro, så ja det är en kostnad i den här budgeten men samtidigt
vi köper en tillgång för landskapet Åland. Så det är ingen utgift på det
sättet i förlängningen utan tvärtom så är det här ett sätt att faktiskt
skapa möjlighet att i viss mån driva också lite regional- och näringspolitik. Vi har ganska begränsade sådana möjligheter i dagens värld.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Tack för det svaret. Det här betyder då att som jag tolkar
svaret. Man köper sig tillgångar. Vill landskapsregeringen på det här viset komma då med fingrarna i syltburken för det finns också en kassa i
det här bolaget. Så tolkar jag svaret och det är inte bra.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det här bolaget och de här transaktionerna kommer att
ske efter att det gjorts en objektiv värdering. Så att ingen kommer att
vara vinnare eller förlorare mellan landskapet och de berörda kommunerna. Det krävs att man är överens naturligtvis. Sen är det så att det
finns några intressanta förädlingsprojekt som är aktuella just nu och då
behöver vi också instrument för att kunna vara med och kanske hjälpa
till från landskapets sida, för att få till stånd dem. Och det här är ett sätt.
Jag tror att det är bra för sysselsättningen, skattekraften i förlängningen
och en förnyelse av vårt näringsliv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman! Man ska vara noggrann när man hanterar skattebetalarnas pengar. Det är inte lagtingets pengar vi nu diskuterar utan skattebetalarnas pengar. Och med rätta så nämnde finansministern den tidigare utjämningsfonden för en s.k. fond. Det är riktigt. Men jag blir bekymrad när det under PAF medlen här på sidan 7 igen står: Idén om en
utjämningsfond i form av en budgetreservering för att trygga osv.
Den tiden är förbi när man trixar med budget medel och transparensen i lagtingets finansförvaltning pga. lagtingsordningen och finansförvaltningslagen. En fond utanför budget, den kräver nu enligt lagtingsordningen § 55 ett syfte och en lag. Vad avses med den här skrivningen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Ltl Jansson kan vara övertygad om att landskapsregeringen har för avsikt att begå på ett korrekt juridiskt sätt, när det gäller
den här saken. Sen finns det en pågående diskussion om pengarna ska
vara inom budgeten eller utanför budgeten. För det handlar också i
slutändan om vilken påverkan vill lagtinget ha för de här pengarna. Har
vi de innanför budgeten så har lagtinget och landskapsregeringen full
påverkan på dem. Lyfter vi ut dem i en helt separat fond så har man
också från lagtingets sida avhända sig i inflytandet över de här pengarna. Jag tror att sett ur skattebetalarnas synvinkel så kanske att det ändå
finns ett visst intresse att de folkvalda ska kunna påverka det här i så
hög grad som möjligt.

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Vi måste respektera de regler som vi själva stiftar. Hur ska
vi annars kunna förvänta oss att någon annan ska göra det? Den tiden är
förbi, när vi kan tala om utjämningsfond i budgeten. En fond står utanför budgeten om det är en fond. Är det en budgetreservering som det
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står i tilläggsbudgeten så är det ingen fara. Man kan inte både äta kakan
och ha den kvar. Man kan inte förfara på det här sättet helt enkelt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Där får jag ta ansvaret för att det står ordet fond där. Därför att mina tjänstemän inte ville använda det uttrycket utgående från
det som ltl Jansson har sagt här. Men jag har velat använda det därför
att det är tydligt gentemot befolkningen, om vad det handlar om. Om
det sen blir en budgetreservering, så det kanske är den tekniska lösningen för det om man vill behålla det inom budgeten. Hittills har målsättningen från landskapsregeringens sida och finansavdelningens, som
mest har diskuterat det här, att man vill hålla det innanför budgeten för
att också kunna ha kontroll över de här pengarna. Vi skapar en annan
byråkrati annars. Men att jag nu har lyft upp det här till lagtinget och vi
är fullt öppna för en diskussion kring de här sakerna. För inte är det någon som äger de här pengarna utan de ägs gemensamt av alla ålänningar. Och regeringarna kommer att växla från tid till tid och det är bra om
vi kan hitta en lösning som vi tycker att är bra över partigränserna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Finansministern nämnde i sitt anförande om flera olika tjänsteförändringar och det finns också en tablå, som jag vill påstå att inte är
alldeles lätt sen att förstå vad som egentligen kommer att hända. Jag
hoppas att finansutskottet tittar på det här. Han säger också att de här
förändringarna ändå inte ska leda till mera kostnader. När man tittar på
Ålands Gymnasium så är det en hel mängd med ombildningar av tjänster där samtliga kommer att landa i en högre löneklass. Det måste väl
ändå innebära högre kostnader. Samtidigt som gymnasiereformen genomfördes just för att vi skulle få bättre ekonomi och bättre effektivitet.
Dessutom det som man föreslår här är att man ska inrätta tre biträdande rektorer. Tanken var att man ska ha två skolor och två rektorer.
Och därför försvann en rektor. Nu är man på väg tillbaks och slutar med
fem rektorer igen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Ja, vtm Eriksson har rätt i det på det sättet att de här sakerna
innebär kostnader. Men inte nya kostnader till den ordinarie budgeten.
Det var det jag försökte understryka. Så att det här är sådana arrangemang som var planerade i samband med att ordinarie budgeten 2013
gjordes upp och skulle det ha varit som normalt så skulle de här tjänsterna varit godkända och med i budgeten. Men i och med att vi har den
här tjänstemannalagstiftningen försenad så därför så måste det gå på
det här sättet, så att det egentligen blir dubbelt vi för de till lagtinget.
Vilket jag beklagar naturligtvis för, att så bör det inte vara.
Sen finns det orsak, att se över de här olika arrangemangen på den
operativa nivån om de ska verkställas eller inte verkställas. Mot bakgrund av den ekonomiska situation vi har inom bl.a. gymnasieskolan. Så
att det finns ett stort ansvar på dem som är i ledningen där.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Men det förvånar oss väldigt mycket att man nu tänker inrätta
nya rektorer, alltså tre biträdande rektorer. Och man har på gång också
en sådan här administrativ förändring och det kan säkert vara av behov,
men att man gör det i det här skedet innan man ens har genomfört en
utvärdering av gymnasiereformen som faktiskt krävs in, har jag för mig
att man skulle genomföra en utvärdering. Borde man inte göra det före
man börjar backa tillbaks. För jag uppfattar det här som att backa lite
tillbaks, att igen då införa det här med nya rektorstjänster.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Den bild jag har fått utav det här är inte att man backar
tillbaks utan man försöker föra utvecklingen vidare och få så kostnadseffektiv organisation som möjligt. Men precis som det har framgått i dagens media, så har vi en arbetspost där precis som vi har arbetsposter på
flera olika avdelningar och det är det som jag vill understryka och sätta
fokus på för att vi ska uppnå en budget i balans 2015. Och då är det viktigt att vi också verkställer de budgeter på det sätt som vi har föresatt oss
för 2013 och 2014. Det är nog ett ganska stort arbete för den förvaltning
som vi har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag återkommer till det Norra Ålands Industrihus
och inlösen av de aktierna. Jag tänker inte gå in på historiken desto
mera, för den har varit redan penetrerad. Tanken bakom den här är vad
jag förstått så är en ny finansierings former för vissa projekt, bl.a. då utvecklande av tusen kor som näringsministern gjort och att det ska vara
ett nytt riskkapital bolag. Vad jag saknar här är, att följer man ett gammalt regelverk när man kommer att fördela de här pengarna eller ska
det skapas ett nytt regelverk för användning av pengarna. Finns det
någonting idag som landskapsregeringen har färdigt eller är det någonting som kommer att komma till lagtinget? Det skulle vara intressant att
veta.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! När det gäller den frågan så är det bra om man från näringsavdelningen kommer till utskottet och redogör för de tankar och
även de projekt som finns aktuella. Då tror jag att man skapar en större
förståelse. När det gäller nya principer så det här handlar ju om att gå in
som delägare från det här bolagets sida. Och jag tror inte att det är
mycket nya principer, utan det gäller att man kan skapa sig också en
större handlingsfrihet rent geografiskt så att säga, så att man har hela
Åland som sitt verksamhetsområde.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Nu vet jag inte vad det står i bolagsordningen och i
Norra Ålands Industrihus regler för användandet av riskkapital, men en
orsak till att det blev som det blev nu så var ju att medlemskommunerna
nekade gå in i en ny finansieringsform i de här riskkapitalen 1000 kor
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då. Och upplösningen ligger på bordet idag. Så därför undrar jag om det
finns regelverk just nu för att man går in i tidigare industrihus som man
i princip har varit med och finansierat. Nu är man inne i en produktionsanläggning direkt. Nu är det mjölkkor som man är med och finansierar.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det har ju blivit mycket fokus på de här mjölkkorna, men
vad jag vet är verkligheten den att det finns inom fiskförädling och
andra verksamheter som är aktuella, så att man ska få en större breddning. Det jag har fått presenterat för mig så finns det några intressanta
projekt som jag tror skulle ha stor betydelse. Inte minst för den kommun
som ltl Brage Eklund själv är hemma ifrån. Där finns det satsningar på
gång.
Det här tycker jag att vi ska se till att vi har både ekonomiska resurser
och instrument för att vara med och hjälpa till från landskapsregeringens sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Efter att jag har hört de här replikskiftena så tror jag att det är precis
samma sak den här gången, d.v.s. att finansministern Nordlund är betydligt mer bekymrad än vad han ger uttryck för. Skulle det inte vara så
är det synnerligen allvarligt. Jag kan hålla med om att psykologi är viktigt och att man inte ska måla allting svart. Men ändå är det viktigt att
man ser verkligheten som den är och finansminister Nordlund försökte i
sitt anförande, som jag uppfattade det. Måla en ganska ljus glans bild av
hur läget ser ut för Ålands ekonomi. Tittar vi på konjunkturerna och den
här glansbilden så baserar han mycket på prognoserna över 2014, då det
skulle bli en stor tillväxt och det kan vi se att det sägs här i tilläggsbudgeten. Men jag vill påminna utöver vad kollegan Jonsson sade att före
2012 skulle det vara 2,0 procent tillväxt, men det blev – 2,4 procent. För
2013 skulle det vara 2,2 procent tillväxt. Nu är det 0,5 procent. Och
framförallt prognoser är prognoser, precis som finansministern Nordlund sade.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Jag vill absolut inte måla upp någon glansbild, men jag
vill ändå lyfta fram de möjligheter som finns och att vi har en relativt
sett en mycket bättre position än de flesta områdena har i Europa. Det
finns naturligtvis osäkerhetsfaktorer, men vi har i grunden ett relativt
starkt näringsliv på Åland. Och det som gör att den bild vi har på näthinnan är naturligtvis att våra stora bolag kämpar med ganska stora svårigheter just nu. Skattemässigt betyder det väldigt mycket inte minst för
Mariehamns Stad. Men samtidigt så har vi också något, som vuxit upp
under årens lopp ett bredare näringsliv och det finns fortfarande en entreprenör anda, en företagaranda och som är starkare än vad vi kanske
har trott här på Åland. Och det har skett en förnyelse och en breddning
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av det åländska näringslivet, som gör att det finns en styrka och en uthållighet som är beundransvärt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag delar inte den uppfattningen, att vi har en mycket bättre situation
här på Åland. Men jag ska återkomma till det i mitt anförande. Jag tror
att det är väldigt viktigt när man gör ekonomiska prognoser och budgetar att man faktiskt utgår ifrån verkligheten som den är. Det är helt riktigt som finansministern säger att våra stora bolag har stora bekymmer.
De anställer inte ens ålänningar mera i många fall. Euro samarbetet svajar. Det finns mycket som bekymrar, men ingenting av det nämnde finansministern Nordlund. Som en del av den här glansbilden nämnde
han hur bra pensionsfonden har gått från 30 procent ökning. Men i vilket fall som helst om ltl Sundback skulle kunna vänta på sin taltur skulle
det vara synnerligen befriande för det här lagtinget. Men i vilket fall som
helst så 30 procent tillväxt. Det är sant. Men det beror ju enbart på att
det har varit en suverän börsutveckling det sista året. En börsutveckling
som ingen prognos kunde förutse i början på 2012, apropå prognoser.
Och det är oerhört svårt att göra prognoser nu. Så försök se verkligheten
så som den är.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Det visar verkligheten att det är väldigt svårt att göra
prognoser, men vi måste arbeta med de medel vi har till vårt förfogande.
Och jag har ändå i grunden ett stort förtroende både för ÅSUB och jag
tror inte heller att finansministeriet målar några glansbilder när det gäller Finlands ekonomi utan man har en väldigt krass syn på verkligheten
på den sidan också. Det som i grunden gör att jag har långsiktigt en förtroende för att klumpsumman kommer att hålla. Det är egentligen den
jobbiga situation som Finland har satt sig i med den mycket stora skuldsättningen, 95 snart 100 miljarder skulder. Det ska betalas tillbaks någon gång också. Om vi håller oss skuldfria så kommer vi att få ta del av
det via vår klumpsumma, så att vi kommer att ha där ett bättre läge än
de flesta andra. Så sköter vi vår ekonomi, håller budgetramarna och håller oss skuldfria, så kommer vi att ha en bra position framöver också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Jag vill börja med att säga att vår grupp Centern har stor
förtroende för regeringens arbete. Det fanns några kommentarer här nu till
finansministerns framställning att regeringen målar upp en glansbild. Jag
tycker faktiskt inte det. Jag har ju varit med i finansutskottet sedan 2008 eller egentligen sedan 2003 men från 2008 när den här egentliga krisen startade på allvar. Jag har varit med och sett hur två olika regeringar har gjort
sina bedömningar. Vi har varit med i båda. Jag vet att oron har varit väldigt
stor, befogad och osäkerheten har varit stor och befogad. Men jag tycker att
till båda de här regeringskonstellationerna som verkligen gjort vad man kunnat för att klara ut de här frågorna. Så jag tycker att det är bra när finansministern också visar framtidstro. Vi har gått igenom en enorm kris och vi vet
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att i kriser har man möjlighet att utveckla och förnya. Det är det som sakta
men säkert kommer att ske. Och då måste man också visa framtidstro. Det är
många projekt som har satts igång av den här regeringen och de ska genomföras. Men de ger inte resultat efter en vecka, en månad utan här handlar det
om minst ett år och mera. När de kommer att ge resultat.
Det finns som finansministern sade, en rambudget för den här perioden.
Den ska hållas. Det finns en grundbudget för 2013 och att det är så lite siffror
i den här budgeten, så är en klar och tydlig signal. Som vi uppfattar i Centern
att det hårda arbetet går vidare. De budgetar och de ramar som är lagda, de
ska hållas. Det finns herr talman, om man tittar på konjunkturen så är det en
blandning av positiva tecken och oro. Och man ska ta fasta på de positiva
tecknen självklart, men man kan ändå inte låta bli att vara orolig. Vi ser att
det finns tecken på världshandeln att den förbättras, att det tar fart. Efterfrågan kanske ökar. Det finns ljusglimtar. Men naturligtvis är det ingenting som
någon kan med säkerhet kan säga. Inte ens de skickligaste konjunkturinstituten kan säga hur det kommer att gå. Förhoppningsvis så kommer prognosen
beträffande Ålands BMP-tillväxt att stämma. Det är bara 0,5 procent men det
är varje fall på den positiva sidan nu.
Det man kanske oroar sig mest för ute i världen och även här på Åland är
arbetslösheten som ju har stigit lite här på Åland. Men fortfarande i jämförelse med andra, så har vi en låg arbetslöshet. Prognosen för det här året
2013 är 3,6 procent. Det som regeringen månar mycket om är ungdomsarbetslösheten. Att försöka minska den. Sen har vi den stora oron då. Hur
kommer det att gå för krisländerna i Europa? Hur kommer det att gå med
euron och allt det här? Men det är ingen idé att stå här och prata om det.
Budgetutvecklingen i landskapet är som finansministern sade väldigt beroende av klumpsumman, skattegottgörelsen och flitpengen. Och det är intressant att höra finansministern säga att han i dagens läge uppfattar klumpsumman som kanske mer stabil än vad han trodde tidigare. Jag är beredd att
hålla med.
Sen när det gäller skattegottgörelsen, så hänger det på hur det går för våra
åländska företag. Vi vet att det finns flera företag som har problem, men vi
vet också att det finns en stor entreprenörsanda här och det finns också ny
verksamhet på gång. Så jag tror att har vi en framtidstro, så kommer vi klara
oss minst lika bra som alla andra.
Budget i balans år 2015 är målet. Det har vi sagt nu i flera års tid och det
ska bli intressant att se den halvårs redovisning som finans- och näringsutskottet bad om. När den kommer, och det är mycket riktigt som finansministern sade också att då kommer vi att ha större säkerhet både när det gäller
inkomster och när det gäller utgifter. Så vi ser fram emot det.
Sen tänkte jag säga några ord om ÅHS, som pensionsansvarig och om PAFmedel. När det gäller ÅHS, är det en organisation som det har diskuterats
otroligt mycket de senaste åren och ofta i negativa ordalag. Och det tycker jag
att vi måste komma bort ifrån nu. Den här organisationen som är så viktig för
Åland, så den behöver arbetsro nu. Det är det, den behöver. Det finns ett nytt
ledarskap och de har naturligtvis stora förväntningar på sig och de har ett
stort ansvar på sina axlar, men nu ska de få visa vad de går för. Och jag vill
poängtera att vi har ett mycket bra sjukhus på Åland. Den som har varit på
det här sjukhuset och har behövt hjälp av sjukhuset, så vet att när det verkligen gäller trots att vi är ett litet örike med bara 28 000 invånare, så har vi en
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mycket bra vård på Ålands Centralsjukhus. För sjukhuset är rekryteringsfrågan A och O. Det är otroligt viktigt att kunna rekrytera duktig personal. Och
därför måste man vara attraktiv på arbetsmarknaden. Därför är det också
viktigt att det negativa som har varit glöms och att vi ser framåt och att det
blir en positiv arbetsplats att jobba på. Det gör det också att rekrytera duktiga
läkare till Åland. Det behövs alltså en image förändring och det behövs marknadsföring. Vi vet ju att kostnaderna för vår största budgetpost ÅHS är väldigt beroende av hur mycket vård man måste köpa utanför Åland. Det vet
man aldrig på förhand. Ingen på ÅHS kan exakt säga hur mycket. Det man
vet är varje fall att i dagens läge att det är flera ortopeder som flyttar från
Åland och vi kommer att få en brist på ortopeder. Om man då vet att 40-50
procent av all kirurgi är ortopedi. Så blir man lite orolig för att det här kan
öka kostnaderna för vård utanför Åland om man inte lyckas rekrytera nya. Så
igen, rekryteringen är väldigt viktig.
När det gäller pensionsansvar herr talman, så är det intressant att bokslutet visar en så god tillväxt som 30 miljoner år 2012. Det som vi i centern
också tycker är mycket bra nu är att man har tittat närmare på det här pensionsansvaret och utvecklingen utav det. Det har finans- och näringsutskottet
begärt flera gånger och det har man nu gjort. Det känns betryggande att vi
har en funderingsgrad på ungefär hälften av de 677 miljoner som ansvaret är
och som finansministern sade så jämför vi oss med exempelvis kommuner
och staten Finland så är det betydligt bättre ställt här för oss.
Där är det ju så att man har haft en väldigt bra placeringsstrategi i den här
fonden. Visst, förra året gick börsen bra, men har man en dålig strategi så får
man inte den här utvecklingen ändå. Så fortsätt med det. Jag tycker att våra
pensionärer kan känna sig trygga.
Beträffande PAF-medlen herr talman. Så vill jag, som sitter med i styrelsen
säga att jag vet att det är ett väldigt välskött bolag. Jag vet att de har goda system. Exempelvis när det gäller ekonomisk rapportering och när det gäller
HR med mera. Så det är ett välskött bolag. Och bolaget går bra. Det har gått
bättre och bättre år för år nu. Men det är viktigt ändå för oss som ansvarar för
landskapets ekonomi, att vi inte har en övertro på PAF medel. För det fungerar som i vilket företag som helst även fast det är en förening. Man kan inte
säga att den här trenden är garanterad. Det kan komma ett sämre år. I centern tycker vi att idén med en budgetreservering eller om man kallar det, vilket man inte ska kalla det för utjämningsfond. Men vi vet alla vad vi menar.
Idén är god. Och vi tycker att det är bra att regeringen nu utreder den vidare.
Vi tycker också att landskapsregeringens resonemang runt användningen av
PAF medel är bra. Det gäller när det kommer mer pengar att naturligtvis hitta
användningsområden som gynnar både samhället men även PAF:s verksamhet. Det är viktigt. Och att de medel som man använder fungerar med PAF:s
good course resonemang. Diskussionen med fördelningsorder som landskapsregeringen har haft det var en mycket bra tanke och fortsätt med det.
Och att satsa pengar på ungdomar och äldre, är bra. Det viktiga är naturligtvis här att man inte börjar säkra landskapets egna konsumtionsutgifter med
PAF medel till investeringar och till lån och till sådan verksamhet som man
har hittills använt pengar till så ska man fortsätta. Så vi får se vad landskapsregeringen kommer med för förslag, till nya användningsområden.
Till slut då herr talman, så kan vi säga att grundbudgeten ska hållas. Det
gäller att hålla fokus på de egna verksamheterna på konsumtionsutgifterna.
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Vilket landskapsregeringen gör. Och att göra allting effektivare. Jag tycker att
vi inom regeringspartierna har självkritik och vi har också en ödmjuk inställning till hur det här arbetet ska gå till. Vi har ett bra samarbete i regeringen
och det bådar gott.
Avslutningsvis vill jag säga att centern stöder tilläggsbudgeten nr 1 för
2013. Tack, herr talman!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att ltl Eliasson sade viktiga och bra saker om ÅHS
och jag håller fullständigt med om det. Vi har till många delar en helt
fantastisk vård inom organisationen. Och det är precis som ltl Eliasson
säger att hur många kapital och rekryteringen är det viktigaste beträffande ÅHS fortsatta verksamhet. Men det som bekymrar mig och liberalerna är den dialogen som har varit i media, där man ger sig på vissa
grupper inom ÅHS. Det är läkarsekreterarna, det är närvårdarna på Gullåsen och det är läkarna. Och det är mycket dåligt för stämningen på
ÅHS.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack för det ltl Katrin Sjögren. Jag nämnde ju det här i
mitt anförande och jag tycker att det nu är dags, när vi har en ny ledning
att glömma det som har varit och se framåt. Nu måste vi ge den nya ledningen möjlighet att arbeta. Många har varit invecklade i olika typer av
peng anfäktningar i media och det har inte varit lyckat. Ingen nämnd
och ingen glömd. Nu gäller det att sluta med det och låta den nya ledningen börja arbeta. Se till att vi får framtidstro och en bra arbetsmiljö i
ÅHS. Då finns det möjligheter att det här ska glömmas.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Rekryteringen av sjukhusdirektör och chefsläkare bådar mycket gott. Kompetenta personer. Det jag pratade om var den politiska ledningen. Den politiska ledningen är så vitt jag förstår detsamma. Det var
en brast lapp till oss politiker att fundera på hur vi uttalar oss som tjänstemän.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Ja, jag har inga kommentarer till det här. Vad jag nu sade i min förra replikomgång. Jag tycker att det har förekommit mycket, de senaste åren
här i lagtinget också, negativa diskussioner om ÅHS och nu ska det vara
slut på dem. Nu ska vi tillsammans se framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ltl Eliasson säger för centerns del att det är viktigt att inte
finansiera konsumtionskostnader med PAF-medel. Men de facto så har
man redan i grundbudgeten gått in för att finansiera löpande verksamhetskostnader, Arbetarnas Pionistförbund, Ålands Pionistförbund, Medis, Husö biologiska forskningsstation, så man har ju redan valt det här
spåret. Så nu säger centern att det inte är det spår som man ska välja.
Liberalerna håller med centern om det som ltl Eliasson säger här nu,
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men vi är inte överens om det som sker i verkligheten. Ltl Eliasson säger
också att man aldrig kan garantera PAF:s verksamhet och vinstgenerering. Det håller vi också med om. Men landskapsregeringen säger ju i
budgetförslaget att PAF:s verksamhet successivt klarnar alltmera. Så
också här så hör jag olika signaler.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Ja tack, fru talman! De signaler som jag gav står jag och centern för. Och
när det gäller de här konsumtionsutgifterna. Vi ser fram emot de nya
förslag på hur man kan använda eventuellt mera PAF pengar i framtiden. Och det är bra att ltl Perämaa och jag har samma åsikt när det gäller de här frågorna. Som jag också sade i mitt anförande, så är det här
inga garanterade pengar det här. Så därför så måste de behandlas med
försiktighet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag undrar om inte ltl Eliasson lite omedvetet försade sig
själv i replikskiftet. Ltl Eliasson sade att centern och ltl Eliasson ser fram
emot principer och en produkt som visar hur man kan använda mera
PAF pengar i olika verksamheter. Vi vill vara ännu försiktigare än det.
Vi vill undvika att man börjar finansiera allt mer med PAF pengar. För vi
är övertygade om det som vi har sagt tidigare, att finansiera löpande
kostnader med PAF pengar allt mera försätter så småningom den här
salen, lagtinget, självstyrelsen i ett utökat spelberoende som kommer att
drabba kommande politiker, kommande lagting och kommande landskapsregering väldigt hårt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nej, jag försade mig inte. Jag har också varit med en
annan finansminister och suttit i samma regering som en annan finansminister, alltså f d finansministern Mats Perämaa. När han också
trevade sig fram till hur man kan använda de här pengarna och kände
ett behov av att använda dem. Så här har vi en lärande process och jag
tycker att det är väldigt bra när det nu är inskrivet i den här budgeten,
att man kommer att titta noggrant på det och man kommer att komma
fram hit till lagtinget och visa ett förslag på hur man kan använda mera
pengar från PAF. Det är det vi ska ta fasta på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Också jag gillade ltl Eliassons synpunkter på personalpolitiken och betydelsen av en god sådan. Ltl Eliasson uppehöll sig huvudsakligen vid rekrytering och naturligtvis är rekryteringen grunden
för att man ska ha personal i den som vi känner till, mycket personalintensiva verksamhet. Men det som jag saknade var väl ändå någon uppfattning om vad man bör göra för att behålla den personal som man
ändå har rekryterat. Vi har ju också sett en flykt, inte bara det som
nämndes tidigare här utan att folk väljer att lämna ÅHS. Det måste finnas en orsak till det. Vore inte det också ett ämne för begrundande.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är befogade frågor. Hur ska man kunna behålla
personalen där? Det är extra viktigt för ett så här litet sjukhus som befinner sig på en ö. Det är svårt också för om vi också tittar på stora länder på landsbygden, en mindre sjukhus ute på landsorten att rekrytera
bra personal och behålla bra personal.
Ja, jag tror på god personalpolitik naturligtvis och att folk känner att
de har möjligheter att göra sig hörda. Man har bra kommunikationer.
Det är viktigt. Att man trivs helt enkelt. Jag tror att det är det viktigaste
oberoende vilket företag man jobbar i, så vill man trivas. Vi har en ny
ledning där och som jag tror kommer att göra allt för att personalen ska
trivas.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag undrar om inte det här är en av de mest ointressanta tilläggsbudgetar som har levererats till lagtinget någonsin. Jag kan givetvis ha
fel, men om man tolkar omvärldens och den åländska reaktionen på förslaget,
så kan vi konstatera att median har skrivit väldigt lite om innehållet i tillläggsbudgeten. Och det här är då ingen kritik till medierna. Tilläggsbudgeten
har uppfattats så ointressant, att ingen representant från medierna har ställt
en fråga till oppositionen, om vad oppositionen anser om den här tilläggsbudgeten. Det tror jag, att aldrig har förekommit under den tid som jag har
haft förmånen att sitta i lagtinget. Det här kan förstås ge en bild av att vi har
en ointressant opposition, men jag tror snarare på att det beror på att budgeten är väldigt utslätad.
Läser man tilläggsbudgeten utgående från det arbete som finans- och näringsutskottet gjorde runt årsskiftet i samband med behandlingen för grundbudgeten för 2013. Och också i samband med behandlingen av sista tilläggsbudgeten för 2012, så då blir inte den här tilläggsbudgeten lika ointressant
mera. Det blir snarare så att det blir intressant därför för att den här tilläggsbudgeten saknar ju det som ett enigt lagting ansåg att skulle till framöver. Det
saknar den beställning över det resultatet som lagtinget gjorde. I december
2012 gjordes ett synnerligen gott arbete i finans- och näringsutskottet, ledd
utav ordförande och ltl Jörgen Pettersson. Utskottet satte sig in i delvis förstås världsekonomin, globala ekonomin och man satt sig in i det som höll på
skedde med den finländska ekonomin. Man gjorde också bedömningar av
den svenska ekonomin osv. Det resulterade i ett betänkande, som angav att
utskottet uttryckte stor oro för inkomstutvecklingen. Man uttryckte också en
stor oro för utgiftsutvecklingen och man begärde att landskapsregeringen i
första tilläggsbudgeten ska komma med förslag till de inbesparingar som
krävs för att på sikt balansera den offentliga ekonomin.
Det här dokumentet är inte överhuvudtaget ett resultat av de skrivningarna. Någon vecka senare just efter årsskiftet, så behandlade lagtinget och finans- och näringsutskottet också förstås den sista tilläggsbudgeten för 2012.
Då var ÅHS mycket föremål för diskussion och man kunde konstatera att resultatet vid ÅHS kommer att bli sämre än förväntat. Och det var mycket diskussioner om det. Finans- och näringsutskottet krävde då att landskapsrege-
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ringen ska redogöra för sina analyser över det som skedde vid ÅHS och också
ge förslag på åtgärder.
Man kan konstatera i den här tilläggsbudgeten att landskapsregeringen i
någon mån har levererat det som lagtinget begärde till delen. Det finns skrivningar om ÅHS. Man har t o m bilagt ett styrelseprotokoll från ÅHS, för att
på det viset ge en bild av att ÅHS jobbar med frågan. Och det gör man väl säkert också. Men att några konkreta förslag från landskapsregeringen slutsatser av analyserna inte finns i den här budgeten. Man säger att ÅHS nu jobbar
framåt för att lösa problemen.
Vad gäller kravet på inbesparingsåtgärder, så där finns ingenting i den här
budgeten som motsvarar det.
Liberaler har lämnat in en budgetmotion tillsammans med oppositionskollegan. En endaste budgetmotion. Och den kopplar ihop med det som finansoch näringsutskottet och sedermera lagtinget sade i behandlingen av grundbudgeten för 2013. Man måste också se på utgifterna för att balansera den offentliga ekonomin.
När det gäller inkomsterna, så sade vicelantrådet att inkomsterna ser stabilare ut än vad man kunde förvänta sig för någon månad sedan. Och så kan
det möjligen vara i viss mån, men vi har ju fått bekräftat via prognoser från
finansministeriet och via budgetria behandling av Finlands regering, att tillväxtprognosen sedan landskapsregering gav sin grundbudget och sedan finans- och näringsutskottet behandlade grundbudgeten har tillväxtprognoserna skurits ned ganska radikalt. Det torde ligga på 0,4-0,5 procent för det
här året i Finland. När landskapsregeringen gav sin grundbudget, så var tillväxtprognosen betydligt högre. Det här ger också effekt på klumpsumman
och det kommer vi att redogöra för närmare under den här behandlingen.
Så det finns inte ett klart stöd i de inkomstprognoser för att låta bli att göra
de inbesparingsåtgärder som lagtinget enhälligt har krävt av landskapsregeringen. Men vi sätter vårt hopp till att de goda diskussionerna som fördes i
december i finans- och näringsutskottet ska kunna fortsätta också vid behandlingen av den här tilläggsbudgeten där vi då har som ett absolut krav på
att landskapsregeringen ska kunna presentera inbesparingsåtgärder för på
sikt balansera den offentliga ekonomin.
Om vi inte får gehör för att föra goda diskussioner i den här riktningen, så
då kommer vi för vår del att konstatera att det som skedde vid årsskiftet, det
som vi uppfattade som goda diskussioner förmodligen mest var en chimär
bara för att skapa en tillfällig enighet i samband med just den behandlingen.
Landskapsregeringen säger också via vicelantrådet Nordlund att det räcker
att man fortsätter med de reformplaner man har. Det räcker att man håller
budgeten så kommer vi att nå en situation med en budget i balans år 2015.
Vad sker då i verkligheten, om man tolkar det som har skrivits om bokslutet
och om man tolkar det som har framförts offentligt. Vi kan konstatera via
bokslutet att det står nämnt i en tabell här i förslaget till tilläggsbudget, att
verksamhetskostnader netto för ÅHS 2012 var nästan 3,3 miljoner högre än
det budgeterade. En stor del av det här följer också med i verksamheten
framöver år 2013-2014 och framöver.
Vi har kunnat konstatera nu att gymnasialstadiet har gått över budgeten
2012 och att verksamheten fortfarande 2013 varje månad går över budget.
Och sen till den väsentliga delen så har man åtminstone än så länge inte lyckats hålla budgeten.
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Vi har också en bild av att trafikavdelningen i skärgårdstrafiken i varje fall
inte så här långt har kunnat hålla sig till de aviserade kostnadsinbesparingarna. Och det här får då sammantaget konstatera till åtminstone tre stora områden så har man så här långt inte klarat av att hålla budgeten.
Landskapsregeringen svarar då med att i tilläggsbudgeten inte föreslå
några reformer eller inbesparingar ytterligare utan nöjer sig med den situationen att inkomsterna sjunker något och utgifterna uppenbarligen ökar något.
Jag har en väldigt direkt fråga till vicelantrådet som jag försökte ta i en replik, men inte riktigt lyckades med. Finans- och näringsutskottet sade i december och lagtinget beslöt också, att landskapsregeringen ska komma i
första tilläggsbudgeten med inbesparingsförslag.
Sedan dess så har ÅSUB jobbat med en konjunktur rapport och man har
använt uppgifter ända in i mars månad. Vicelantrådet sade också att man
grundar den här inbesparingsfria tilläggsbudgeten på det faktum att finansministeriet och Finlands regering har offentliggjort prognoser om statens inkomst- och utgiftsutveckling framöver. Vilket då ger siffror på vad klumpsumman kunde vara de kommande åren. De siffrorna offentliggjordes förra
onsdagen den 27 mars. Dagen därefter den 28 mars, fattade landskapsregeringen beslut om den här tilläggsbudgeten. Så vi efterhör och vi vill ha ett
svar från vicelantrådet. Var finns de inbesparingsförslag som landskapsregeringen måste ha jobbat med fram till dess? Från december 2012 till den 27
mars, då landskapsregeringen enligt sin egen utsago fick reda på att vi kanske
inte behöver spara pengar. Var finns de inbesparingsförslag som man framarbetade fram till dess? För skulle det vara så att landskapsregeringen inte
har jobbat med inbesparingar fram till dess, så då visar det i sin tur att någon
verklig vilja att ytterligare skära kostnaderna inte har funnits.
Sen fru talman, till några konkreta saker som finns i den här tilläggsbudgeten. När det gäller PAF så får vi här konstatera att landskapsregeringen här
säger en gång till nu att man ska jobba med principer och styrdokument för
hur man kunde använda mera PAF pengar. Vi tycker att vi känner igen den
här formuleringen från tidigare behandlingar av budgetar. Vi kan konstatera
till den delen att vi står ännu inför ett ofullbordat faktum. Vi ska få se uppenbarligen något dokument om det här framöver.
Det som ändå är klart, är att landskapsregeringen öppnar upp för att använda mera PAF pengar i diverse olika verksamheter och vi ställer oss skeptiska till att lagtinget och landskapsregeringen ska utöka användningen av
PAF medel utöver de investeringar som har aviserats och planerats. Investeringar är av engångs kostnader och kan försvaras därför. Löpande driftskostnader är någonting helt annat.
Sen några ord om köp av aktier. Vi vet ju att näringsministern har visat
stort intresse för att göra Norra Ålands Industrihus till ett riskkapital bolag.
Vi har inte kunnat förstå varför det behövs ett skilt riskkapital bolag på norra
Åland. Vi har ju redan ett, Ålands Utvecklings Ab, som i dagens läge torde
vara underkapitaliserat för en god verksamhet. För att godkänna det här, så
måste vi få en bättre förklaring varför det behövs två riskkapital bolag. Sen
kan man ju konstatera att de 400 000 euro som landskapsregeringen har avsett att köpa aktier för, de hade nästan räckt till finansieringen av en mjölkgård i sig. Och det skulle de facto ha ökat antalet kor på Åland. Medan ett köp
av aktier inte åtminstone direkt gör det.
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Ännu några ord om personaltablåer. Jag kan inte utläsa ur den, att landskapsregeringen på allvar minskar antalet tjänster, anställda eller årsarbeten.
Det kan hända att jag har fel. Det här är ett nytt sätt att skriva tabellen på.
Men vi konstaterar att det ska inrättas flera nya tjänster vid trafikavdelningen. Någon tjänst ska indras. Någon ska omfördelas, men sammantaget kan
det här inte bli fråga om mer än något fåtal minskningar av tjänster totalt
sett. Gymnasialstadiet minskar med att fyra tjänster blir tre tjänster. Såsom
man kan utläsa här. Men å andra sidan så sker det via ett tiotal fall åtminstone löneklass förhöjningar mellan en och två klasser. Så att den lilla inbesparingen av att minska en tjänst torde ätas upp med råge utav de andra
åtgärdena. Men det kan som sagt hända att jag har fel för att den här tabellen
är en ny form att beskriva tjänstetillsättningar. Fru talman, jag avslutar här.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa sade inledningsvis att det här är den mest
ointressanta tilläggsbudgeten han har sett under sina dagar. Och jag
kunde hålla med honom om det. Men är det negativt det? Ltl Perämaa
sade att den är utslätad. Är det inte så, vi som är lite ekonomiskt intresserade åtminstone, att vi gärna ser att det inte kommer en enda tilläggsbudget det här året? Utan att vi har en ordinarie budget som håller. Och
därför är det väl ett väldigt framsteg i historiskt ljus att vi nu har framför
oss en tilläggsbudget som innehåller mycket obetydligt med tilläggskostnader. Är det inte så vi vill ha det?
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! I normala situationer givetvis. Men å andra sidan så föregås den här tilläggsbudgeten av ett enigt lagting, som har beställt och
bestämt att i första tilläggsbudget ska landskapsregeringen föreslå inbesparingar för att balansera den offentliga ekonomin. Så jag håller med
vtm Roger Jansson om att man normalt inte ska behöva föreslå så stora
förändringar. Men när lagtinget har sagt att det behövs ytterligare inbesparingar, så då kan man inte annat säga än att det är ett misslyckande
om landskapsregeringen inte förmår någonting annat än att föreslå utgiftsökningar, även om de är ganska små.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker att det är ganska allvarligt, när man här i lagtinget citerar sig själv på ett alldeles felaktigt sätt. Det står i utskottsbetänkandet som ni hänvisar till, att landskapsregeringen ska ha beredskap. Att komma till lagtinget med tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin på Åland år 2015. I den här tilläggsbudgeten som vi har framför oss
står det att balans i den offentliga ekonomin kan uppnås år 2015. Alltså
konstaterar landskapsregeringen att man inte behöver ha beredskap att
komma med några inbesparingar i 2013 års budget utöver det som finns
i den ordinarie budgeten. Eftersom man uppnår den här balansen i ekonomin år 2015. Inte sant? För är det inte så som det står i utskottsbetänkandet.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man kan läsa det som man vill. Men de facto så är det så att
det är uppenbart att åtminstone när det gäller gymnasialstadiet och det
torde vara så när det gäller sjötrafiken, att man inte har lyckats hålla sig
till budget under det här året heller. Och ändå så väljer man att man inte
föreslår någonting ytterligare för att klara av. Men det där får halvårsbokslutet visa förstås. Det är det som har offentliggjorts så här långt.
Sen ska vi komma ihåg det att det har skett det som finans- och näringsutskottet var orolig för, att tillväxtprognoserna i Finland skulle
sjunka. Och det har de gjort, sedan behandlingen av grundbudgeten.
Vilket har resulterat i siffror på åtminstone en någorlunda stor sänkning
av avräkningsbeloppet. En sänkning i varje fall. Men ändå så väljer man
att inte vidta några åtgärder överhuvudtaget. Tycker inte ändå vtm Roger Jansson att det hade varit bättre om man varit lite förutseende på de
här punkterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Också jag får det intrycket att det är viktigast för liberalerna att man nu ska komma med mera inbesparingar oberoende om
det behövs eller inte. Vicelantrådet gjorde en ny omvärldsanalys om vid
bedömningen av det ekonomiska läget, men för liberalerna tycks det
verkligen vara viktigt att få skära ännu mera i offentlig sektor och ta bort
tjänster. Det förvånar mig. Den här marknadsliberalismen som vi har
sett att liberalerna har lagt sig till, den börjar bli allt mer extrem.
Sen har vi parlamentarismer. Det här är inte kommunal politik. Regeringen gör sina bedömningar och de prövas oberoende faktiskt av vad
det står i betänkandena. Men om ltl Perämaa anser att det ska göras
mera inbesparingar så kom med ett förslag, varsågod.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! De prognoser och de omvärldsanalyser, som vicelantrådet
och finansministern gjorde, präglas av en oerhört stor osäkerhet. ÅSUB
säger detsamma, att det finns stor osäkerhet. Finlands regering i samband med rambudgetsbehandlingen, säger detsamma. Det råder en stor
osäkerhet för att uppnå de prognoserna, säger man där också. Det säger
alla. Det krävs nu att ingenting händer i världsekonomin. Det krävs en
liten tillväxt genom åren. Och det är ytterst osäkert att förlita sig till att
det kommer att ske och gå så lätt som det går. Vi har alla noterat problemen på Cypern. Vi vet att Italien fortfarande inte kan skapa en regering. Det finns väldigt många osäkerhets moment. Så det känns ju som
att lämna där i kring oss, jobba hårt med de här frågorna medan vi här i
och med det här förslaget sätter oss ner och lutar oss tillbaka och vidtar
inga preventiva åtgärder.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Javisst så präglas framtiden av osäkerhet. Men vi som bor
på Åland, vi kan ju inte relatera vår budget till Cypern direkt utan vi
måste göra egna regionala bedömningar. Och det var ju det vicelantrå-
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det gjorde. Nu har tydligen liberalerna då en mycket mera negativ uppfattning om utvecklingen och vill spara mera inom offentlig sektor.
Det ska bli intressant att ta del av den helheten. Nu sitter inte jag med
i finans- och näringsutskottet, men jag antar att det kommer en ordentlig reservation på det här och där vi får konkreta förslag från liberalerna
på inbesparingar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Endast de budgetmoment som är öppnade i framställningen, kan öppnas under utkottsbehandlingen. Där har vi en av orsakerna
till att det krävs en kompletterande framställning för att man ska kunna
göra ett bredare arbete i den här frågan.
Cyperns ekonomi påverkar finländsk ekonomi och därmed åländsk
ekonomi. Det sätter svallvågor i EU-samarbetet. Det sätter svallvågor
och påverkar eurons värde. Det påverkar ländernas inlåningsränta och
det påverkar i sin tur exportindustrins möjligheter att sälja sina produkter. Så allt det här påverkar varandra, så att vi är rätt övertygade om att
vi inte ännu har kommit till den situationen att vi har en lugn och stabil
utveckling mot ett Europa som är skuldfritt och där ekonomierna är i
balans överlag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar ltl Mats Perämaas oro när det gäller den ekonomiska utfallet vid Ålands Gymnasium. Det som har varit problemet för
oss där framförallt är löneutvecklingen, som har varit betydligt mera
omfångsrik än vad som hade förespåtts i 2012 års grundbudget. Man
hade i den budgeten inte riktigt klart för sig det löneavtal som då hade
just börjat gälla skulle få för konsekvenser.
Nu börjar det här klarna och då vidtar vi också åtgärder för att se till
att man då ska kunna hålla sig inom ramen. När det gäller de löneklassförändringar som finns med i budgeten så kommer det inte att leda till
ökade kostnader. Därför att i dagsläget så har de här personerna som
man nu förändrar tjänstebenämningar och ansvarsområden på, i sina
nuvarande tjänster inte haft uppdraget men fått det som ett påslag att
göra. Det har lett till att man avtalsmässigt också har kunnat lyfta olika
typer av arvoden och liknande. Så kostnadsmässigt är det inte drivande.
Däremot får vi en organisation som blir effektivare och som ska ta vara
på framtiden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Det senaste blir ju lite en filosofisk fråga om det är kostnadsdrivande eller inte, om löneklasserna höjs. Så det är klart kopplat
till det som ministern säger, att de redan tills nu har fått en höjning av
lönen så gör att det inte håller. Det är inte en kostnadsökning. Men totalt sett så ska pengarna ut i varje fall. Och det kostar mer med högre löneklasser än med lägre.
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Men inte kan utbildningsministern säga att det här tilläggsbudgetförslaget i sig reserverar stora investeringar inom ministerns ansvarsområde.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Nej, själva förslaget som sådan gör inte det. Därför att vår
bedömning är att man i första hand ska se till nu att man inom myndigheten, den myndighet som skapades från lagtingets sida när beslutet om
den nya organisationen om gymnasieskolan fattades. Så ska man också
se till att man klarar av att föreslå de åtgärderna inom sin verksamhet
som ska leda till att man klarar av att hålla den här budgeten.
Sen ska det naturligtvis finnas ytterligare beredskap från min och
landskapsregeringens sida, att alltid i de lägen som behövs komma tillbaka till lagtinget och visa på att det behövs ytterligare förändringar.
Men det finns mycket saker inom skolan, som man kan göra ännu. Man
kan titta på hur undervisningsgrupperna ser ut. Man får titta över vilka
möjligheter man har att erbjuda vad gäller tillvaron och liknande. Och
allt sådant här är sådant man jobbar nu jobbar med i skolan för att
kunna nå det som ska vara det självklara målet. D.v.s. att man håller sig
innanför det budgetram som är lagt. Och vi har också vidtagit åtgärder
för att minska på huvudet i organisationen, d.v.s. på administrationen.
Vi minskar nu från att ha fyra ledande tjänstemän till istället tre.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Missförstå mig inte. Jag tror att utbildningsministern har
ambitioner att se till att vi får en effektiv verksamhet. Men som ett litet
råd. Det kunde ha varit lika gott att man hade kunnat föra diskussionen
till lagtinget om hur man ska klara av att balansera gymnasialstadiets
ekonomi och budgeten istället för att via tidningarna med utbildningsministerns ord ställa krav utåt på att man ska nå budgetmålen. Det
kunde ha varit ett stöd för ministern om vi kunde ha behandlat det utifrån ett förslag här i salen, istället för att behandla det via medierna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa pratar om flera olika verksamhetsområden där han känner signaler på att budgeten inte kommer att hålla. Och
han ställer en retorisk fråga, att finns det ingen vilja hos landskapsregeringen att skära i kostnaderna. Ett av områdena som han nämnde där
var ÅHS, där han tror att budgeten inte kommer att hålla.
Vi har just konstaterat att budgeten ska hålla. Och då börjar man att
fundera, när ltl Perämaa ställer den här frågan att finns det ingen vilja
att skära i kostnaderna. Vilka kostnader ska man skära i? Vad ska tas
bort inom ÅHS? Vad har ltl Perämaa för förslag där?
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman. Det är den här klassiska retoriken som inte har något
större värde. Den första primära förslagsrätten till att få något behandlat
i lagtinget ligger hos landskapsregeringen att föreslå saker och ting. Och
seriösa förslag måste ju behandlas utifrån en beredning. Så är det bra.
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Jag tror inte att jag sade att ÅHS inte klarar av årets budget, utan jag
sade som så att 2012 fick vi nettokostnader som ökade med 3,3 miljoner
euro i ÅHS verksamhet och dem kostnaderna följer också med till 2013.
Och vi ska komma ihåg att det här är en förändring till det grundbudgetsförslag som lades av landskapsregeringen hösten 2012.
Gymnasialstadiet har vi kunnat konstatera att har svårt att hålla budgeten. Och jag vågar här hävda att detsamma gäller på trafikavdelningen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag håller mig till ÅHS, som i föregående replik. Kalla
det gärna för klassisk retorik, men att den frågan inställde sig hos mig
och jag kopplade ihop de här sakerna, när ltl Perämaa undrade om det
inte fanns någon vilja att skära ner i kostnaderna. Och då inställde sig
automatiskt den frågan, att vad tycker ltl Perämaa att man iså fall ska
skära ned på?
Jag tror att nuvarande ledning har fullt upp med att hålla den här
budgeten. Självklart. Men efter halvårsrapporten kommer vi att ha en
bättre koll. Då får vi en rapport på det här. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Vi får väl se hur den halvårsrapporten ser ut. Vi ska
komma ihåg att lagtinget gjorde en beställning om en tilläggsbudget
med inbesparingar för att balansera ekonomin. Det blev det ingenting
med och samma lagting har gjort en beställning av ett halvårs rapport.
Och det återstår att se vad det blir av den.
Budgeten ska hålla, säger ltl Eliasson. Självklart. Så är det alltid. Så
säger lagen också. Och så säger varenda landskapsregering och varenda
lagting. Under tidigare år så har det i huvudsak så var det väldigt stor
fokus på att det ska hålla på de här väsentliga kostnadsområdena, som
ÅHS t.ex. Men nu under senare tid har det visat sig att man inte har
kunnat hålla sig till kostnaderna och det är allvarligt i sig för det hjälper
inte att säga att budgeten ska hållas, om den ändå inte hålls.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa ställde lite frågor gällande aktieteckningen i Norra Ålands Industrihus och jag tänkte att jag skulle ta ett anförande lite senare och berätta lite mera. Men helt kort kan jag bara säga
att för det första så är det kanske inte ett riskkapital bolag som tanken är
att Norra Ålands Industrihus ska bli. Och det har jag påtalat om några
gånger, utan det är mer av ett utvecklingsbolag för hela Åland, som är
tanken. Sen ska man också veta det att landskapet äger ju redan idag 75
procent av det här bolaget. Och för det tredje så är det ingen hemlighet
att det har varit lite delade uppfattningar om hur framtiden för bolaget
ska vara. De sista tio åren har egentligen ingenting hänt. Utan man har
förvaltat det fastighetsbestånd man har haft och det har man gjort bra,
men utvecklingen har inte funnits i det bolaget. Så vi tillsatte en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och landskapet, där vi
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satte oss ner med öppna och ärliga intentioner för att hitta en lösning.
Jag hoppas på att fortsätta på den lösningen efter mitt andra replikskifte.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Norra Ålands Industrihus har haft en funktion i utvecklingen av näringslivet på norra Åland och man har deltagit i finansieringen av industrifastigheter som har varit värdefulla då när bolaget har
stått i beråd att investera och expandera i sina verksamheter.
Nu får vi då höra att det nya bolaget utan kommunal insats inte ska
vara ett riskkapitalbolag utan ett utvecklingsbolag. Och det är klart, att
det låter positivare om man lämnar bort ordet riskkapital, men då blir ju
frågan: Vad gör ett utvecklingsbolag? Ska man ge bidrag eller ska man
låna pengar med viss risk, eller vad ska man göra?
Minister Fredrik Karlström, replik

Ja, fru talman! Som det märks så är repliktiderna lite för korta. Vad jag
ville säga förut var att vi satte oss ner i dialog med kommunerna för att
säga att antingen köper kommunerna ut landskapet eller landskapet utkommunerna, eller så fördelar vi om procenten så att vi hittar en lösning
så att vi kan jobba konstruktivt framåt.
Men tanken med ett utvecklingsbolag för hela Åland är ju det att de
facto så ägs ju 75-80 procent redan av hela Åland, när landskapsregeringen är så pass stor ägare. Så ltl Perämaa från Kumlinge är med delägare i Norra Ålands Industrihus, men det är norra Åland som har majoriteten i styrelsen.
Det här är ett redigare sätt att reda upp begreppen om vem som har
ansvaret för vad och vem som ska ta ansvaret över bolagets framtida expansion och vad man kan göra.
Ltl Sundman som också är viceordförande i det här bolaget kommer
att berätta lite mera om vad man har gjort och vilka planer som finns i
det här bolaget. Och jag kommer jätte gärna också till utskottet och delger mina visioner för hur man kan göra något fantastiskt av det här bolaget. Det finns planer som jag hoppas verkligen kommer till stånd inom
snar framtid.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Vi får hoppas att den här reformen inte leder bara till det
att förutnämnda viceordförande kan ta bort ordet vice före ordet ordförande, att det är det som reformen leder till enbart. Vi får hoppas att det
blir någonting annat.
Det som är lite tråkigt här är att jag vet att kommunerna och landskapsregeringen har kommit överens om hur man gör den här fördelningen. Med det här så väljer kommunerna själva att inte längre vara
med ett samarbete med landskapsregeringen för att utveckla näringslivet. Det är lite synd att kommunerna som helhet i och med den här förändringen får en mindre roll totalt sett på Åland i näringslivsutvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har haft lite samma funderingar som liberalerna
har fört fram i sin budgetmotion, men här svarade vtm Roger Jansson
ganska bra på vad som stod de facto i betänkandet och lagtingets beslut.
Och motivet till den beskrivningen var ju att utskottet hyser farhågor om
att aviserade besparingar inte kommer att vara tillräckliga och frågan är
om vi fortfarande tror det.
Jag vill lyfta fram en sak som ltl Perämaa sade som f d finansminister
för bara två år sedan när han presenterade tredje förslaget till tilläggsbudget 2010: ”att lägga budgetförslag är ingen exakt vetenskap”, sade
han då. ”Vissa moment har varit högre än om lagtinget fastslagna
budgeterat. Det finns olika förklaringar till det”. Så vissa kanske är
högre och andra lägre. Kan vi inte vänta och se vad utskottsbehandlingen kommer fram till innan vi dömer ut landskapsregeringen.
Jag undrar också varför ltl Perämaa har en annan tongång nu än när
han var finansminister.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror egentligen inte att jag har det. Bara det att i de
stora utgiftsblocken i de stora verksamheterna så har vi under senare
månaderna fått konstatera, att kostnadsökningarna har varit anmärkningsvärda. Jag upprepar igen om att 2012 visar bokslutet nu åtminstone i tabellen i tilläggsbudgeten att nettokostnaderna ökade med
3,3 miljoner euro. Och det är anmärkningsvärt. Det är sådan förändring
som sätter spår i prognoserna för att nå en budget i balans till så snart
som 2015. I grunden är det ju uppenbarligen så att oppositionen visar en
större aktsamhet i osäkerheten i den globala ekonomin än vad majoriteten gör just nu.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa sade att det är samma tongång, men den
gången och här visar att det skulle varit större poster som är berörda.
Men då var det en underskott på 1,2 miljoner som dåvarande finansministern Perämaa presenterade, så jag tycker inte att det heller var en liten betydelselös post.
Jag tror att vi får jobba vidare med den här utskottsbehandlingen och
se på de här frågorna. Finansministern har redan nämnt att man menar
från landskapsregeringen en möjlighet nu att hålla en budget i balans
2015.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi får ändå minnas att dramatiken i situationen år 20092010 var någonting helt annat än det är nu, så som nuvarande finansministern målar upp. Vi ska komma ihåg att i prognoserna för avräkningen, prognoserna för hösten 2009 och 2010 så sade att landskapet
skulle få 167 miljoner euro i avräkning och det visade sig att det blev 176
miljoner sen. Vi låg på nivåer som var tiotals miljoner lägre än vad de nu
prognoseras. Det skiljer 40 miljoner ungefär. Så dramatiken och åtgärdsbrådskan var någonting helt annat. Vi t o m permitterade människor vilket inte var något glädjens dag, när man skulle föreslå för lag-
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tinget att vi ska permittera människor. Men då kanske man kan ha förståelse för att det kan finnas en viss motta av osäkerhet i alla förslag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Den här ihållande väldigt svaga tillväxten i hela EUekonomin påverkar givetvis den allmänna viljan att både investera och konsumera. Den stigande arbetslösheten inom EU börjar närma sig svindlande
20 procent av arbetskraften. De samhälleliga effekterna av att så många miljoner människor saknar ekonomisk och social trygghet hotar hela EU:s utveckling och framförallt EU-medborgarnas tilltro till det gemensamma EUbygget. EU:s största omsorger de gångna åren det har gällt banker, kreditinstitut och de som har redan mycket pengar.
Räddningsaktionerna som kostat miljarder har gjorts på bekostnad av vanliga människors ekonomiska och social trygghet. Vid sidan av den här
enorma arbetslösheten som vi nu ser, drabbas många EU-medborgare av försämrad välfärd genom att många EU-länder tvingats försämra den offentliga
vården, skolan och omsorgen. De här växande inkomstklyftorna innebär
också växande välfärdsklyftor. Den senaste tidens forskning på detta område
är tämligen entydig. De allvarliga neddragningarna har inte heller fört med
sig ökad tillväxt eller bättre sysselsättningsläge. Det går alltså inte att bara
spara sig ur den här krisen. Den bedömning som vicelantrådet gjorde här av
den regionala ekonomin som Åland befinner sig i, är inte lika dyster. Det är
klart att osäkerhetsfaktorerna är många. Vi påverkas av vår omvärld, men det
är ändå viktigt att göra en balanserad bedömning av vad man tror att kommer att ske.
Socialdemokraterna delar vicelantrådets analys och vi tycker att det är precis rätt strategi att fortsätta med att kontrollera landskapets utgifts- eller
kostnadsutveckling på det som anges i tilläggsbudgeten.
Vid sidan av det önskar vi se flera offentliga investeringar för att stimulera
efterfrågan på den privata marknaden. Inom byggsektorn och handeln ser vi
att sysselsättningsläget är svagt och här borde vi inom landskapet sträva till
att så fort som möjligt få i gång utbyggnaden av det nya polishuset. Ombyggnaden av Gullåsen och de satsningar på Vårdö-bron, som här nämnts.
Investeringarna behövs, det är helt klart. De offentliga investeringarna är
viktiga för att få ökad tillväxt i landskapet.
Regeringens ambitioner att hålla ner kostnaderna inom landskapsförvaltningen utan att föreslå nya drastiska inbesparingar eller förändringar i verksamheterna omfattas av socialdemokraterna. Det är viktigt att man har en balanserad syn på utvecklingen och inte kastar en från den ena och en till det
andra. Utan att man har is i magen och försöker att göra det bästa av situationen. Vi delar likaså de tankar i tilläggsbudgeten när det gäller pensionsfonden och dess utveckling och PAF-medlens användning. För Ålands del är det
viktigt att de växande PAF-medlen används för att stärka det s.k. civilsamhället, tredje sektorn samt grupper i samhället vars behov inte i tillräcklig
grad tillgodoses via nuvarande ordningar inom landskapet eller kommunerna. Vi socialdemokrater tänker särskilt på den grupp ålänningar d.v.s. personer med funktionsnedsättningar. I den arbetsgruppen inom den s.k. sam-
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hällstrukturreformen som jag leder, har vi fått allvarlig information och fakta
om personer med funktionsnedsättningar och att kommunerna idag inte kan
ge den service och de resurser som de här personerna är i behov av för att
leva ett aktivt och självständigt liv.
Vi här i lagtinget ska se till att alla kan vara delaktiga i arbetslivet och också
i samhällslivet i övrigt. Det som vicelantrådet talade här om diskussionen
med ÅHS, de har inte skött på politisk nivå, om äldreomsorgen. Tycker jag
tyder på att regeringen kanske inte ännu riktigt har klart för sig till alla delar
att sjuk- och hälsovård garanteras alla oberoende av ålder. Det som är problematiskt, det är socialsektorns kostnader för personer som kommer efter
behandlingen från sjukhuset till hemkommunen och ska klara av ett självständigt boende. Och det är där som kostnadstrycket idag är stort. Det är delvis en effekt av förändringarna inom geriatriken. Och det krävs ganska mycket arbete att utreda hur de där behoven ska tillgodoses och på vilka villkor.
Men inom den här organisationen, d.v.s. kommunernas socialtjänst som vi
försöker skissa fram, så är det särskilt personer med funktionsnedsättningar
som vi har kunnat konstatera att inte får likabehandling och där det finns
stora behov.
Och med det här hoppas vi socialdemokrater att man kan lösa åtminstone
delvis med PAF-medel. I det här betänkandet ingår också ett betydande avsnitt om ÅHS och här har diskussionen redan förts om ÅHS. Jag tycker inte
att det finns så mycket att tillägga ltl Torbjörn Eliasson tycker jag hade en
väldigt bra inställning när han sade att nu ska vi försöka jobba framåt och ha
tilltro till den nya ledningen, samt också till de åtgärder som styrelsen faktiskt
har åtagit sig.
Jag vet inte vad ltl Perämaa egentligen menar när han misstror organisationen för att inte kunna göra inbesparingar. Vi följer de riktlinjer som landskapet har givit och har ett inbesparingskrav på ca 2 miljoner. Det arbetet har
inletts och det är inte lätt. Det ger inte omedelbara ekonomiska effekter. Det
är för dem som det berör. Särskilt inom geriatriken och inom sekreterarskrået. Smärtsamt eftersom det betyder att vi minskar på antalet anställda.
Om ltl Perämaa har några andra förslag, så tar jag gärna emot dem.
Det finns också ytterligare förslag på förändringar som styrelsen arbetar
med och som kommer att vidtas i sinom tid. För dem som berörs vill jag offentligen säga att jag förstår att det är svårt, men styrelsen har faktiskt inte
andra alternativ, som jag ser det. Det är dessutom så att de strukturförändringarna kommer att förbättra verksamheten i många avseenden. Så att det
inte är en försämring som man ibland vill påskina i media. Men det är en förändring som berör enskilda människor och deras ekonomiska trygghet.
ÅHS budget 2013 ligger tror vi nu på en realistisk nivå. Det var inte den
som vi fick 2012. Det kan vi konstatera. Eller om ltl Perämaa tycker att vi ska
ha en lägre budget. Ytterligare för ÅHS, så bör den här inbesparingsåtgärden
preciseras. Som jag ser det, så om vi sänker kostnadsnivån så kommer det att
innebära allvarliga försämringar av vården. Och det tror inte jag heller att liberalerna vill ha. Åtminstone har inte sådana åtgärder kommit i styrelsen
från den liberala representanten.
Jag vill också säga i det här sammanhanget att jag tycker att trots alla negativa uttalanden att det var en viktig diskussion som finansutskottet förde i
samband med ordinarie budget och den tilläggsbudget som kom sedan. Det
var också värdefullt för ÅHS, att inleda ett närmare samarbete med finans386

ministern och finansavdelningen. Det känns bra att vi är flera som tar ansvar.
Så stort tack för det.
Fru talman, nu ska jag säga något om Ålands Gymnasium. För socialdemokraterna är utbildning A och O i samhällsbygget. Enligt oss finns det inget
annat politikområde som är så viktigt för att samhället ska utvecklas. Både
när det gäller enskilda individer och ekonomi. Under våren har vi blivit varse
att Ålands gymnasium har vissa ekonomiska svårigheter. Vad de beror på, vet
vi delvis men kanske inte till alla delar. Men det är kanske av värde, att finansutskottet på samma sätt som man genomlyste ÅHS också ser på vad som
har hänt med Ålands Gymnasium. Det är också värdefullt om finansutskottet
kan ställa upp några mål som lagtinget kan anta för den här verksamheten.
Det är ju då som styrelsen för gymnasiet på precis samma sätt som styrelsen
för ÅHS fick dem verktyg och den politiska tyngd i de åtgärder som föreslås.
Och som gjorde att det blev möjligt att ändra inriktning på budget arbetet och
inbesparingarna inom ÅHS.
För socialdemokraternas del så tycker vi att det är dags nu för finansutskottet och lagtinget att titta närmare på gymnasieskolan. För oss har ju den
här förändringsprocessen varit mycket viktig. Vi har gått i förgrunden för att
genomföra den. Vi ville gå ännu längre än majoriteten, som så ofta i politiken
blev det en kompromiss. Nu förefaller det som om särskilt yrkesutbildningen
inte har hittat ännu sin roll och plats i systemet. Och det är kanske viktigt att
vi här kan diskutera mera i detalj, vad som har hänt och vad som ska göras
för att utvecklingen ska bli bra.
Fru Talman, socialdemokraterna ger regeringen ett gott betyg för hanteringen av den offentliga ekonomin. Vi önskar understryka att vi vill se mera
stimulansåtgärder att hålla kostnaderna i schack det är viktigt, men vi vill
inte som liberalerna efterlysa mera inbesparingar. Bara för att något beslut
någonstans har fattats om det. Utan allt måste läggas in i sitt aktuella sammanhang.
Vi vill att utbildningen nu får en större roll i diskussionen och gärna också
att den tas med så småningom i den här strukturomvandlingsprocessen. Det
behövs visioner och positiva tankar om hur man ska utveckla utbildningen.
Allt från grundskolan och till högskolan. Och det är viktigt att vi har ett utbildningsväsende som inkluderar alla och samtidigt då tar tillvara på det humankapital som finns i det åländska samhället. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Sundback sade att de växande välfärdsklyftorna är ett
bekymmer och det håller jag med om. Det är ett bekymmer. Och det är
därför vi från Ålands Framtid så enhärdigt kämpade emot när det gäller
att strypa ner sjukkostnadsavdraget. För den minskningen leder till att
välfärdsklyftorna ökar och det drabbar främst sjuka och fattiga och det
är väldigt beklagligt.
Sedan när ltl Sundback säger att hon delar vicelantrådets ekonomiska
syn så kan jag förstå det. Men jag håller inte med när hon säger att vi ska
göra en egen regional prognos och att vi ska ha en egen regional ekonomi mer eller mindre. Vi har ingen egen regional ekonomi mera. Den
tiden är över för länge sedan, pga. av globaliseringen så påverkas vi
omedelbart av allt som t.ex. händer i Cypern, Egypten vara var det vara
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må. Så att vi ska börja titta på någon sorts egen kristall kula och göra
egna regionala prognoser. Det vill jag verkligen varna för.
Ltl Barbro Sundback, replik

Alltså jag vet inte hur ltl Anders Eriksson tänker, men här på första sidan på tilläggsbudgeten så har vi ett nyckeltal för Åland som gäller BMP,
arbetslöshet och inflation. Ska vi stryka det ur det här betänkandet? Det
är klart att i en globaliserad värld så påverkas alla av varandra ekonomiskt. Och det är ju just därför som man måste göra regional ekonomiska bedömningar. Om Ålands Framtid har något annat sätt att göra
bedömningar, så varsågoda kom med förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan förstå att det är lättare att prata i allmänna ordalag om att det är
beklagligt att man ökar välfärdsklyftorna. Men faktum är att när socialdemokraterna själva håller i regeringspinnen, så bidrar man till att välfärdsklyftorna ökar genom det slopade sjukkostnadsavdraget.
Sen när det gäller igen att göra regionala prognoser. Visst, ska vi utgå
ifrån situationen här på Åland, men vi kan inte göra någon avvikande
prognoser utgående från att vi inte skulle beröras av vad som händer i
vår omvärld. Det är fullständigt naivt att resonera på det sättet. Det förstår jag ingenting av och det vill jag varna för. För det kommer att leda
till att man kanske har samma ekonomiska situation i hela landskapet
som vi har i Mariehamns Stad.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson blir mer och mer mytomanisk i sin retorik, tycker jag. Jag har inte sagt att vi inte är beroende av den globala
ekonomin. Jag sade i mitt anförande, jag sade i min första replik och jag
säger det i min tredje; säg inte då, att jag har påstått att vi inte berörs av
den globala ekonomin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar helt och hållet ltl Barbro Sundbacks inlägg om att
vi nu behöver sätta fokus också på den mer långsiktiga utbildningspolitiken. Under ett antal år så har mycket av kraften satts på att sjösätta
den nya gymnasieskolan. Där pågår ett arbete som jag välkomnar att
man nu också tittar närmare på utifrån utskottets sida. Arbetet pågår ju
internt i skolan och i skolans ledning. Och det är bra om vi också kan
föra den debatten vidare hit. Det har bara påbörjats så därför finns
ingenting direkt skrivet i tilläggsbudgeten ännu. Men däremot så tror
jag att det kan vara bra, om man informerar utskottet vidare kring de
här frågorna. När det gäller sen den långsiktiga politiken, så finns ju
också i landskapsregeringens program för det här året, att till hösten
2013 ska vi för lagtinget presentera ett utbildningspolitiskt program,
som just ska beskriva de här mera långsiktiga linjerna från grundskola
till högskola. Och där vi ska försöka få det här bredare greppet kring det.
Och egentligen så börjar redan den diskussionen i samband med att vi
nu också ser över de arbetsmarkandspolitiska åtgärdena i det läget som
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vi befinner oss och den grupp som näringsavdelningen kommer att tillsätta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja tack, fru talman! Jag tackar för den informationen. Jag tycker den var
värdefull och viktig i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Ärade fru talman! Bästa kolleger i gleshetens tecken. Vi moderater är stolta
för den här minimalistiska budgeten. Så ska det vara. Vi har i princip när det
är sämre tider kommit överens om att tilläggsbudgetar inte egentligen ska förekomma. Om man möjligen har en s.k. städbudget i december så är det väl
ok. Men det här otyget att man inte klarar av att budgetera rätt i ordinarie
budget så borde vi komma bort ifrån. Både i kommunerna och i landskapet.
För vår, moderaternas del så har vi nu huvudfokus på att landskapet ska klara
budgeten 2013. Om det är någon del av verksamheten som kostar mera än
vad man har budgeterat för eller det visar sig att det inträffar annat som gör
att man inte kan hålla budgeten, så måste man spara motsvarande på annat
håll i budgeten. Och därför är det så viktigt att landskapsregeringen är i god
tid ute och följer upp budgeten och redan efter den första kvartalsrapporten
har man antagligen ett gott underlag för att vidta de åtgärder, som behöver
göras för att 2013 års budget ska klaras av.
Klarar man av budgeten 2013 så räknar vi med att man kommer att kunna
klara av målsättningarna att ha balans i Ålands finanser senast 2015.
När det gäller den allmänna ekonomiska läget så ser vi moderater, både
grund för en viss optimism och sedan en viss rädsla för riskerna i ekonomin
och därmed i delar av samhällsskötseln. Så vi lever i en både och situation där
vi inte kan vara säkra på särskilt mycket. ÅSUB säger att troligen får vi vänta
ytterligare ett par år på en verklig uppgång i konjunkturen. Och man hänvisar
också till de osäkra statsfinansiella situationerna i de sydeuropeiska krisländerna. Det här är den verklighet vi befinner oss i och osäkerheten finns därför
med oss. Vad som i ÅSUB rapporten är bekymmersamt så är att man säger
att kommunernas skattefinansiering beräknas minska med 0,6 procent år
2013.
Det här är något av ett trendbrott vill jag påstå och det är en allvarlig signal
för den kommunala ekonomin. Det finns inte mera möjligheter att landskapet
ska gå in emellan med ökade landskapsandelar. Utan här måste man helt enkelt skära i den kommunala verksamheten, för att klara att höja de skatteören
när man jämför med hur mycket vi betalar redan i dag i förhållande till den
kommunala kompetensen som finns på Åland.
Rapporten säger också att privata näringslivet räknar med förbättrade
konjunktur utsikter under året och det är ju i grunden positivt. Men sen växlar det ju mellan de olika delarna. Sjöfarten som är vår viktigaste näring förefaller nu att vara på väg ur en svacka. Och det är positivt. Och vad som är särskilt positivt så är ÅSUB:s synpunkter på att livsmedel, övrig industri och
primär näringarna som drivs i bolagsform går goda tider till mötes. Det är
sällan när det gäller det senaste som vi sett en så positiv skrivning.
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När det gäller läget i landet och Finland och statsfinanserna, så är situationen fortsatt bedrövlig och några ljusningar finns ju inte mycket. Finansministern skriver att läget är fortfarande känsligt inom euro-området och chock
toleransen är låg, tillväxtprognoserna är dåliga och arbetslösheten i landet
förväntas öka till 8,2 procent. Statsfinanserna kommer fortfarande att gå med
underskott under hela ramperioden. Och så säger man att staterna och kommunerna skuldsätter sig och finansieringen av den offentliga ekonomin är
inte hållbar på lång sikt. Det här är läget i landet, kära vänner. Och det är ytterst allvarligt. Den dåliga skötseln av ekonomin och balansen i Finlands ekonomi fortsätter. Kommunerna skuldsätter sig för både drift och investeringar
och staten gör det. Om någonting är varning för Åland, så är de det här. Följ
inte det exemplet. Var bättre än vad resten av Finland är.
Vad som är intressant är att statens största besparingar på utgiftssidan riktas bl.a. i statsandelarna till kommunerna. Alltså där kan man säga att det är
precis tvärs om, den politik som har förts på Åland genom åren. Nu skärper
man och man har skärpt till förut det ekonomiska läget för rikskommunerna
och nu gör man det ytterligare. Tänk om vi skulle ha en sådan situation på
Åland. Hur skulle rubrikerna i våra tidningar då se ut? Det skulle inte rymmas en bokstav på framsidan, så stora skulle de vara.
Så verkligheten är helt enkelt annorlunda på Åland och vi är lite bortskämda helt enkelt. Intressant är att regeringen nu i sitt paket riktar extra
satsningar på tillväxtföretag. Och det är bra att vår näringsminister särskilt
har visat att han har tänkt på det här med tillväxtföretag. Det betyder att de
befintliga företag som har tillväxt förutsättningar och de nya företag som har
möjlighet att etableras som vi måste koncentrera oss på för att få till stånd en
sådan tillväxt.
När det gäller budgetutvecklingen för landskapet, så har vi ju goda skrivningar här. Landskapsregeringen skriver att det kan konstateras att det sammantaget för åren 2012-2014 är ca 1 miljon mindre i avräkningar än vad
landskapsregeringens tidigare bedömningar har angivit. Och det är inte
mycket, när det gäller 200 miljoners belopp. Så att det är en klart positiv signal. Det kunde alltså ha varit mycket värre. Åtskilliga miljoner och då skulle
det vara jobbigare. Förra finansministern Perämaa hänvisade till vad som
hände 2008-2009 och då var det en helt annan utveckling. Och det har vi nu
klarat någorlunda i alla fall. Så att klara det här ska inte vara särskilt problematiskt. Och landskapsregeringen skriver därför som en replik till finansutskottets förslag till lagtinget med anledning av den ordinarie budget för 2013
där finansutskottet hade en fundering om landskapsregeringen borde komma
till lagtinget med ytterligare besparingar i 2013 års budget för att få balans
2015. Landskasregeringen konstaterar nu att den möjligheten har man fullt
ut och därför behöver man naturligtvis inte göra det som föreslås bl.a. i en
motion som vi har att behandla.
Landskapsregeringen skriver att de åtgärder som behandlas i samband
med första tillägget till budgeten för 2012 respektive grundbudgeten för 2013
fortsättningsvis är aktuella. Och det är det som jag inledde med att åtminstone för oss moderater är det viktigaste att vi tillser att 2013 års budget
hålls och att de långsiktiga åtgärderna relaterar i första tilläggsbudgeten för
2012 fortsättningsvis verkställs. Vi följer med det här och vi kan meddela för
vår del att landskapsregeringen jobbar hårt på alla de punkterna. Och vi pressar på.
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När det gäller Ålands hälso- och sjukvård så är verkligheten den, som vi ser
på sidan 5 i tabellen att utgifterna var grundbudgeterade till 78 miljoner
knappt. Och det blev 79,8 miljoner. Så det blev alltså 1,8 miljoner över budget
för 2012. Och det var bekymmersamt, oberoende av alla andra siffror som har
cirkulerat i vår värld så är det bekymmersamt naturligtvis. Men med insyn
från styrelsearbetet säger jag att vi till synes kommer nu att ha goda möjligheter att klara av 2013 års budget. Det borde inte vara problematiskt.
Det som ytterligare hände 2012 var naturligtvis att inkomsterna visade sig
vara för högt budgeterade. Men det visste man inte 2011 när man gjorde upp
budgeten, att skulle ske. När det sen gäller landskapets pensionsansvarskull
så är det en bra redovisning. Det borde lugna alla som varit oroade för det tidigare inkl. kollegerna i finansutskottet. Den 50 procent fonderingsgraden
som vi nu har är bra. Det måste man säga. Men vi från moderaternas sida
menar att den inte heller ska minskas, utan den ska hållas i lag. Så landskapsregeringen fortsätt så.
När det gäller PAF-medlen så är vi måna om precis som landskapsregeringen att vi ska få en överenskommelse och att den kommer i förslaget till
ordinarie budget för 2014. Vilken summa ska vi årligen räkna att är hållbar
och som kan delas till de här ursprungliga verksamheterna. Tabellen på sidan
7 redogör för att det är ungefär 8-9 miljoner som man använder till sådant. Vi
tror att det är ungefär rätt nivå att lägga det på. Och vad ska man då göra med
resten av pengarna. Landskapsregeringen talade om den här fonden, som
man skulle kunna använda. Verkligheten är den att om man vill lagstadga en
fond så då ligger den normalt utanför budgeten, men vill man ha en fond
inom ramen för landskapets balansräkning, så behöver man alltså inte budgetera det. Så vi menar att man lägger sig någonstans till hösten på nivån 8-9
miljoner för de här ordinarie verksamheterna och så har man sedan resten att
använda till sådant som kan återbetalas. Som kan vara självkostnadsbärande
och som skapar utveckling i landskapet. Dit hör geriatrin, kortrutten, vissa
näringslivssatsningar och dit hör inte Public Service radio och TV.
Det är bra om finans- och näringsutskottet nu med anledning av den här
budgeten drar upp lite riktlinjer eller för ett resonemang kring den här långsiktiga PAF situationen.
Fru talman, jag vill avsluta med att A och O är att hålla budgeten för 2013
på kostnadssidan. Om det inte går så måste man dra ned på andra håll så att
man får budgeten håller för 2013. Det borde inte heller vara något problem
att uppnå målet om en budget situation i balans senast 2015. Eftersom vi har
i självstyrelsen mycket höga inkomster per capita. Om vi jämför per capita
inkomsterna i Sverige och i Finland och ser till den behörighet som vi har, så
har vi väldigt höga inkomster. Då gäller det att vara åtminstone i närheten
lika duktig som man är på andra håll att hålla i kostnaderna. Det bör vi kunna
klara. Moderaterna står bakom det här förslaget till tilläggsbudget. Tack!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson räknade upp vart de här PAF pengarna
skulle kunna satsas och nämnde då kortrutten. Men vad är då moderaternas sling när det gäller kortrutten? Det jag tidigare förespråkat som
också finansutskottet varit positiva till är extra anslaget. Ska man istället
ta PAF-pengar och spola möjligheten till att begära extra anslag på kortrutten eller ska man ha båda? Eller vilket är moderaternas linje? Tack.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Med risk för, bästa kollega Sundblom, att vi nu ligger utanför det här ärendet så vill jag säga som så när det gäller finansiering av
olika saker i landskapet, att vi kan planera för att få genomfört investeringar endast med pengar som vi har. Börjar vi planera för pengar som
vi inte har, så blir det antagligen ingenting. Så jag varnar ltl Sundblom
från att tro att vi skulle få pengar till kortrutt från något ställe där det
inte finns några som helst indikationer på att vi får pengar. För det innebär att man skjuter upp fortsättningen på ytterligare kortruttssatsningar. Det tror jag inte att ltl Sundblom vill vara med om.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Då tolkar jag det som så att det är de här pengarna
som man kommer att ta hela tiden från PAF-pengarna, som är den moderata linjen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller kortruttssatsningarna och investeringarna så
är det så att vi har framför oss att om vi fortsätter med långrutt så har vi
betydande investeringar framför oss. Både i tonnage och i färjfästen.
Och där måste det ske en omfördelning så att en del av de framtida investeringspengarna används för att vi får en billigare driftskostnad framöver i skärgårdstrafiken. Så där har vi en del pengar. Sedan kan man
också låna från den här framtida fonden, var den nu ligger när det gäller
PAF-medel till skärgårdstrafiken. Med en återbetalningsskyldighet då
från ordinarie budget medel på det. Det är sådant som vi vet att vi har
resurser till när det gäller statens deltagande i de här kostnaderna så ska
vi naturligtvis diskutera med dem och försöka att få till stånd någonting
sådant, men de pengarna har vi inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi från obunden samling ser på tilläggsbudgeten för 2013 lite utifrån den ekonomiska situation som råder i världen, Europa, i Finland och
även här på Åland. Jag skulle vilja i mitt anförande lite likna den ekonomiska
situationen vid en trafiksituation. En korsning med trafikljus som har fyra
anslutningar där man kommer fram till den här korsningen och ljuset som lyser är varken rött eller grönt. Utan det är ett konstant ljus utav gult. Vilket för
övrigt är en bra färg? Den vana som vi har är att antingen så är det rött i en
ekonomisk nedåtgående trend eller ett grönt ljus som tyder på att siffror och
allt pekar uppåt. Men alternativet som vi är vana vid är oftast att det blinkar
gult. Men just nu ser situationen ut så att det här trafikljuset inte fungerar
som det brukar utan det lyser alltså konstant gult. Varpå väldigt många aktörer finner sig i en situation där man inte riktigt vet vad som är det rätta, exakta vägen att gå vidare. Det är ju så att om man vågar uppfatta den här klargula signalen som grön så kan man ha en vinning av det. Det är tillika en risk.
Men jag är glad ändå att finansministern tidigare här vill se det här gula ljuset
som vi från obunden samling upplever som mera grönt än rött.
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Det är ju så att konjunkturinstitut kommer med prognoser. Vi har haft
möjligheten att i finansutskottet höra olika konjunkturinstitut både från Sverige och ifrån Finland. Det har ju varit så att prognoserna har fått skruvas om
de månader som har gått. Ibland har de sagt att de förväntar sig en positiv
tillväxt på kanske 1 – 1,5 procent till att de har skrivit om det till en tillväxt på
0,1 procent, men dock plus. Och då tycker jag att då börjar vi röra oss i gränslandet mellan felmarginalen i de här prognoserna. Det skulle lika bra kunna
vara -0,1 som det är +0,1. Det visar att det är väldigt svårt att kunna säga exakt vad är den absoluta sanningen när det gäller de här prognoserna. Det är
ju så att framtiden är det ingen som kan exakt säga hur den ser ut. Tittar vi
bara på dagens information ifrån vår egen statistikbyrå ÅSUB, så säger man
där att arbetslöshetsgraden har stigit den senaste månaden från i marsmånad
från 3,0 till 3,7. Vill man leka med siffror så kan man då helt plötsligt säga att
arbetslösheten har stigit med 20 procent. Det låter ju horribelt. Så att man
måste tillika ha ett visst förhållningssätt när det gäller de här prognoserna
och ta det med en nypa salt. Tillika så säger ÅSUB att antalet arbetsplatser
har ökat till 373, 51 fler än i fjol.
När det gäller övriga konkreta satsningar vill vi från obunden samling då
säga att vi tycker att det är bra när det gäller Norra Ålands Industrihus. Att vi
väljer nu att fokusera på vad och hur, vi ska gå vidare. Istället för vem som
ska göra vad. Vi tror att här finns det alla möjligheter att aktivt kunna bidra
till att hålla hjulen snurrande på Åland. Vilket är en förutsättning för arbetsplatser, skatteintäkter och övrigt? Ett samhälle som snurrar är mycket bättre
än ett som står stilla.
En till sak fru talman, som jag vill nämna här innan jag slutar. När det gäller användningen utav PAF-pengar. Vi i obunden samling anser att största
delen av de PAF-pengar som kommer via landskapet och budgeten, bör vara
investeringsrelaterade. Man ska undvika i största mån att ta in dem i driften.
Däremot så har vi den uppfattningen att i viss special fall som gynnar samtliga ålänningar, kan vi tänka oss att använda även PAF-medel. Det är ju så att
om pengarna bara ligger i en hög och växer och växer så är det ju inte heller
till gagn. Det har förts olika diskussioner om hur man skulle kunna använda
dem. Men grundtanken är ifrån obunden samling att de ska användas i första
hand och till största del till investeringar. Men det finns speciella fall tror vi,
som man kan använda dem för det kommer att gynna alla ålänningar. Tack
för det, fru talman.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Mycket har sagts när det gäller tilläggsbudgeten och det är
inte så lätt att komma med nya infallsvinklar när man ska tackla det här. Men
jag ska ändå försöka ur min och Ålands Framtids synpunkt.
Vi har med i en budgetmotion här som vi har tecknat under och där vi frågar i klämmen frågeställningar som jag tycker är värda att beakta. Som det
har sagts här så sades i ordinarie budgeten ifrån finansutskottet så nämndes
den oron över att man borde ha tillgripit mer besparingar. Och i replikskiftet
här så nämnde vtm Roger Jansson också att det står i det betänkandet och i
utlåtandet att man ska ha beredskap, att i brådskande ordning komma till
lagtinget. Men i budget syfte, att göra nödvändiga inbesparingar, som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin 2015. Så är det. Men det är inte för
sent, att man startar den processen i tid och att man tar det här allvaret till
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sig. För vi kan inte påstå att vi har nu en budget i balans och då måste man
titta på alla utgiftsposter om vad som kan göras.
Jag har försökt bläddra igenom den här och tagit del av ÅSUB:s konjunkturrapport. Vtm Roger Jansson var inne på samma tankesätt här och när man
tittar på de här olika branschsektorerna, så ser man att det finns lite positiva
inslag och det finns negativa inslag. Och så finns det sådana som är återhållsamma. Det som är positivast idag, så är livsmedel, övrig industri och inom
primärnäringarna. Det har man också sett på ansökningarna på investeringsstöd som ligger på 2,5 miljoner om jag förstått saken rätt. Och i budgeten
finns det en miljon. Så här finns det ju ett fördelningsbekymmer. Sen så har
man sagt från ministerns håll att man prioriterar de satsningar som kommer
att göras på kor.
En viss rädsla blir det nog när man på något vis vill till att det här maskineriet när det gäller näringslivet och privata tjänster och allt det här ska komma
igång fort. Det kommer det inte bli. Det är en skepsis till hela finanspolitiken
och omvärldens ekonomier, så därför blir det automatiskt en viss skeptiskhet
till vad man vågar satsa på.
I den här ÅSUB rapporten så är det inte så många förutom då primärnäringarna då som egentligen är riktigt positiva och ser ljust ut i framtiden. Det
är lite inom den här personliga tjänstesektorn som man också möjligtvis ser
möjligheterna.
Det som skulle vara intressant att höra lite mera om, är när det gäller de
här investeringarna och riskkapitalet, som nu ska in. Vi har Norra Ålands Industrihus. Och det har varit noterat i replikskiftet redan men det finns fortfarande lite oklarheter och det skulle jag gärna vilja att minister Karlström utvecklar sedan i sitt anförande, så att man får reda på vad det är som gäller.
För vi vet att det behöver vara tydliga förhållningsregler på hur man använder pengarna och vem är det som ska få dem. Är det lån som ska ges eller direkt aktiekapital in i de här företagen som kommer att få åtnjuta alla pengarna. I sådant fall är det endast aktiebolag som kommer att kunna få åtnjuta de
här pengarna via Norra Ålands Industrihus. Och sen tycker jag också att ministern kunde förklara varför det ska finnas två riskkapital bolag. Vi har Utvecklings Ab och så har vi Norra Ålands Industrihus. Varför inte ett enda utvecklingsbolag? Eftersom ministern själv har tagit tillbaka lite av den här benämningen riskkapital och använder numera benämningen utvecklingskapital. Det tycker jag egentligen är det rätta ordet. Utvecklingskapital i sådant
fall. Allmänheten har på något sätt alltid en viss rädsla när riskkapital nämns,
vad det nu är för risker vi ska ta, ska vi ut på aktiemarknaden och spekulera
etc. Gärna för mig om man kan få bort den där benämningen.
Jag hoppas att ministern kan utveckla det här i sitt anförande. Jag hör att
han redan har begärt en replik, så det går också bra. Så det skulle vara tacksamt. Det finns en bilaga till den här tilläggsbudgeten över ÅHS. Ett protokollsutdrag, över hur man har diskuterat för att komma tillrätta med budgetekonomin. Det här efterfrågas ju från finansutskottet och för mig är det väldigt bra att man skickar med det här som bilaga och det visar på att man har
äntligen tagit det här på allvar. Kanske sen, som ltl Perämaa nämnde att
landskapsregeringen har inte gjort en egen analys av ÅHS. Inte direkt ordagrant, men det hade man kunnat begära lite mer utvecklat. Men i övrigt så
tycker jag att det är bra, att man har gått igenom varenda en klinik och enhet
och att vi får ta del av det här i lagtinget. Så det kan bevisa att det kommer på
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rätt det här till slut. Och man får säga så här i efterhand, att det var ju tur att
finansutskottet och lagtinget inte beviljade det sista 700 000 euro som begärdes. Resultatet hade visserligen sett bättre ut, men i varje fall så kan man
fråga sig hur de här ekonomiuppföljningarna går till. Kanske att det kan vara
svårt att få in alla slutrapporter, så här vid årets slut. Det var i varje fall i finansutskottet att lite mer krämpor vart det lutar, borde man ha i det skedet.
Sen nämndes PAF-pengarna här. Jag har varit i replik förut med vicelantrådet angående de här PAF:s fundering och tankar runt de funderingar om
de stora överskott som de har, för att kunna använda till andra ändamål än
vad de används till just idag. Ltl Gunnar Jansson hade en bra redogörelse här
att man ska vara försiktig när man fonderar pengar och på vilket sätt man använder dem. Så de här sakerna bör klargöras. Men i övrigt så tycker jag att
den här typen av pengar så kan man använda, men då som nämndes tidigare,
i investeringar och inte i själva driften i landskapets ekonomi. Då är det något
fel. Investeringar och möjligtvis i tredje sektorn, att man kan ha en diskussion. Det där tycker jag att man bör klargöra och ha ordentliga regelverk för
hur man använder det här så att det inte blir som om man tar ett exempel,
när man tolkar hembygdsrätten. Och att det blir oklarheter och där vi ska
klargöra vilket regelverk vi ska använda.
I övrigt så sällar jag mig till den här motionen, till klämmen. Det är klart
att man kan tolka det så att det inte kommer en tjock och en uttömmande tillläggsbudget, för då är det kanske något fel i budgeteringarna. Jag kan dela
den tanken. Men jag hade också önskat och sett att man skulle lite från landskapsregeringen visat på vilka sparåtgärder man tänker vidta innanför förvaltningen. Nu har man lite fallit tillbaka på de förhoppningarna att avräkningsbeloppet kommer att stiga och att man ska reda upp sin ekonomi via
det. Vi vet hur konjunkturen och ekonomin är idag i både Finland och i
Europa och att det kan ta hastiga svängningar, så basen bör ju vara att man
reder upp sin egen ekonomi inom förvaltningen och inte förväntar sig hela tiden att man ska få några extra pengar utifrån. Det bör vara grunden. Sen så
är det bra när de visserligen kommer. Men det utgångsläget som man behöver ha när man lägger upp en budget, att de här pengarna har vi inom förvaltningen och det reder vi oss med. Kommer det extra pengar så då kan man
hantera dem och det finns möjligheter att ha vid sämre tider. Jag hade önskat
och förväntat mig att man skulle lite mera ha beaktat den här klämmen som
vi hade från finansutskottet när vi behandlade ordinarie budgeten. Men vi ska
ju behandla det här nu i finansutskottet nu så får vi se om vi kommer överens. Tack!
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Som jag sade så kommer jag att återkomma i ett anförande med lite mer tankar kring hur Norra Ålands Industrihus kan utvecklas i framtiden.
Riskkapital är en del av utvecklingskapitalet. Det är ingenting fult,
utan det behövs. Och i allt företagande så är det en risk. Sen finns det
olika risknivåer och beroende på var sen det offentliga kapitalet ska gå
in och hjälpa till och utveckla näringslivet, men det kan vi återkomma
till. Hela tanken är att man ska kunna ha både riskkapital, kapital om
konvertibler, aktiekapital och hela tanken är ju att det ska vara revolverande, alltså att vi en dag ska få tillbaks dem pengarna som är våra ge-
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mensamma resurser som vi ger till näringslivet. För att återanvända en
gång till. Men i grunden i alltihop så ska det finnas en entreprenör och
att det ska finnas en affärsidé som är bärande och att det finns en bedömning som inte bara utgår ifrån de principer som finns, utan skapar
nya principer för de nya utmaningarna som finns för företagande på
Åland.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag kan förstå det här att tanken med riskkapital är ett
sätt att ytterligare finansiera och hjälpa till och starta upp projekt. Om vi
nu tar den här mjölkgården som exempel så. Vad har landskapet ställt
för krav och förmår, på avkastningskravet på det här riskkapitalet? Blir
det billigare för den entreprenör nu som satsar på sina mjölkkor ute i
Saltvik, att få det här riskkapitalet från landskapet eller kanske han t o m
tjänar på att gå till banken?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ja, helt självklart är det så att om entreprenören tjänar på
att gå till banken så ska han gå till banken. Men det offentliga riskkapitalet ska inte vara en konkurrent till det privata kapitalet, utan det ska
vara ett komplement och kunna vara med och stötta upp där det annars
inte skulle bli de investeringarna. Som exempelvis då den gården som
eventuellt är på gång på Haga med den entreprenören. Men som sagt, ltl
Sundman som sitter i styrelsen och jobbar med de här frågorna kan säkert berätta mer om det.
Men en fråga som också ltl Eklund ställde i sitt huvudanförande att
varför det ska finnas två bolag. Varför skulle man inte kunna slå ihop till
ett? För det första är om man ska slå ihop två bolag till ett är ju om man
äger båda två till 100 procent. Betydligt mycket enklare i alla fall, än om
man äger ett bolag till 75 procent och den andra till 97,5 procent som
man gör. Så vi får väl se var det slutar. Men jag har också sett att det
finns en möjlighet att man kanske ska ha två skilda bolag. Där det ena är
Ålands Utvecklings Ab, som fokuserar på ny teknik, nya innovationer
medan Norra Ålands Industrihus som kanske döps om till Hela Ålands
Utvecklings Ab eller något sådant. Fokuserar mer på primärnäringar
och den sidan av näringslivet.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det återstår väl att se. Jag förutsätter att minister Karlström återkommer till lagtinget när hela det här konceptet är färdig byggt och få
någon sorts debatt eller förankring i upplägget. Det ska väl också godkännas, kan jag tänka mig eller notificeras på något vis av jäv. Eller
alltihop. Så det kan bli en utdragen process. Jag hoppas att minister
Karlström kan redogöra sen när han har sitt anförande, för nu har han
ingen mer repliktid så det ska jag inte pina han mera med. Men det där
hoppas jag att han kan klargöra lite. Det skulle vara tacksamt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var andra gången som jag hörde från oppositionen
att landskapsregeringen gällande ÅHS förutsättningar att hålla sig inom
budget 2013 inte har givit här en analys från landskapsregeringens sida.
Då vill jag läsa ur budgeten: ”Landskapsregeringen noterar att styrelsen har fattat beslut om hur uppföljningen av budgeten görs månatligen av ledningen av ÅHS.” Och så har man bilagt det här protokollet
också. Därtill kommer landskapsregeringen att under året hålla avstämningsmöten tillsammans med ÅHS. ”Landskapsregeringen anser att
det finns förutsättningar att verksamheten under innevarande år kan
bedrivas inom tillbudsstående anslag.” Vad är det som brister i den här
analysen ifrån landskapsregeringens sida?
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det kan möjligt ha visat att man kunde ha utvecklat det lite mera för
det som vtm Jansson läste upp här så var en mening egentligen ur landskapsregeringens bedömning. Jag tycker att man hade kunnat utveckla
det. Nu är det kanske inte så mycket mera att påta i det här, för jag tror
att ÅHS med den strategi som är upplagt kommer att komma tillrätta
med det här. Men jag tycker att man hade kunnat bedöma eller utveckla
den här situationen som har varit lite mer än det här.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vad kollegan Eklund alltså efterlyser är att landskapsregeringen då möjligen skulle haft en annan åsikt än vad ÅHS styrelsen har
om hur det här ska skötas under 2013. Därför nu ger man intrycket av
att man är överens med ÅHS styrelse, som ju har en självstyrelse att
sköta det här. Och då är frågan om vad det är som oppositionen efterlyser för tilläggssynpunkter från landskapsregeringen. När det gäller att
tillse att ÅHS ska hållas inom budget för 2013.
Finns det några sådana tankar från oppositionen sida? Vad landskapsregeringen skulle ha gjort utöver det att man har tagit del av och
godkänt ÅHS styrelsens synpunkter.
Ltl Brage Eklund, replik

Nå, det är väl kanske mer det som man inte har gjort tidigare egentligen,
för den här situationen har uppstått på något vis och det måste vara
bristande relationer och kommunikationer mellan styrelsen och då
landskapsregeringen eftersom det har uppstått. Det är, om jag tolkar
vtm Janssons uttalande, upprett och det är bra. Så då finner jag väl mig i
det, med den skrivning som står här. Men kommunikationen har inte
varit bra för då hade det här aldrig uppstått. Det tror jag att de flesta kan
hålla med om.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! För två och en halv månad sedan hade jag nöjet att från denna
plats lämna över betänkandet från finans- och näringsutskottet över tilläggsbudget nummer två för 2012. Allt var inte riktigt frid och fröjd, osäkerheten
var betydande. Det hade vi från utskottets sida påpekat redan tidigare i sam397

band med behandlingen av den ordinarie budgeten för 2013 där vi efterfrågade fler besparingar. Jag och utskottet efterlyste i bägge fallen ett bättre,
tydligare och mer inspirerande ledarskap överlag och i synnerhet inom ÅHS
som står för en avgörande del av landskapets budget och är direkt avgörande
för att nå en balanserad ekonomi. Historien förskräckte. Alltför många
gånger hade ÅHS räddats genom tilläggsbudgeter och alltför många gånger
hade kostnaderna likväl överstigit intäkterna. Sedan dess har det skett några
förändringar och några förbättringar men utmaningarna är fortfarande
många. Man ska dock minnas att det förlöpt blott några månader.
Då, i januari 2013, verkade det vara likadant som så många gånger tidigare
när det handlade om ÅHS. Mitt under den mest intensiva budgetbehandlingen fick vi i utskottet erfara att tilläggsanslaget till ÅHS inte skulle räcka. Det
behövdes mer. Detta valde utskottet att inte godkänna då ärendet inte i tillräcklig mån hade beretts av landskapsregeringen. I dag kan jag konstatera att
vi gjorde rätt. Det då upplevda underskottet har nu enligt tilläggsbudgeten
förvandlats till ett överskott. Om det kan man tycka vad man vill men vi vet
alla att vård är nödvändig, kostsam och svårförutsägbar verksamhet. Vi efterlyste också ”noggranna analyser” samt ”analysresultat och åtgärdsprogram”
kring ÅHS i denna första tilläggsbudget som vi i dag debatterar. Skrivningarna i budgetförslaget väcker såklart frågan när en analys är tillräckligt bra och
när åtgärder är tillräckligt starka. Det finns ju som bekant folk som väljer att
se det halvtomma glaset istället för det halvfulla. Jag tycker inte vi behöver
göra det i det här fallet. ÅHS klarade sina ramar i fjol. Tack vare mödosamt,
strukturerat och, viktigast av allt, framåtinriktat arbete av styrelsen. Man har
anställt en ny förvaltningsdirektör och en ny chefsläkare. Dessa två är vitala i
det fortsatta arbetet med att skapa en kostnadseffektiv vårdapparat och det
vore orättvist att i dag slunga anklagelser mot och ställa alltför hårda krav på
ett arbete som knappt hunnit börja. Jag får dock konstatera det oerhört viktiga i att hela styrelsen även i fortsättningen ska analysera, stötta, utveckla
och med gott humör driva verksamheten mot framtiden med stöd av sina
chefer och hela den stora organisationen som, det vet de flesta som varit i
kontakt med den, sköter om ålänningarna på ett sätt som har få motsvarigheter bland liknande samhällen i hela världen.
En annan fråga som kräver mer utrymme än en kort stund i denna talarstol
är användandet av överskottet från PAF. Det är kanske dags att på ett mer aktivt vis använda de pengarna i olika verksamheter det åländska samhället till
godo, utan att anlägga intellektuellt tveksamma moraliska aspekter i frågan.
För vad är det egentligen för skillnad mellan pengar som kommer från en nöjesindustri som PAF jämfört med skattemedel som flutit in från sprit- och tobaksförsäljning ombord på färjor som ryms in under taxfreeundantaget? Att
vinsten och pengarna passerat den finska skattebjörnen? Det handlar i PAF:s
fall om ett resultat av en laglig verksamhet som borde behandlas därefter. Jag
anser det viktigt och nödvändigt att vi använder de pengar vi och vårt bolag
ärligt förtjänat för att bygga ett långsiktigt starkt och välmående Åland. Det är
vi skyldiga våra förfäder och våra efterlevande i hanterandet av självstyrelsen.
Samhällsinvesteringar är nödvändiga för att dels locka nya ålänningar till vår
ö och dels skapa livsinnehåll för alla dem som redan valt att bosätta sig här.
En annan betydelsefull del av den åländska ekonomin är pensionsfonden
som nu för första gången analyserats på ett sätt som skapar trovärdighet och
framtidstro. Resultatet är hedervärt och underlaget seriöst. Jämfört med om398

kringliggande regioner tyder allt på att Åland genom åren till och med överfinansierat fonden vilket är många gånger bättre än motsatsen vilket nu med
kraft kan komma att drabba såväl hela Finland som många av landets kommuner.
I förslaget till första tilläggsbudget finns även anslag för aktier i Norra
Ålands Industrihus Ab. Det projektet liksom andra av särskilt allmänintresse
ska utskottet såklart titta närmare på i den fortsatta behandlingen.
Avslutningsvis fru talman. Det finns områden som inte beviljats tilläggsanslag i denna budget trots att det möjligen finns ett behov. Det är bra och det
visar beslutsamhet när det handlar om ekonomiska realiteter. Har man inte
råd, kan man inte köpa. Förutom ÅHS är till exempel Ålands gymnasium och
skärgårdstrafiken vitala i processen att för nå balans i budgeten. Finans- och
näringsutskottet underströk i sitt betänkande i januari vikten av budgetdisciplin inom hela förvaltningen. Vi har sedan dess fått besked från Finland beträffande framtidens klumpsumma vilken, oaktat en lång rad förbehåll, ser
skaplig ut. Det räcker dock inte till. Vi måste också se över varje slant av våra
skattepengar innan den betalas ut. Nyttan måste i varje ögonblick vägas mot
kostnaderna. Av det skälet är det fel signal att bara tre månader in på året
skjuta till nya medel till organisationer som spenderar pengar som inte finns.
Först måste verksamheterna som sådana ses över.
Min förhoppning är att landskapsregeringen fortsätter den inslagna linjen
och gör precis allt i dess makt för att hantera de egna kostnaderna och de
egna verksamheterna. Det är rätt signal. Det krävs för att nå en budget i balans år 2015 vilket blir svårt men inte omöjligt. Framför allt är det nödvändigt. Men jag kan ha förståelse för att det i denna tilläggsbudget är för tidigt
för att dra långt gående slutsatser och ser därför mycket fram mot den halvårsredogörelse som vi från utskottets sida efterlyste i samband med betänkandet för 2013 års budget. Vi är ett samhälle och vi ska inte ägna oss åt kvartalsrapporter, men ett halvårsbokslut är nog under rådande omständigheter
viktigt. Liksom att ständigt stå i beredskap för nya inbesparingar. Nu ser vi i
utskottet fram mot den fortsatta behandlingen av denna tilläggsbudget. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande Jörgen Pettersson sade att ÅHS höll sig
till sina ramar 2012 och t o m gjorde ett litet överskott. Jag läser inte i
tabellen i framställningen riktigt på samma sätt. Där läser jag att ÅHS
har fått en tilläggsbudget om 2,8 miljoner för 2012 samt att man har fått
tillgodogöra sig överskottet från 2011, då när en annan landskapsregering hade ansvaret för frågan. Överskottet fördes över, alltså 4 miljoner
totalt sett. Sen lyckades man inte förbruka alla 4 miljoner euro så nettoeffekten blev 3,3 miljoner euro. Det är viktigt inför utskottsbehandlingen att vi pratar samma språk.
Alltså ÅHS nettokostnader steg under 2012 enligt bokslutssiffror med
3,3 miljoner euro.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag får konstatera i likhet med ltl Perämaa i sådana
fall att man höll sig från ÅHS sida inom de budgetramar som beviljades
från detta lagting under 2012 och om man sen hade felbudgeterat 2011,
det kan jag inte riktigt stå här och ta ansvar för. Tack!
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Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Det allvarliga felet år 2011 var ju det att man lyckades
underskrida budgeten med 1,2 miljoner euro. Alltså ÅHS skapade sig ett
överskott, som man kunde tillgodogöra sig under år 2012 för att balansera det att kostnaderna för ÅHS steg med den förvaltning man hade då.
Men det enda korrekta är det att ÅHS nettoverksamhetskostnader ökade
med 3,3 miljoner euro under år 2012 i förhållande till grundbudgeten.
Och det är ett oväders eget faktum.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande, så är vård på ÅHS
svårförutsägbart. Det är nödvändigt och det är något som är väldigt
uppskattat och svårt att dra ned på, som säkert ltl Perämaa vet i egenskap av tidigare finansminister. Jag vidhåller dock att det är semantik
om man har besparat eller om man har ägnat sig över underbudgetering
eller överbudgetering. Det vi måste förhålla oss till är nutiden och där
har vi sett att ÅHS har lyckats hålla sig inom ramarna och det måste vi
fortsätta uppmuntra. Vi har också sett att den tidigare ledningen för
ÅHS kanske inte till alla delar motsvarade de krav och förväntningar
som man har rätt att ställa på en sådan ledning. Min förhoppning är att
vi i dagens läge har ett annat läge.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är ganska hårda anklagelser mot ÅHS och jag kan intyga ltl
Pettersson, och det tror jag att vtm Roger Jansson också kan göra. Inte
var det minsann någon picknick i ÅHS under förra mandatperioden. Det
var väldigt hårda bandage där då också. Och det lär ska fortsätta. Men
lite respekt för det arbetet som har gjorts tidigare också kunde man förvänta sig.
Det var inte det jag egentligen ville säga. Det var om PAF-medlen.
Man drar efter andan när lagtingsledamot efter lagtingsledamot går upp
och säger att vi ska spendera PAF-pengarna fritt i princip. Alla har sina
olika bevekelsegrunder. Men faktum var att under förra mandatperioden så knacka PAF betänkligt. Vi hade inte det här stora överskottet
som vi ser nu och det är livsfarligt att baka in konsumtionsutgifter och
lagstadgade verksamheter som ska finansieras med PAF-medel.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, fru talman! Jag vill kanske återknyta till att begreppet
spendera som ltl Katrin Sjögren gärna använder när det handlar om
PAF-pengar. Det är något som jag aldrig har tagit i min mun. Jag använder begreppet investera. Och där föreligger en väldigt stor skillnad.
Ja, PAF går i vågor. Det gör också skattegottgörelsen, som baserar sig på
framgångarna hos de ofta och företrädesvis stora bolag som finns på
Åland. De går också i vågor och skattegottgörelsen går därmed upp och
ner. Så det är inget unikt för ett spelbolag. Det som jag vill väcka diskussion kring är att varför man ska behandla ett spelbolag annorlunda
än man behandlar vanliga s.k. andra företag. Tack!
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! För det första så lyder ju också PAF under lagstiftning och vill
man göra förändringar så måste man ändra lagstiftningen.
Och att man använder ordet spendera, det är semantik. Det liberalerna gång på gång framhåller är att det är en väsentlig skillnad om man
gör en engångsinvestering eller om man bygger in konsumtionsutgifter,
som man tänker finansiera med PAF-medel.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag konstaterar fortsättningsvis att jag i likhet med vad ltl Sjögren tycker, så tycker jag inte att man ska spendera PAF-pengar. Jag tycker att
man ska investera dem. Det är viktigt.
Sen har jag bestämt för mig att även andra företag på Åland lyder under lagstiftning. Det gör nästan hela samhället faktiskt. Och att vi har
egen lagstiftning inom spelverksamheten ger oss det verktyg som vi behöver för att eventuellt ändra på de regler som finns. Den diskussionen
tycker jag är dags att ta. PAF är idag ett internationellt nöjesbolag som
har klarat sig väl i en konkurrens. Tack vare att man har haft ett skickligt
ledarskap inom bolaget. Och det ska faktiskt landskapet Åland också
sträcka på sig för en del. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru Talman! Då landskapsregeringen lade sin grundbudget för år 2013
så gav ÅSUB en prognos som visade att den årliga procentuella tillväxten i
den åländska ekonomin skulle landa på -0,5 procent för år 2012.
Nu när landskapsregeringen presenterar sin tilläggsbudget för år 2013 så är
ÅSUB:s preliminära siffra för BNP-tillväxten på Åland för år 2012 -2,4 procent, d.v.s. nästan 2 procent sämre än siffran som låg till grund för själva
budgeten för år 2013. Exakt samma felprognostisering gjorde ÅSUB då när år
2011 som låg till grund också för budgeten 2012. Där först prognoserar man 2,4 och när budgeten lades var prognosen -4,9.
För år 2013 prognostiserar ÅSUB en tillväxt på 0,5 procent i den åländska
ekonomin. Då kan vi säga att det här är i princip en nolltillväxt och är felmarginalen i prognosen samma som för de två tidigare åren så kommer tillväxten
att hamna på minus. Allt tyder på det, för nu kan vi idag läsa att statistikcentralen ger en ny siffra för januari 2013, som är -2,3 procent i BMP-tillväxt.
Det här är nionde månaden i rad som Finlands ekonomi har en minus i sin
BMP.
Men oberoende dessa siffror så ser landskapsregeringen ändå att ekonomin utvecklas positivt. Landskapsregeringen skriver följande i tilläggsbudgeten 2013: ”Då förutsättningarna inte förändrats i någon större grad följs en
långsiktighet i planeringen och verksamheterna varför de åtgärder som behandlades i samband med första tillägget till budgeten för år 2012 respektive grundbudgeten för år 2013 fortsättningsvis är aktuella.”
Enligt min tolkning har förutsättningarna i den åländska ekonomin ändrats till den grad att tillväxten har av ÅSUB bekräftats vara mycket lägre än
vad man tidigare prognostiserat samtidigt när statistikcentralen ännu bekräftar att tillväxten är negativ i januari, så stöder det faktiskt den här statistiken.
401

Förutsättningarna har också ändrats på det viset att de budgeterade avräkningsbeloppen, som regeringen gjorde i sin rambudget fram till år 2015, så är
inte heller mera aktuella, enligt det förslag som rikets regering har lagt i sitt
ramförslag, som också finns uppräknat i tilläggsbudgeten här på sidan fyra.
Mer om siffrorna lite senare.
Fru Talman, finans- och näringsutskottet skrev i sitt betänkande till budgeten för år 2013 att utskottet hyser farhågor om att de aviserade besparingarna
i budgeten för år 2013 inte kommer att vara tillräckliga för att få landskapets
finanser i balans. Utskottet och liberalerna såg också med stor oro på de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling på inkomstsidan och förutsatte att landskapsregeringen har beredskap att i brådskande ordning komma till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra
nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin
på Åland år 2015.
Nu anser ändå landskapsregeringen att inget behöver göras i den här tillläggsbudgeten för år 2013 genom att skriva att det man gjort i de tidigare
budgeterna är tillräckligt för att bringa en budget i balans år 2015. Landskapsregeringen nonchalerar helt enkelt finans- och näringsutskottets uppmaning, vilket jag tycker är lite att blunda för den ekonomiska verkligheten,
när vi ser siffrorna svart på vitt. Så det resonemanget förstår jag inte riktigt
hur man har kommit fram till, att det är tillräckligt.
För att ytterligare visa i tilläggsbudgeten att det är bara att sitta stilla i båten så spär landskapsregeringen på med 614 000 euro i utgifter för år 2013.
Det betyder då att de totala utgifterna för år 2013 är nu uppe i rekordhöga
331,2 miljoner euro i utgifter. Jag tror aldrig att det har varit så höga utgifter i
landskapets budget.
Vad vi bör komma ihåg i det här sammanhanget är att enligt den långsiktiga planen landskapsregeringen har för att få landskapets budget i balans
fram till år 2015 så betyder det att kostnaderna ska ner till 314 miljoner från
dagens 331 miljoner. Samtidigt som kostnaderna ner ska avräkningsbeloppet
och skattegottgörelsen enligt den långsiktiga budgeten upp till 242 miljoner
euro från dagens nivå som ligger på 221 miljoner. Med lite enkel överslagsräkning betyder det att inkomsterna ska öka med 21 miljoner euro samtidigt
som utgifterna ska minskas med 17 miljoner euro. Den här ekvationen ska vi
få att gå ihop om vi ska få en budget i balans. Och att regeringen ska lyckas
med budget i balans till år 2015.
Fru Talman, landskapsregeringen skriver under stycket ”Budgetutveckling
för landskapet” att ”landskapsregeringen konstaterar att utvecklingen av statens skatteinkomster och därmed avräkningsbeloppet är något positivare än
väntat”. Ja, det kan man säga. Något positivare än väntat. Men då bör man
komma ihåg att vad man jämför siffrorna mot. Vad vi behöver jämföra emot
är vad som finns budgeterat i rambudgeten fram till 2015. Och då ser vi att
siffrorna inte är så positiva som man låter att förstå här. Hur landskapsregeringen kan tolka detta som positivare än väntat är för mig höjt i dunkel då vi
kan konstatera att avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen för år 2013
kommer att bli 3,5 miljoner lägre än budgeterat. För 2014 är motsvarade
siffra 8,6 miljoner lägre och för 2015 7,3 miljoner lägre än budgeterat. Så totalt gör detta ackumulerat på de tre kommande åren 19,4 miljoner euro
mindre i de inkomster som man har satt i sin rambudget och vad som finns i
regeringens långsiktiga budgetplan.
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Att då påstå som regeringen gör att planen håller är för mig mycket vågat
sagt. För samtidigt kan vi konstatera att samtidigt som de här ska upp 19,4
miljoner mindre i inkomster så ska vi också ned med kostnader på 17 miljoner. Så vi har ett totalbelopp på 36 miljoner euro som måste justeras av landskapsregeringen fram till år 2015, för att överhuvudtaget komma i balans. Nu
pratar vi inte ens om överskott. 36 miljoner euro måste det justeras på.
Så för min och liberalernas del så kan vi bara konstatera att vad gäller tåget
som gäller budget i balans fram till år 2015 så det kan vi konstatera att det
har tyvärr redan gått för den här regeringen. Och vi kan ännu minnas de personer som så självsäkert skulle ställa den här budgeten i balans. De kan vi
säga att står fortfarande på perrongen och jag kan nästan lova säga att snart
med mössan i hand. Tack, fru talman!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Asumaa ställer sig till den gruppen som gärna vill döma
ut landskapsregeringens arbete på förhand. Som jag sade i mitt huvudanförande förut så har vi en tredjedel inne i den här mandatperioden
och vi har två tredjedelar kvar. Vi har en rambudget för hela perioden
och vi har en budget för 2013. Och som det sagts av många talare här tidigare att man ska vara glad att inte finns så många saker i den här tillläggsbudgeten egentligen, därför att det är den ordinarie budgeten som
ska innehålla de reformer och förändringar som en regering avser att
genomföra så att man får en långsiktig stabilitet i utvecklingen och förutsägbarhet. För det är också väldigt viktigt i arbetet i förhållande till
förvaltningen, att man har förutsägbarhet och vet vilka mål man strävar
mot hela tiden.
Också som ett litet exempel kan nämnas att i ordinarie budgeten för
2013 så minskade vi antalet tjänster med 48,25 och redan det är ett stort
åtagande.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet för repliken. Jag vill absolut inte
döma ut någon regering alls. Jag vill bara berätta för regeringen att vi
ligger lite risigt till, vad gäller ekonomin. Jag är ändå ekonom och det är
ganska lätt att räkna debet och kredit. Och när vi ändå har siffrorna på
bordet, så kan jag inte låta bli att berätta det för er och ifall ni inte har
själv uppfattat de här siffrorna. Jag vill bara hjälpa till. Så att ni förstår
allvaret i det här. Och vad gäller tilläggsbudgeten så skulle det här vara
ett rätt ypperligt läge och faktiskt komma och vidta åtgärder, för att få
det lättare att få de här 36 miljonerna balanserade framtill år 2015. Nu
vet vi att vi har budgeten för 2014 och 2015. Det betyder två budgeter.
36 miljoner ska balanseras på två budgetar. Lycka till!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för hjälpen ltl Asumaa. Den tar vi emot med tacksamhet. För till det mottot så har ltl Asumaa helt rätt. Det kräver jätte mycket arbete det här, för både oss politiker och våra tjänstemän på centralförvaltningen och myndigheter för att det här ska lyckas. Men min bild
är den att de rätt tuffa debatter som varit här i lagtinget och de skrivningar som finns i från finans- och näringsutskottet och de beslut som vi
har gjort i landskapsregeringen har gjort att vi idag har en betydligt
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större kostnadsmedvetenhet i vår egen förvaltning och att man också
söker nya lösningar. Så att man kan göra saker mer kostnadseffektivt
och ändå på något sätt upprätthålla samma servicenivå. Det här är en
ständigt pågående kreativ process och för mig som finansminister så är
det väldigt viktigt att inte göra de här snabba rycken hit och dit, utan vi
som politiker säga hur och tjänstemännen säga vad. Och det må också
ge en viss frihet och ska vi också säga tid att genomföra saker på olika
sätt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som sagt så försöker jag oftast vara både positiv och
konstruktiv, men realiteterna brukar komma emot. Och här har de börjat komma emot. Jag har full respekt för att man gör ingenting snabbt.
Det tar sin tid. Men jag tycker också att man också behöver vara realist
från regeringens sida, att kanske man skulle skippa det här uttrycket
budget i balans år 2015 och kanske införa begreppet minimera underskottet framtill år 2015. Så kanske också folk ska tro mera på det än vad
man gör nu. För den retoriken kanske inte håller. Men jag önskar er
lycka till och vi har säkert anledning att återkomma både i budgeten för
2015 och 2014 också och se om jag hade rätt eller om jag hade fel. Jag är
den första att gratulera ifall jag har fel. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det har under dagen varit många finurliga formuleringar när det
gäller att hitta något positivt i den här tilläggsbudgeten. Att man ska börja
göra egna regionala ekonomiska prognoser, var ju rätt så speciellt får jag lov
att säga. Jag sade i replikskiftet med finansministern Nordlund att det var en
väldigt ljus glansbild som han målade upp i sitt huvudanförande och det håller jag fast vid, även om bilden började krackelera allt mera replikerna gick.
Men den finurligaste repliken var nog ändå den som finansministern Nordlund drog till när han sade att Finland har en enorm skuldsättning, vilket är
helt sant. Det är det första att hålla med om. Och när den ska börja betalas
tillbaka via klumpsumman så då skulle vi verkligen få mycket pengar till
Åland. Så jag tänkte att dit for den politiska enigheten om övertagande av beskattningen. Det är märkligt hur man kan sitta fast i strukturer och saker och
ting, som vi har kommit överens om så har ingen betydelse.
Vtm Roger Jansson hade också lite finurliga formuleringar om att man var
väldigt stolt ifrån moderaternas sida över den här minimalistiska tilläggsbudgeten, som han uttryckte sig. Om man har kommit överens om att det inte ska
komma några tilläggsbudgetar. Det var någon överenskommelse som jag inte
kände till om, men det kan säkert vara något inom regeringsblocket och det
kan jag ju omöjligt känna till vad man har kommit överens om där.
Men det intressanta är det ju som faktiskt finansutskottet enhälligt kom överens om och som också lagtinget enhälligt omfattade, d.v.s. den här formuleringen ”Utskottet tyder farhågor om att aviserade besparingar inte kommer
att vara tillräckliga. Utskottet ser med stor oro på de budgeterade inkomsterna, samt uppgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att
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landskapsregeringen har beredskap att i brådskande ordning komma till
lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar
som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin på Åland 2015.” Nu har
jag noterat att många talare som har fallit in lite i det här resonemanget att vi
kommer att få höjd klumpsumma och det finns ljusa prognoser när det gäller
tillväxten framöver och så vidare och så vidare. Jag är ändå väldigt bekymrad
över det här för när det är ett enigt finansutskott och när det är ett enigt parlament som bestämmer någonting och det kommer en sådan här yrvaken tillläggsbudget där man inte överhuvudtaget har tagit hänsyn till vad lagtinget
har beställt. Så blir det väldigt bekymmersamt. Hela lagtinget och hela parlamentet blir ju nedgraderat till någon slags diskussionsklubb och det tycker
jag är väldigt tråkigt.
Ifrån Ålands Framtids sida så lade vi väldigt mycket jobb på att analysera
den ordinarie budgeten för 2013. Och där också hävdades det ju att det här
var ett budgetförslag som skulle göra att man hade budgeten i balans 2015.
När vi började titta på det där, så stämde inte siffrorna. Jag håller med
ganska långt. Det är intressanta resonemang ltl Asumaa hade. Siffrorna
stämde inte. Vi kom fram till att konsumtionsutgifterna måste sänkas med 5
procent om man ska lyckas med det.
Den här skrivningen som jag läste upp så tycker jag var bra. Den var ansvarsfull och med tanke på, nog måste det vara ganska roande i journalistbåset, att höra debatten idag hur nattsvart det är när oppositionen uttrycker sig
och hur fantastisk, fint och ljust och bra det är när regeringspartierna uttrycker sig. Så mot den bakgrunden var vi väldigt nöjda med den här skrivningen och jag tycker att ska finansutskottet ha någon sorts trovärdighet
framöver så bör man ju följa upp det här.
Finansministern Nordlund sade att koncernen Åland går bra. Tittar man
på konsumtionsutgifterna så det är dem som är viktiga, tycker jag om man
ska prata om hur själva verksamheten går. Vi ska vara glada att PAF för tillfället går bra och jag tycker att det är väldigt positivt. Men tittar vi på själva
landskapsverksamheten så går den inte så speciellt bra och konsumtionsutgifterna ökar i budgetförslaget som sagt med 1 procent. Och hela 191 miljoner
euro. De är mera de facto efter tilläggsbudgeten. Och det här är väldigt allvarligt och det här är inte hållbart.
Finansministern sade i sitt anförande att vi har stora ekonomiska muskler.
Vi har faktiskt en tredjedel i ackumulerat underskott inkl. utjämningsfonden.
För nu har landskapsregeringen slutat beakta utjämningsfonden, men det är
ett felaktigt synsätt enligt mig. För det är också pengar som har försvunnit.
Pengar som har varit med under de år som landskapet har gått back. Här riktar jag mig speciellt till finansutskottets ordförande ta en gång för alla och
titta på det här. Vad är det ackumulerade underskottet?
Jag har en åsikt. Det behöver inte vara den rätta även om jag har tittat igenom det väldigt noga och finansministern Nordlund säger gång på gång senast när vi hade ett replikskifte att det där inte stämmer. Nog måste vi ändå ha
lite samma grundvärden om vi ska kunna diskutera en vettig ekonomisk politik. Och när jag säger en tredjedel, 325 miljoner euro av årsomslutning i budgeten och igen hade ltl Asumaa rätt att tack vare de ökningar som har gjorts
så är vi upp i 331 miljoner euro. Det är väldigt mycket pengar. Det ackumulerade underskottet torde vara över 100 miljoner idag.
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Jag ska inte stå och rada upp en massa siffror den här gången, utan jag
vädjar till finansutskottet. Värnar ni om er egen trovärdighet, gör en väldigt
noggrann analys. Vad är det som har ändrat? Vad är det som verkligen
stämmer i den här glansbilden som målas upp? Ta och försök ta fram de riktiga ekonomiska siffrorna, så tror jag att ni kommer ganska snabbt att
komma fram till att ”oj, den där välavvägda formuleringen vi hade i vår betänkande när det gällde årsbudgeten, borde vi ha hållit fast vid.” Men jag ska
inte gå in på det dess mera, utan jag vädjar till finansutskottet. Titta på den
här saken.
Jag tyckte att ltl Perämaa höll ett väl avvägt anförande. Jag håller också
med honom när han sade att det inte finns fog för att strunta i de sparkrav
som man faktiskt i ett enigt finansutskott och ett enigt lagting kommer överens om. Finansministern Nordlund och jag var överens om vissa saker i replikerna. Bl.a. att det fortfarande är stor osäkerhet. De stora åländska företagen
hackar. Vi vet att eurosamarbetet svajar. Överskuldsättningsproblemen kvarstår. Det finns mycket oro. Och nu vill jag inte att det igen ska bli en sådan
diskussion att det målas bara i svart och vi målar bara ljust. Utan försökt
blanda ihop den här färgen. Men igen, finansutskottet har en stor utmaning
att ta fram korrekta siffror. Det ser jag som viktigt.
Jag vill nämna en sak, som tangerar tilläggsbudgeten enligt mitt synsätt
väldigt mycket och det är avräkningsbeloppet. Jag har noterat efter aftonskolan att det sades att man inte hade riktigt något belägg för hur mycket landskapet har förlorat på, att man inte har justerat avräkningsbeloppet under
åren. Det fanns olika åsikter osv. Och man nämnde också att det var ett så
väldigt hårt klimat, hörde jag att finansministern sade i en radiointervju. Det
var sannfinländare och det var allt möjligt. Det där är sant. Men det har ingen
relevans i det här sammanhanget. Utan det är självstyrelselagen som tillsvidare, så länge vi har den juridiska system vi har, som avgör relationerna
emellan Finland och Åland. Och det är självstyrelselagen man måste hålla
fast vid.
Landskapsrevisorerna har många gånger, speciellt 2008 gjorde de ett otroligt gott arbete, när de gick riktigt in på djupet när det gäller problematiken
med avräkningsbeloppet. Om man pekar på det första på den utökade nettobudgeteringen, man pekar på affärsbolag mm, man pekar på det tredje på
den förändrade finansieringen för FPA. Man pekar på det fjärde på EUmedlemskapet som faktiskt har kommit efter den självstyrelselag som vi har
nu, t.ex. interventionsfonden för jordbruket pekar man på som en stor tidigare intäkt som fanns i statsbudgeten, som nu var helt och hållet utanför.
Tack vare att den fonderas. Och för det femte så pekar man också på statens
fonder i stort. Enbart den första punkten nettobudgeteringen, så kom landskapsrevisorerna fram till att under åren 1993 till 2009 så var det lett till 100
miljoner i minskade intäkter för landskapet Åland. Och igen, det må vara vilket klimat som helst och det må vara hur tufft som helst på aftonskolan, men
man måste från regeringens sida hålla fast vid självstyrelselagen. Annars
hamnar vi på sjufamnarsvatten.
Avslutningsvis så blev finansministern förvånad i sista frågestunden när
jag frågade om det här med vindkraften. Vi känner ju varandra väl sen gammalt och jag vet att finansministern har ett gott hjärta och gärna vill betala
för att lösa konflikter, men det håller inte mera. Med det ekonomiska läge vi
har. 20 miljoner i extra kostnader kom upp i de förhandlingarna utan att vi
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överhuvudtaget har fått ta ställning till det i lagtinget. Och det motiverades
med att det var någon slags energiskatt som vi skulle räkna oss tillgodo.
Klumpsumman kommer i en helhet. Det finns inte några speciella krokar där
det hänger energiskatt och där det hänger personalbeskattning och där det
hänger samfundsbeskattning. Klumpsumman kommer som en helhet 0,45.
Finansministern drog t o m till med att hur skulle vi klara det då när vi är
självständiga. Det har heller ingen relevans. Så länge vi har det här systemet.
Vi har det här systemet vi har nu och självstyrelselagen måste man följa.
Avslutningsvis följer man inte självstyrelselagen så går det inte att få ihop
det här ekonomiskt. Det går inte att ge löften och allmosor till höger och
vänster, och inte se till att vi har ett avräkningsbelopp som motsvarar den situation som vi har idag här. Det blir ohållbart på sikt. I all välmening får jag
säga som ltl Asumaa sade.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ordvrängeri tycker jag inte om att syssla med, allra
minst i lagtingets plenisal. Men låt mig använda den här budgetmotionen som ni har skrivit som underlag. Där det inte står så här alltså. ”Utskottet förutsätter att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar, som möjligen balansen på den offentliga ekonomin på
Åland.” Så står det inte. Alltså det är ingen skall mening det här. Det är
ingen order, utan det står att man förutsätter att landskapsregeringen
har beredskap att göra det. Det är vänligt framförd önskan att landskapsregeringen skulle göra det. Då får man inte använda den skrivningen som att det skulle vara en ordergivande skall-sats. Inte sant.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi säger så, att vtm Roger Jansson inte tycker om det här med ordvrängeri. Men och andra sidan så känner vi också varandra ganska väl
sedan många år tillbaks. När det gäller ordanalys. Vad man kommer
överens om och vikten av att hålla sig vid det man kommer överens om,
det har åtminstone tidigare vtm Jansson varit väldigt noga med. Så jag
är förvånad. För det jag har förstått att det är motiven till att man inte
nu levererar det som jag, även om det var en vänlig önskan, det är bra
om man kan ha en vänlig önskan, men det var ändå en enhällig vänlig
önskan ifrån både finans- och näringsutskottet och lagtinget, att det här
är vi bekymrade över den ekonomiska situationen. Vi tror att man måste
komma tillbaks i brådskande ordning för att göra ytterligare inbesparingar. Jag är förvånad, för jag kan inte hitta någonting nytt. Något verkligt nytt. Har vtm Jansson hittat något väldigt nytt som kan tala för att vi
inte ska bry oss om de sparkrav vi var eniga om tidigare?
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, fru talman! Det var en enhällig framställan från lagtinget om att
landskapsregeringen skulle ha en sådan här beredskap. Och det har man
nu meddela om att man har utrett och undersökt och kommit framtill
att man har möjlighet att ha en budget i balans 2015. Av det skälet behöver man alltså inte föreslå några ytterligare inbesparingar, än de
tunga inbesparingar som anfördes i grundbudgeten för 2013. Som det
här hänvisade uttalande kommer ifrån behandlingen av här i lagtinget.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hoppas verkligen att jag skulle ha fel, men jag är rädd att jag inte har
det. Jag tror inte att man har utrett den här frågan så speciellt noggrant,
utan ifrån tjänstemannahåll har det kommit propåer att de här och de
här anslagen, som det alltid brukar vara och som många av oss har erfarenhet av att många av de här anslagen så behöver vi få upp i en tillläggsbudget. Inte tror jag att det finns några mera tankar eller någon
slags utredningar och analyser, vad gäller den här tilläggsbudgeten. Tyvärr. Vi ska säkert få höra det i finans- och näringsutskottet och förhoppningsvis här i lagtinget, men tills vidare så finns det inte speciellt
mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson för ett resonemang kring svart och vitt
och glansbilder och jag måste säga att jag inte förstår överhuvudtaget
det här resonemanget. Jag tycker att det är jätte förvirrande. Jag undrar
om ltl Eriksson faktiskt har läst den här tilläggsbudgeten. För det står ju
att oron består av det troligt att man kan vänta ytterligare ett par år på
en verklig uppgång i konjunkturen. Man ser fortsatta risker i första hand
en svag inhemsk efterfrågeutveckling, export, kommunernas skattefinansiering beräknar man minska, näringslivet är försiktigt positivt, sjöfarten har ännu inte tagit sig ur krisen, finans- och försäkringssektorn
sammantaget är mycket återhållsamt. Jag tycker att regeringen här har
varit mycket klar och tydlig med hur situationen är, så att jag är mycket
förvirrad kring ledamotens utlåtande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är tillåtet att bli förvirrad och det blir jag ibland också av vissa anföranden, så det är tillåtet. Men den röda tråden, om jag då försöker koka
ner i mitt resonemang, så är att vad är det som har ändrat. Vad är det
som har ändrat sedan vi hade den ordinarie budgeten? För finans- och
näringsutskottet och både ltl Kemetter och jag omfattar ju den stora oro
som finans- och näringsutskottet enhälligt satte till pappers. Och jag kan
inte för min själ, trots att jag är läskunnig och trots att jag också har tagit del av presentationen kunnat säga att det är pga. det här och det här
som man inte kan bry sig om det som man har kommit överens om en
gång. Det förstår inte jag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Men jag tror nog att ltl Eriksson och jag också kan
vara ganska enade kring att det är nog inte fråga om några glansbilder
som målas upp.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det gäller då inte den här textmässiga tilläggsbudgeten utan presentationen av den, som jag tyckte målades i väldigt ljusa färger. Men det får
jag säkert anledning att återkomma till en replik med vicelantrådet så
småningom.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vad är det ackumulerade underskottet? Det borde jag
egentligen låta vicelantrådet redogöra för det, men jag har själv ett intresse för de siffrorna, så jag försöker klargöra hur jag ser på det. Budgettekniskt i bokslutet för 2012 så är det ackumulerade underskottet ungefär 30 miljoner euro. Men sen får vi komma ihåg att vi har utjämningsfonden och precis som sades där, som har funnits i budgeten men
man har använt sig av den. Den har finansierat ett underskott. Med
sammantaget 30 miljoner bokslutet 2012 och sen får vi räkna med ett
underskott under 2013 på ca 6-7 miljoner, som landskapsregeringen
trodde på förut om att man finansierar med resten av utjämningsfonden. Vi tror att det blir ungefär 10 miljoner euro år 2013. Så då är vi
uppe i 40 miljoner. Plus det att vi har förbrukat 46,5 miljoner ur utjämningsfonden, så sen finanskrisen började så menar vi att landskapet har
haft utgifter på ca 85-90 miljoner mera än vad vi haft intäkter i slutet på
det här året.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tackar för det, men jag brukar få kritik. Jag fick bl.a. i jämställdhetsdebatten att jag ägnar mig åt för mycket sifferexercis, men ska man prata
ekonomi så är ju faktiskt siffror betydligt intressantare än bokstäver.
Men ändå. Jag har den uppfattningen att det är mera än så. Men jag har
riktat mig till finans- och näringsutskottet, så jag ska inte vara så kategorisk utan redogör en gång för alla ut det här för det är viktigt att vi i
både opposition och regering och framförallt finansministern, att vi har
samma ingångsvärden när vi diskuterar den ekonomiska politiken. Annars är det svårt att få det gå ihop, som är viktigt i ekonomiska sammanhang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag vill på finans- och näringsutskottets vägnar tacka för uppmärksamheten här i salen. Vår lilla tappra skara består av hårt kämpande ledamöter och vi försöker naturligtvis göra allt vad vi kan för att
sprida vetskapens ljus över församlingen. Jag skulle i en uppriktig fråga
vilja att ltl Eriksson utvecklade begreppet ackumulerat underskott. När
ska man börja den här ackumuleringen och vad är det som ltl Eriksson
avser när det gäller att nu reda ut det ackumulerade underskottet. Från
och med när, till och med när och till vilken nytta. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är faktiskt inte så dramatiskt som det låter. Tittar man på boksluten
så år 2007 gick man nästan 30 miljoner på plus. År 2008 12,7 miljoner,
men år 2009 blev det 17,3 miljoner back. Och sedan dess har det gått
back. Så börja lämpligen där, så får vi hoppas att det kommer det utlovade jublet.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag får alltså konstatera att ltl Eriksson menar att tideräkningen började år 2007 och det är då man ska inleda granskningen av
den s.k. ackumulerade underskottet. Då undrar jag, har ltl Eriksson alls
något intresse av att vi skulle utreda det ackumulerade överskottet, som
ju ändå har resulterat i ett rätt ok samhälle, får man säga. Där man
kanske inte kan räkna hem det i siffror, vilket är lika lätt att man sätter
det första datumet till just 2007. Det finns ju rätt mycket som har hänt
före det. Och en utjämningsfond som man ju de facto hade, den använde
man ju till för att man skulle kunna hantera sämre tider. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror ändå att det är bra att vi är seriösa när vi pratar ekonomi. D.v.s.
det var ju i årsskiftet 2008-2009 som det började gå back. De siffror
som används nuförtiden när man pratar om det ackumulerade underskottet, så är exkl. utjämningsfonden. Och det menar jag att är fel. Det
är fel. Jag ser att finansutskottets ordförande ruskar på huvudet. Då är
det riktigt allvarligt. För det är också pengar som har använts bokföringstekniskt. Så det är självklart om man pratar om det ackumulerade
underskottet, att man måste beakta utjämningsfonden. Annars blir det
ju inte korrekt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att det är bra att ltl Eriksson ger klart besked när
det gäller vindkraften för sin egen del, att man från Ålands Framtid är
man inte beredd att vara med och stöda det ekonomiskt från Ålands
sida. Man kan inte uppfattade ltl Erikssons uttalande på något annat
sätt. Han har upprepat det två gånger nu offentligt här i lagtinget.
För min del så har jag en annan inställning och den bygger de facto på
att vindkraften och stödet till vindkraften är helt och hållet en landskapsbehörighet. Om vi ska vara riktigt ärliga, som jag brukar säga
ibland. Och så är det. Och då har vi också ett moraliskt ansvar både
gentemot våra utövare och våra företagare här på Åland och också
gentemot en förhandlings partner, att visa att vi vill göra det här tillsammans och göra ett bra avtal som är till nytta både för staten Finland
och för landskapet Åland och för våra företagare här på Åland. Det har
varit utgångspunkten i mitt arbete med den frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Och det blir lätt upp och ner. Det vanliga brukar ju vara att oppositionen
vräker på hur mycket som helst och regeringen försöker hålla i pengarna, men här har vi faktiskt en helt omvänd diskussion. Jag har inte sagt
att jag har någonting emot vindkraften, men det jag är förvånad över är
att man så pass godtyckligt och utan att det överhuvudtaget har diskuterats någonting i lagtinget att ta på sig utgifter för ytterligare 20 miljoner.
I det ekonomiska läget som vi befinner oss i idag. Jag är precis lika positiv till vindkraften som finansministern Nordlund är, men jag tycker att
man måste föra en seriös diskussion om de här frågorna och titta på den
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ekonomiska biten som en helhet, inkl. det vi missar i avräkningsbeloppet och så vidare. Det här håller inte på sikt. Damerna har roligt i regeringsbänken, men så är det. Pengar är pengar.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ja, det är lätt att vara positiv till vindkraften om någon annan ska betala den. Utan det är ju först när man är själv med och på något sätt bidrar, som positiviteten vägs och mäts på något sätt i sammanhanget. Men nog om detta.
Det som jag är överens med ltl Eriksson är när det gäller avräkningen.
Och att det ska följa självstyrelselagen. Det vill jag återkomma i lagtinget
lite senare med olika förslag i det ärendet som sådant. Det är för stor
fråga för att ta i en replik här.
Men självstyrelselagen anser jag också att ska följas och respekteras.
Men till alla de punkter som ltl Eriksson tog upp i sitt anförande, vill jag
säga bara två saker. Vår målsättning kvarstår att budgeten ska vara i balans år 2015 och det är mitt ansvar tillsammans med mina kollegor
verkställa det och vi ska också se till att det landskap som vi lämnar över
till den regeringsmakt som tar över nästa period ska vara ett skuldfritt
landskap.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag önskar att det vore så. Jag tycker att det är en bra utfästelse ifrån finansministern sida och det gäller att leva upp till den. Det är klart att
det är betydligt lättare att göra politik på vindkraften än att ändra avräkningsbeloppet. Men ändå när man från regeringens sida kommer
tillbaks och faktiskt uttalar en förståelse för att man från finsk sida inte
respekterar, inte följer de mekanismer som finns i självstyrelselagen, då
blir jag väldigt bekymrad. Det finns ganska tydligt beskrivet hur det här
ska gå till. Det pratas ju ofta om att det är väldigt juridiskt och väldigt
krångligt. Och det är sant. Men så länge vi har det systemet så ska vi
följa det och inte hela tiden anpassa oss till vad motparten tycker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska prata om tre saker. Först två snabba och sen en lite
längre. Först vill jag säga att jag ju förstås understöder det resonemang som
förs fram i tilläggsbudgeten, som jag tycker är ganska realistiskt om man ser
till skrivningarna och man verkligen läser det, som ltl Kemetter sade här i en
replik.
Jag hoppas också att det resonemang som finansministern Nordlund för
fram är det som kommer att förverkligas och jag hoppas att alla oavsett man
har en gud eller inte, ber sin aftonbön till sig själv så ska man inkludera det
här Nordlundska resonemanget i sin aftonbön och inte vilja att det inte förverkligas. Det hoppas jag att alla lagtingsledamöter gör. Sen tycker jag också
att ltl Nordberg hade en bra beskrivning, det här med trafikljusen som fastnat
på gult. Och den osäkerheten i sig är ju ett problem, som vi lite har fastnat i
delvis hela världen, Europa och så vi. Och det gör att man runt styrelseborden
kanske är lite försiktig med att göra satsningar. Annars brukar kris och möj-
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lighet innebära samma sak, men när trafikljuset är gult så kanske man istället
väntar.
Det var den ena saken. Det andra är diskussionen om PAF. Där jag tycker
att det har sagts mycket klokt och i stort sett är vi överens om att PAF-medlen
ska användas. Men att de ska användas försiktigt och eftertänksamt på ett
sätt som kongruerar PAF:s varumärke och hela bolagets profil och syfte.
De ska användas i huvudsak till investeringar på ett sådant sätt att man
inte gör sig beroende av dem i större utsträckning, när det gäller driftskostnader och konsumtionsutgifter. Där är vi, skulle jag säga överens. Och jag
tycker också att vi ska vara överens om den här saken. Den borde förhandlas
på ett sådant sätt att alla partier är med på de principer som man tar, om
möjligt om hur man använder PAF-pengar eftersom det är så pass centralt.
Jag tycker också att man ska ta hänsyn till oppositionens åsikter, vilket jag
finner att inte skiljer så mycket från regeringspartiernas. Där har finansutskottet, om man finner det till sin uppgift att försöka utröna huruvida man
kunde enas kring en sådan lösning.
En fond för PAF-pengar tycker jag ska basera sig på lagstiftning och också
där tydliga principer hur den får användas, hur den skapas, hur den byggs
upp och hur den får användas i uttagssyfte. Det bästa vore om man på sikt
skulle få en sådan fond, som är oberoende av att den fylls på. Att avkastningar räcker till de behov som vi har. Det skulle vara ett önskescenario.
Den tredje saken som jag kommer att ta lite mer om är Norra Ålands Industrihus, som kan vara en detalj i budgeten men ett mycket viktigt sådant. Jag
tycker att det är bra med diskussion om det här, att få höra de olika partiernas åsikt om det här. Jag kan inte som styrelseledamot i bolaget ge desto
mera några detaljer, men det kan förstås en företrädare för bolaget göra i finansutskottet vid behov.
Jag har tillsammans med minister Karlström och andra ägnat det här en
hel del tankekraft, eftersom vi ser en stor potential i det här bolagets möjligheter att också framledes stöda åländsk näringslivsutveckling. Men jag vill
börja med en kort historia. Det är så att det här bolaget grundades 1970 på
initiativ av några Västanträskare. Man kan säga att Västanträsk-andan fördes
utanför socknen tillsammans med de alla andra norra åländska kommunerna
så ville man ha det här bolaget och gjorde flera satsningar i många omgångar.
En del gick inte så bra, andra har varit ytterst framgångsrika och jätte viktiga
för åländsk industri, för åländska arbetsmarknaden och för också andra
åländska kapitalister, som tillsammans med Norra Ålands Industrihus har
drivit företag i de lokaler som bolaget har förverkligat. Det är den historia, det
kommer från i huvudsak.
Sen stöter man på patrull kan man säga. När hela den här debatten med
Norra Ålands Industrihus började, när vi gick med i EU, fick EU-statsstöds
regler. Det innebar att det blev bl.a. en stagnation i Norra Ålands Industrihus.
När den här nya regeringen och ministern tillträdde, så tog man kontakt från
bolaget och bad om att det skulle göras någonting. Förnyelse, att det skulle
börja hända någonting. Och den som känner minister Karlström vet att då
går han till sin kammare och funderar. Och så gjordes. Då blev det en ganska
häftig diskussion, som jag inte tänker nämna desto mer. Men i alla fall, så var
det ganska mycket missförstånd och man hade ett visst arv och man upplevde
kanske att det blev en för stor förnyelse. Man hakade upp sig mycket i debatten kring begreppet riskkapital. Och det ser man från visst håll ibland som en
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svordom, men så är det absolut inte utan för det första så har det här bolaget
alltid sysslat med ett slags riskkapital. De fastighetssatsningar man har gjort,
även de som har gått bra, har varit relativt riskfyllda eftersom att man har
byggt på sådana ställen, sådana fastigheter som svårligen hade fått användning om det här företaget som fanns i det skulle ha gått omkull. Så risken var
ganska stor i de satsningar man gjorde. Men som tur var så gick det bra. Det
är ju så att riskbilden är speciell. Man bygger ute på en liten ö i Östersjön lokaler som är speciella till ett visst behov på ett visst ställe, så det är vilken
kontext man bedömer det utifrån.
Jag skulle säga att man kan prata om det kapital man har satt i bolaget var
riskkapital. Det är annat om man bygger en fastighet inne i Mariehamn. Då
sjunker risken avsevärt, eller man bygger den på ett sådant sätt att den kan
användas av många olika verksamheter. Hur som helst. Se inte riskkapital
som någonting fult. Utan det sysslar företagarna med varje dag, när man satsar i sina företag. Och med risken kommer också möjligheter och ofta går de
hand i hand.
Kort nu om det här bolagets närmsta framtid, eftersom jag tidigare har varit då en tilltänkt styrelseordförande, så har jag utgående från det funderat
mycket på vad som behöver göras och för det första är det här ägarbytet viktigt att göra både här i lagtinget, men sen också formellt ute i kommunerna
osv. Vi har en VD idag som går i pension, som har varit länge i bolaget. Det
behövs rekrytera en ny styrelse utgående från den nya ägarbilden och från det
kompetensbehov som bolaget har för att kunna utvecklas. Men i stort sett
skulle jag säga att det är värdefullt att den nya styrelsen sen har till stora delar ett blankt papper att börja ifrån och utforma det här bolaget och välja vilken strategi man går in för att utveckla bolaget med. Och då tycker jag att
man ska ta avstånd från det här arvet, den här Västanträsk-andan. Men sätta
in det i dagens verklighet. Det finns en rad möjligheter och frågeställningar i
det och för det första kommer man till den frågan som uppkom här i debatten, att ska man ha både Ålands Utvecklings Ab och vad nu det här bolaget
kommer att heta eller ska de slås ihop. Vilken roll ska de här bolagen ha i
kommande strukturfonder, EU-program och vilken branschavgränsning och
uppdelning ska man göra. Var finns det största möjligheten och behovet
framförallt att av den typen av stöd som det här bolaget då kan ge? Allt det
här bör den nya styrelsen ha ett ord med i spelet när man avgör det. Tillsammans givetvis med sin ägare och indirekt också med lagtinget i budgeten för
2014.
Kommunernas roll då, som säljer sin andel. Är det så att kommunerna slutar med näringspolitik och deras roll blir mindre? Jag skulle inte säga det.
Deras roll blir mindre direkt i att delta i den själva finansieringen av de näringspolitiska satsningarna. Men tvärtom så ska kommuner inse sin absoluta
avgörande och viktiga roll när det gäller infrastruktur och planering t.ex., som
måste gå hand i hand med de här syftena. Så jag tror att bolaget ska ha fortsatt nära samarbete med inte bara de här kommunerna som nu har varit med
utan med alla kommuner och leva i symbios och möjligöra de här satsningarna för entreprenörerna. Och där kan ju det här bolaget vara en länk i någon
mån mellan kommunerna, en samtalspart och entreprenören.
Sen när det gäller rollen för det bolaget så tycker jag att man kan ta ganska
stor utsträckning en modell från Sverige där man i liknande bolag har klara
principer på hur man går in i och satsar i bolaget. Däremot så har vi ju en
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speciell situation på Åland. Det är så småskaligt och det är många små och
olika typer av satsningar typer av satsningar. Det kommer inte i av det ena eller det andra utan man måste ha beredskap att vara mångsidig i det här bolaget. Man ska inte vara den som drar vare sig initiativen eller projekten utan
det ska vara en entreprenör, som går i bräschen. Man ska tvärtom knuffa och
i någon mån stöda. Man ska framförallt följa de regelverk som vi i dag har.
EU-statsstöds regler och givetvis också andra lagar. Och man ska inte konkurrera med privata alternativ, utan man ska vara en lösning om det inte
finns privata alternativ eller tillsammans med privata alternativ hjälpa till.
Man ska ha en tydlig bild av sitt engagemang med en tydligt exit och man ska
ha tydligt avgränsning av sitt engagemang, vad man går in med och inte bara
i pengar och hur, utan också om man i övrigt ska gå in med intellektuellt kapital och hjälpa till i styrningen av företaget. Försöka förmedla kompetens
från Ålands näringslivs styrelsebas eller övrigt vara kompetensförsörjande.
Allt det där ska vara väldigt tydligt, så att entreprenören vet vad som gäller.
Sen när det gäller finansieringsmodellen, så sade jag tidigare att det beror
på de här EU-programmen. Om man får en roll där så kan den bli väldigt betydelsefull. Sen finns det också s.k. bukett av olika möjligheter, att kapitalisera och finansiera ett bolag eller en verksamhet. Tidigare har man satsat enbart i fastigheter och nu kan man tänka sig en kombination av att satsa i företag eller i företag som verkar i en viss bransch och så vidare. Det där är allt
avgränsning som man måste göra och försöka rikta sig åt rätt håll. Sen finns
det ju olika möjligheter då att tillsammans med andra som satsar i de här bolagen hjälpa upp de här nya idéerna. Man kan vara kategoriserande på olika
sätt för näringslivsutvecklingen. Och som jag sade tidigare så det kan ju också
vara så att ett bolag saknar en viktig kompetens och då kan man förmedla in
det i bolaget och ha en sådan roll. Det viktiga är ju att det här blir en revolverande finansiering. Pengarna snurrar runt, kommer tillbaka ut ur de här bolagen och kan användas för nya satsningar och till slut har man en ganska
stor kapitalbas om man använder den klokt så kan det göra nytta många
gånger. Och om man jämför med att ge direkta bidrag då så det är den värsta
sortens riskkapital för det försvinner direkt, sett ur landskapets synvinkel.
Det blir fast i den satsningen. Det kanske en entreprenör kan satsa i annat.
Men så här i stort sett är bilden för det här bolaget och framtiden. Och som
sagt är det ganska mycket blankt papper och det tycker jag att det ska vara
det. Det finns då alla möjligheter. Samtidigt som alla de här tankarna pågår i
den här stora förändringsprocessen så har ju bolaget fortsatt med sin verksamhet och delvis också utvecklat den. Det har nämnts här att det pågår förhandlingar om att delta i finansieringen då av upprustningen av Haga Kungsgård, som delvis omfattar ladugårdsbygge men också andra verksamheter
som försiggå på kungsgården och det bolaget som finns där så ska finansieras
tillsammans med andra aktörer som kommer med både kapital och också intellektuellt kapital med kompetens till det här bolaget. Den satsningen är ju
väldigt speciell på en speciell plats, men mycket av de byggstenar i det kan
tjäna som modell och lite pilotprojekt för satsningar i just den branschen av
den typen. Vilket det finns ett stort behov utav i framtiden?
Samtidigt har det förts diskussioner om landbaserad fiskodling på Åland
och där har det här bolaget nämnts som en möjlig medhjälpare i förverkligande. Det är ju ett oerhört intressant projekt. En bransch som vi här på
Åland är väldigt duktiga på, men som har problem med att verka i den kon414

text man gör idag, när man odlar direkt i havet. Skulle det här kunna förverkligas så skulle det betyda otroligt mycket för åländsk industri och för miljön.
Så det kommer vi att diskutera vidare. Det har också att göra med de här, i
någon mån, finansieringen från EU och hur man kan inom EU:s regelverk
göra sådana satsningar.
Så det här var som jag sade lite längre om den tredje punkten. Tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman tog upp själv den här benämningen riskkapital och att det befläckas med negativt tänkande och det är
precis som ledamoten säger att riskkapital existerar ju överallt där man
satsar. Så jag delar den uppfattningen, men på något vis när det kopplas
ihop med det projekt som minister Karlström har nämnt så då blir det
fult. Då kanske det skulle ha varit ett annat namn från början. Så det
hade kunnat heta Utvecklings Kredit eller någonting.
Men det var inte därför jag begärde frågan, utan jag tänkte mera på
den här finansieringen och kravet på styrelseplats i det bolag man går in
och satsar pengar. Är det sådana tankar som man har? Det är ganska
mycket allmänt ännu och ingenting är klarlagt. Kommer Norra Ålands
Industrihus Ab ställa krav på styrelseplats i de här bolagen som man går
in i med riskkapital och kommer man att ställa återkrav på återbetalning
av riskkapitalet?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag kan inte här i plenum redogöra desto mera för den här
satsningen, men de här frågeställningarna är klart att man har haft på
bordet i de förhandlingar som är och man har tydliga uppgörelser i botten. Om det är så att finansutskottet vill veta, så har man rätt att höra
bolagets företrädare för att ta reda på det här. Men jag skulle säga att
den lösning som vi nu skissar på så tycker jag har en bra balans när det
gäller just de här sakerna.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ja, det är ju så att vi ser ju att behovet av olika finansieringslösningar måste finnas eftersom, som jag nämnde i mitt anförande att det investeringsstöd som finns idag, så räcker ju inte till och då
måste man hitta andra modeller. Därför är det viktigt, tycker jag att när
man skapar de här modellerna som man tänker göra nu så är att de är
tydliga och klara regelverk, att det inte blir några bekymmer i framtiden
och att det är förankrat i EU, att det är notifierat och att man inte får något sorts återbetalningskrav som i Industrihus eller ITiden Ab. Så jag
hoppas att det görs ett grundligt arbete och det är skäl för oss i finansutskottet att höra hur tankarna är i styrelsen.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Jag kan bara hålla med ltl Eklund det är jätte viktigt att
man är säker på sin sak och att man följer de regelverk som är uppsatta
för EU och att man inte hamnar i den situation som man gjorde med
Ålands Industrihus, så det ser jag som en självklarhet. Det är jätte viktigt. Sen är det så att den här satsningen som görs nu har en sådan modell till viss del och i ett annat fall kan man hamna att bygga om den.
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Men det gäller att ta fram ett smörgåsbord av möjligheter, som man kan
erbjuda åt, i det här fallet åt en bonde då. Det gör ju också att vem som
helst kan bli bonde. Man måste inte ha ett hem och hundra hektar, som
man får ta över gratis utan man kan hjälpa till så att en ungdom i princip
kan bli bonde med den här hjälpen istället. Alltså att man inte avgränsar
den möjligheten. Det skulle jag säga spelar stor roll för det finns mycket
marker på Åland, som kunde brukas effektivare och då kanske olika begränsningar gör att man måste lämna det. Det kan vi lösa så här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Två synpunkter och en frågeställning. För mig som för tretton år sedan var med och försökte bygga upp Ålands Utvecklings Ab till
ett normalt fungerande bolag på samma sätt som östan och västan har
när det gäller riskkapital. Så det var ytterst intressant att höra de här
tankarna som finns nu. Och min fråga är då att: Vilket behov ser ltl
Sundman av kapitaliseringen ifrån lagtingets sida framöver när det gäller de här planerna?
Sedan är det så att riskkapital är bättre än bidrag. I allmänhet får man
dem tillbaka i reda pengar. Men det får man ju aldrig när det gäller bidrag. Så folk borde lära sig att förstå, även massmedia kanske, vad det
här riskkapitalet egentligen är. Så fort man lånar ut pengar med bristfälliga säkerheter på något sätt eller osäker framtid. Så är det ju risker man
tar.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Man kan generellt säga att kapitaltillgången är god på
Åland. Ålänningarna är rika, vi har en egen bank och vi har kapitalister.
Egentligen mycket mer än vad vi borde ha för ett sådant här litet ställe,
med så här få människor. Men det är ju så att det inte finns några gratis
luncher och till den del det behövs kapital, om man nu kallar det riskkapital, som annars inte kan försvara sig så då kan samhället ha en roll att
avkastningen delvis ger samhällsekonomiska effekter. Då kan man hitta
en roll för det här bolaget också för Utvecklings Ab. Särskilt om man kan
analysera den hjälp och stöd man får ge i de här EU-programmen, så då
har båda de här bolagen en roll. Var för sig eller tillsammans. Eller tillsammans som två separata bolag. Det gäller att hitta en modell som passar i den ganska starkt förändrade världen. På de här tretton åren, så har
ganska mycket saker hänt. Då också mot bakgrunden av konjunkturen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Utvecklingen i Ålands Utvecklings Ab har stannat upp. Pga.
att man inte haft en fungerande kapitaliserings policy. Eftersom exiten
ändå tar ganska lång tid före man kan genomföra dem så måste man ha
en plan och en kapitaliserings policy. Och min grundfråga var alltså den,
hur en sådan kan se ut i det här nygamla bolaget och har ltl Sundman
alls någon uppfattning idag om vad som skulle behövas framöver för de
kommande fem åren.
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Ltl Danne Sundman, replik

Ja, fru talman! Jag ska inte säga att jag har någon exakt uppfattning,
men det är klart att om man ska göra satsningar i särskilt Utvecklings
Ab, så då krävs kapitalisering eftersom man inte kan göra exit annat än
några få bolag. Och det är så för en kapitalist att göra exit, bara för exitgörandes skull i ett dumt skede, så kostar ju. När det gäller det här bolaget så har man ju redan tidigare haft sådana lösningar, att man har en
fastställd exit när fastighetsägaren ska köpa ut den. I det här exemplet
nu, som diskuteras i Haga är det också en väldigt tydlig strategi till den
delen och man vet på förhand när det sker och så vidare. Men det där
beror på typ av satsningar. Om man sen går till den här landbaserade
fiskodlingsdiskussionen så då är det fortfarande skrivet i stjärnorna.
Vilken roll bolaget tar sig, får och hur man kan, om man kan och när
man kan göra exit ur det, men det viktigaste är ändå att ha det här klart
för att man måste ha den här strategin och följa den.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det har under debattens gång diskuterats och ställts lite frågor
kring Ålands gymnasium och vad som pågår där och hur läget för tillfället är.
Och det kan man säga att rent organisatoriskt så börjar man sakta men säkert
att hitta sin form. Vi kan ju se det på det sättet att man måste gå tillbaka i
historien och titta på bakgrunden till när man då körde igång. Det blev en
ganska snabb igångkörnings process från det att lagtinget fattade beslut tills
det att man sjösatte hela projektet. Det har gjort att under arbetets gång så
har man också upptäckt att det behöver göras förändringar i organisationen.
Vissa av de förändringarna har man valt att skjuta framför sig, till dess att
man har gjort en utvärdering. Men vissa av dem har man ansett att är av sådan karaktär att man behöver göra dem med en gång för att man ska få en så
fungerande verksamhet som möjligt. För den här utvärderingen finns med i
både lagtingets beslut och i dåvarande landskapsregeringens framställning,
att man ska utvärdera när det har gått tre år. Då ska man utvärdera hur den
nya skolan fungerar och återkomma med eventuella förslag till större förändringar. Skolan blev ju också en myndighet bestående av två skolor d.v.s.
Ålands Gymnasium består av Ålands Lyceum och Ålands Yrkesgymnasium.
Och i det här sammanhanget gav vi också via lagstiftningen över helt och hållet för ansvaret för myndighetens interna organisation till styrelsen och tjänstemannaledningen där. Det är dem som ska planera vardagen och se till att
man får den att funka innanför de ramar, den lagstiftning och det uppdrag
som lagtinget slutligen sätter i budget.
Det här tycker jag att man har gjort förhållandevis bra, utgående från de
förutsättningar man har haft. Vi ska komma ihåg åter igen, hur man startade
upp skolan. I samma veva som man fick en ny organisation fick man också ett
nytt kollektivavtal. Ett kollektivavtal som har visat sig när man nu har fått erfarenhet av den, vara rätt kostsamt. Nu börjar man se effekterna av det här.
Men vi ska också komma ihåg att avtalet som sådant ger också möjligheter
för arbetsgivaren att komma vidare med det här. Och nu handlar det om där
då att få kollektivavtalslösningarna att bli så effektiva som möjligt. Så man

417

kan inte säga att dem kostnadsökningar som vi nu idag ser enbart bygger på
det nya avtalet, utan här handlar det nu om att se till att man också utnyttjar
möjligheterna från arbetsgivarens sida till hur det här avtalet används. Men
utöver det så har man också sett att det finns vissa sådana här strukturella
förändringar man behöver göra. Bl.a. var det på det sättet att när man körde
igång skolan så kan man säga att de olika utbildningsledarna hade i princip
samma ansvarsområden som de gamla skolorna hade. D.v.s. vi hade lika
många ledande tjänster som vi hade rektorer innan. Det vi försöker göra nu
eller det som styrelsen försöker göra nu är att minska av på den här ledningen så att man samlar det under färre personer för att få en bättre överblick
över respektive område. Det vill säga man ska försöka vinna de positiva effekter av den här omorganisationen, som lagen och det övriga regelverket gav
möjlighet till. Därför att hela den här organisationen gjordes ju utgående från
att man skulle kunna samordna och på ett bättre sätt utnyttja resurserna. Allt
gick inte att genomföra med en gång, utan det har fått göras steg för steg.
Så det om den här förändringen från utbildningsledare till att man nu går
då till biträdande rektorer i det här sammanhanget. Det är alltså en minskning av de ledande tjänsterna och inte en ökning som jag tyckte mig höra i en
diskussion här tidigare. Och det tror jag är nödvändigt för att vi ska kunna få
det här att fungera på ett bra sätt.
Sen ställdes det också frågor kring dem ombildande av tjänster som finns
här. Orsaken till att man då också har lyft löneklasserna där. Och där är det
på det sättet att när man har gjort den här omorganisationen, så har man inledningsvis haft kvar den personal som fanns på de här tjänsterna tidigare.
Och också de tjänstebeskrivningar som har funnits där. Efter hand som man
har skapat organisationen så har man lyft över ansvarsområden som tidigare
inte fanns på dem här respektive tjänsterna. Det här har man löst så länge
man inte har ombildat tjänsterna genom att ge olika typer av tillägg. Kostnaderna har vi haft sen tidigare, men nu ser vi till att när man hittar formen för
det här, så ser man till att man då inrättar de här tjänsterna. Kostnadseffekten den drog man på sig redan tidigare. Nu ser man till att man då får en organisation som motsvarar också på pappret det som sker ute i verkligheten.
Men ser vi framåt. Ni har läst tidningen idag, att i bokslutet finns 340 000
euro back föregående år. Analysen av de orsakerna pågår just nu. En del finns
i oberäknat höjdarlöner, men det finns också i uppstarskostnader för den nya
organisationen och annat. När vi kommer till det att vi börjar diskutera kring
bokslutet, då kommer vi också att ha mera kött på benen kring de bitarna.
Och vill finansutskottet höra mera så är det möjligt att ta kontakt med skolan
själv och där få beskrivningar kring dem bitarna.
Vi har nu koncentrera vårt arbete på från landskapsregeringen och utbildningsavdelningens sida i att hålla en mycket tät kontakt jämtemot skolan,
myndigheten och Ålands Gymnasium och för ett resonemang om hur framtiden ser ut. Hur ska vi nu lyckas med att hålla oss innanför ramen? Och det
arbetet har börjat väldigt bra, men vi är inte framme ännu. Då skriver vi
också april här nu. Vi har möjligheter att kunna göra förändringar under det
här året, som ska se till att vi håller oss inom den ram som finns här. Och är
det så att det visar sig, att dem förändringarna som måste göras skulle strida
mot dem budgetskrivningar som finns sen tidigare, då får vi naturligtvis
komma tillbaka hit till salen för att begära om lov att göra det. Men i dags
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läget har vi inte den typen av indikationer, att jag kunde i den här tilläggsbudgeten säga att jag behöver få den här biten.
Så att vi jobbar med ett stadigt grepp framåt vad gäller den här biten. Det
finns en hel del åtgärder kvar att genomföra, men jag är helt övertygad om
att vi är på rätt väg. Men som sagt var, koppla hela tiden också tillbaka till
den historiska tillblivelsen av Ålands Gymnasium. Det blev väldigt bråttom
inledningsvis och det får man nu också se till att man då försöker att jobba
sig igenom så att man också får en organisation som fungerar framåt. Allt
kan inte ligga på plats omedelbart, om det är så att man har en så kort inkörningsperiod som Ålands Gymnasium först fick.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var svar på flera frågor minister Ehn och mycket
väl förberett. Min upplevelse är ändå att kollektivavtalet som är mycket
kostsamt och som leder till de här ökningarna. Jag har förstått att det
var så att facket var tidigare och förhandlade och också varnade, att den
här helhetsarbetstiden kommer att bli kostsam när man övergår från
undervisningsskyldighet till helhetsarbetstid för lärarna.
Nu undrar jag, hur man kommer att arbeta vidare för att effektivera
inom det området och är det möjligt då att man gör ett nytt avtal inom
tre år när man börjar omförhandla.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Avtalsfrågorna ligger formellt sätt inte på utbildningsministerns bord. Avtalsförhandlingarna sköts centralt och det är framförallt finansministern som ansvarar för dem frågorna. När det gäller de
avtalsrättsliga frågorna för tillfället, så pågår det en ständig diskussion
mellan landskapsregeringen som arbetsgivare och fackföreningarna,
som är den andra samtalsparten i det här sammanhanget. Om hur man
då ska använda sig av det här nuvarande avtalet och hur man ska gå vidare med fortsättningen. Men jag kan i dags läget inte säga att på vilket
sätt man kommer om tre år att gå vidare när det gäller avtalet. Det
skulle vara fel av mig att här från talarstolen säga exakt hur det här ska
göras. Jag tror att man behöver få en ordentlig utvärdering av resultatet
av det här. Därför att helhetsarbetstid har både positiva och negativa effekter. Både på skolan, på kostnader och på hur man kan utveckla skolan framåt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde också här förslag på effektivering för att kunna få ner den här ökade kostnaden. Kan minister Ehn
vänligen berätta lite mera kring dem.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Utan att gå alltför mycket händelserna i förväg och i det här
skedet när beredningsarbetet pågår, kan jag säga det att en av de sakerna som gjordes här nu när vi skulle fatta beslut om huruvida vi skulle vid
bli dimensioneringsbeslutet som vi tog i år under hösten. Vi fick det upp
på bordet på nytt här när vi såg försöksansökningarna, så kunde vi konstatera att det fanns möjligheter att göra vissa förtätningar inom vissa
undervisningsgrupper för att kunna ta emot flera ungdomar. Vi gjorde

419

bl.a. på det sättet att vi ökade antalet klasser vid Ålands Lyceum eftersom det visade sig att dit var pressen betydligt högre än vad den har
varit tidigare. Istället tog vi bort en grupp från handelsutbildningen,
men gjorde den istället från att tidigare varit 18 elever, så satte vi 22 elever där. Så det är ett sådant här sätt som vi gör i det här läget för att då
kunna hitta möjligheter att kunna fortsättningsvis erbjuda en bred utbildningsmöjlighet för våra ungdomar. Men kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Som minister Ehn vet så har vi från Ålands Framtid
alltid ifrågasatt lite den här kostnadsökningen som blev när man skapade den här gymnasiereformen. Och några tydliga förklaringar har vi
egentligen inte fått. Möjligtvis då på lönesidan, men det har också hävdats från ministerhåll att man sakta mak ska komma tillbaka till den
kostnadsstruktur som har varit.
Vore det skäl från lagtinget eller finansutskottet att göra samma stålbad som man gjorde med ÅHS eller samma krav på gymnasieskolan. Ltl
Barbro Sundback nämnde ju det här i sitt anförande förut att man skulle
kunna också ställa krav på gymnasieskolorna eller att styrelsen genomgår en riktig analys om vad orsaken är. Vad anser minister Ehn om det?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag välkomnar den typen av stöd för den politik som jag
som minister nu för jämtemot skolan i det här skedet. Jag har varit väldigt tydlig jämtemot styrelsen och tjänstemannaledningar, att jag vill ha
en förklaring till varför situationen är som den här. Och jag har också
varit väldigt tydlig med det att vi har en budgetram för Ålands Gymnasium som man nu måste visa för mig hur man har tänkt sig att hålla.
Därför att budgeten som ligger är ju ingenting som utbildningsavdelningen eller jag har lagt fram, utan ha fått en beredning från skolan. Det
är skolan som själv har lagt fram den. Så att jag har absolut ingenting
emot att finansutskottet just gör på det sättet att man tittar närmare på
det här och kan uttala stödet för den linje som ansvarig minister har valt
att driva den här linjen. Det ger ytterligare ett stöd för att trycka på att vi
behöver göra kanske inte exakt samma åtgärder som ÅHS, därför att jag
har svårt att säga att jag ser exakt samma likheter. Men det kan finnas
saker som är liknande.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Eftersom vi alltid har ifrågasatt kostnadsutvecklingen
där, så om inte någon annan eller ordförande tar upp det i finansutskottet så ska jag framföra det här i finansutskottet. Jag tycker, som minister
Ehn själv säger att det skulle då vara ett stöd för hans politik om vi från
lagtinget eller finansutskottet kan komma med skrivningar som backar
upp hans ställningstagande jämtemot styrelsen och gymnasieskolan.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag ska också vara tydlig med det, att jag inte upplever att
det finns en divergens i den syn som Ålands Gymnasiums ledning har i
förhållande till min, utan man är väldigt inställd också på att det är just
budgeten som ska hållas. Och man är också väldigt intresserad av att
själv få ordning och reda på det här och jag tror att ju fler som intresserar sig för utbildningsfrågor desto bättre. Jag ser absolut ingenting som
skulle vara negativt för just den här biten, utan snarare tvärs emot. Jag
tror att vi ska vara glada för att vi kan få ett intresse för att kunna utveckla den här skolan till att bli någonting riktigt bra. Därför att grundförutsättningarna finns, men som sagt var, det tar alltid tid för en ny organisation att hitta sina former. Det tror jag att man kan se genomgående i samtliga strukturella förändringar som har gjorts. Och här är vi
på god väg. Det gäller bara att se till att man håller stadigt i rorkulten, så
att man inte girar av åt något tokigt håll.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Mycket har sagts i dag i både replikskiften och jag måste
också säga att det anförande som ltl Danne Sundman höll så täckte upp
ganska mycket av de tankar och funderingar som jag själv har haft under det
gångna året och sätt att utveckla det här bolaget på.
Jag tänkte bara dra en kort liten historia, tillbakablick jag också. Det var
precis som ltl Sundman sade, att bolaget tog kontakt med mig precis när jag
hade blivit ny på den här posten och man vill gärna se en förändring för det
har stått ganska stilla under de senaste tio åren i det bolaget. Inte på det sätt
menat att det har varit dåligt skött eller att det inte har varit bra det bolaget
har gjort under alla de år som det har existerat. För som ni vet så finns det ett
antal industrifastigheter som producerar enormt fantastiska produkter som
går ut på exportmarknaden på Åland ifrån de lokalerna. Så det har varit bra.
Men det betyder också att det finns en del kapital i bolaget, som inte används optimalt. Landskapsregeringen äger faktiskt 75 procent av det bolaget,
stoppa mig nu om jag inte är helt ute och cyklar, 1,3 miljoner euro en gång i
tiden totalt sammanlagt. Vilket man har gjort och jag ansåg då att man kunde
göra mera med dem pengarna i det bolaget än att bara förvalta fastigheter.
Det här gjorde att jag på bolagsstämman tog upp en diskussion där jag fortsättningsvis ansåg att norra åländska kommunerna behöver bara med. Och
att vi ska göra det här tillsammans, men jag hade en uppmaning om att ordförande skulle tillsättas från majoritetsägarens sida så att det blev klart och
tydligt vem det är som har ansvaret för att äga och driva bolaget framåt. Det
gick som ni vet inte enligt de planerna utan det vart en diskussion och kanske
lite missförstånd och jag var säkert lite burdus och trampade någon på tårna
på vägen också, som var kanske onödigt. Så det vart en diskussion under ett
halv års tid hur vi skulle komma vidare och det resulterade sen att vi tillsatte i
slutet av året en liten arbetsgrupp där representanter från kommunerna och
jag själv och Linnea Johansson, näringschefen på avdelningen satt och började fundera på hur vi ska komma vidare. Delat ansvar är ingens ansvar, brukar jag säga och vi behöver hitta ett sätt där vi kan få kapital att utveckla det
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åländska näringslivet mera. Efter ett tag så kom vi fram ganska snabbt till att
det bästa är kanske att kommunerna köper ut landskapet. Det var en diskussion som vi förde. I slutet på förra året inträffade några saker och de följande
möten som vi hade, så svängde det från att kommunerna skulle köpa ut landskapet till att landskapet igen skulle köpa ut kommunerna. Det var den förslag som vi alla kom överens om att är kanske det klokaste att göra, med
tanke på att vi redan äger 75 procent, med tanke på att bolaget egentligen
idag äger bara en fastighet i Saltvik. Så kom vi överens om att vi gör en värdering, helt enkelt matematiskt hur mycket pengar finns i bolaget och vad är avtalet värt som bolaget har och så en matematisk värdering på det och så köper
landskapet ut då kommunerna, så att kommunerna får loss en del pengar.
Min uppmaning till kommunerna har varit att jag hoppas att dem pengarna
inte bara försvinner in i kommunernas driftsbudget utan att man försöker
öronmärka dem för att vara med och utveckla näringslivet i kommunerna.
För precis som ltl Sundman säger så har kommunerna ett initiativ och incitament för det, med tanke på att det också ökar skatteinkomsterna i kommunen om man har en aktiv företagspolitik i det. 400 000 euro är upptaget. Vi
får väl se vad bokslutet blir 2012 för det och sedan så får vi göra en gemensam
värdering av vad bolaget är värt. Det är ju inte så att det är svårt att värdera
det här. Det är inte så att man behöver värdera varumärken, man behöver
inte värdera verksamhet som pågår, man behöver inte värdera eventuella
kommande vinster eller så, utan det är helt enkelt bara matematik. Jag ser
inte att det ska bli något problem.
Precis som ltl Sundman säger så har man då tittat på slutskedet i förhandlingar av och ev. hitta en lösning på, att det skapas en ny gård med ett antal
kor på Haga.
Jag tycker att det här har varit en otroligt intressant process och fått information om på sidan om hur processen har jobbats vidare och jobbats fram,
för jag kan då som jag uppfattar det som se att utan Norra Ålands Industrihus
inverkan hade det varit svårt att komma fram på det här sättet.
Ltl Perämaa sade i sitt huvudanförande att 400 000 euro, det räcker ju till
en gård det om det är det man vill göra. Nej, det gör det inte. En gård idag
kostar 2-2,5 miljoner euro. Och om vi kommer in med ett investeringsstöd på
400 000 euro, så ska jordbrukaren fortsättningsvis upp med 1,6-2 miljoner
euro själv. Har man inte den säkerheten och har man inte dem pengarna, så
blir det ingen mjölkgård. På det här sättet, som man resonerar nu så finns det
möjlighet att det kan bli flera för mindre pengar. Precis den tanken som har
varit från första början, att vi ska tänka lite nytt och tänka lite annorlunda och
vara med och stötta upp och hjälpa till och inte så att säga vara drivande parten i det här utan vara den hjälpande parten.
Det ska bli intressant och jag hoppas verkligen att alla bitar faller på plats
och vi får mer information om det här inom kort.
Sen är det precis som ltl Sundman säger också att det är ingen hemlig att
landskapsregeringen skrev i sitt regeringsprogram att man gärna skulle se en
landbaserad fiskodling på Åland. Man ser de positiva effekterna med att
kunna förkorta ner transportvägarna från fiskarna som kommer från Sverige
för att förädlas på Åland till att förädla dem direkt på Åland kan man göra det
på land. Vad är bättre än det? Vi har varit med och finansierat en utredning
som är i slutskedet och jag hoppas verkligen mycket på den. Det projektet är i
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ett intressant skede också. Där ser jag att eventuellt kan Norra Ålands Industrihus vara en aktör och vara en medspelare där också.
Det viktigaste av allt är ändå att det inte är landskapsregeringen och inte
Norra Ålands Industrihus eller Ålands Utvecklings Ab, som ska vara drivande
parter i dessa projekt man går med i och om man ställer upp bakom, utan det
måste finnas en entreprenör bakom, det måste finnas ett företag bakom, en
affärsmodell och en affärsplan, en marknadsplan på hur man har tänkt det
här vidare. Och sen tanken är den, att det är ett verktyg av alla finansieringsinstrument som vi ska kunna hjälpa till från landskapet. Och precis som ltl
Sundman säger, det revolverande kapitalet kanske kan låta skrämmande,
men det är bara ett sätt, att man använder pengarna på ett nytt sätt. Antingen
kanske man lånar ut dem, man går in som delägare, man har dem som ett
riskkapital, man går in med konvertibler. Det viktiga är att man har en klar
och tydlig exit. Man ska inte vara ägare för alltid. Det ska klargöras på marknadsmässiga grunder. Det är helt enkelt ett sätt att minska risken för övriga
investerare att också komma med i projekt som annars kanske inte skulle bli
av. Och det här finns ju oändliga exempel på positiva sådana exempel både i
Sverige och i Finland där man har gjort och det är inte heller en hemlighet att
Ålands Utvecklings Ab har varit underkapitaliserat de senaste åren. Man har
inte fört till mera pengar egentligen sedan Chips-aktierna såldes. Och tanken
också med Ålands Utvecklings Ab är att det kan vara ett instrument i den näringspolitiska paletten, med tanke på de kommande strukturfonderna och att
vi använder strukturmedlen som nya finansieringssätt att stödja och utveckla
det Åländska näringslivet med.
Så det där var lite information. Jag skulle kunna prata ganska mycket om
det här. Jag kan säkert göra det i utskottet om man vill veta mera, men annars så tror jag att det mesta är sagt gällande det här. Och jag ser otroligt positivt på det och bara det blir klart med att lagtinget tar ett beslut och beviljar
medlen, så ska man också veta det att det här är ju inte pengar som man köper, som är borta. Det är pengar som finns i ett bolag som har ett värde. Det
är 400 000 euro här som är 400 000 euro där. Och det är fortfarande landskapsregeringens, lagtingets och Ålands folks 400 000 euro.
Så det är ett sätt att bara öppna verktygslådan och visa att man kan göra på
lite nya sätt och förhoppnings så kommer det här att leda till otroligt positiva
ringverkningar. För vi behöver mer företagsamhet och vi behöver mer företagare. Och framförallt så behöver vi hitta sätt att hjälpa företagare, men det är
inte alltid bidrag som är det bästa, utan det finns andra instrument också.
Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nej, det är inte alltid bidrag är det bästa, men tyvärr så
existerar det i samhällsekonomin och hur fult det än må vara och som
många vill svarta ner så har det skapat ganska mycket arbetsplatser sist
och slutligen på Åland. Går man in i alla de projekt där det har funnits
investeringsstöd som har getts här på Åland och plockat bort dem och
frågar hur många bolag hade investerat om det inte hade funnits det, så
tror jag att det är ganska få. Så man får inte svärta ner det namnet heller
för det existerar runt oss i hela världen på ett eller annat.
Men i övrigt så har jag inte en direkt fråga till minister Karlström,
men jag hoppas att han kan komma till finansutskottet och utveckla det
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mera där. För jag har lite frågor som jag tycker inte att jag kan få fram i
en replik här och kanske inte att minister Karlström kan svara på. Men
det gäller mera det här med finansieringsform och vilka krav man ställer
på återbetalningar av kapital och allt sådant där. Men jag hoppas att ministern kan komma till finansutskottet.
Minister Fredrik Karlström, replik

Givetvis, fru talman kommer näringsministern infinna sig i finansutskottet med glädje och utvecklar vidare tankarna kring det. Jag håller
också helt med om att inte är det fult med bidrag och stöd. Det är inte på
något sätt det jag säger, utan jag säger bara att vi måste hitta nya och
andra vägar. Investeringsstödet är ett bra instrument. Personligen tycker jag att de ska vara ganska låga de här investeringsstöden, för då blir
dem också kostnadseffektiva. Då kommer företagarna att göra saker och
ting på ett kostnadseffektivt sätt och stödet i sig blir inte drivkraften i
projektet. Utan det är ett sätt som hjälper till att det blir av. Så investeringsstödet är många gånger väldigt positivt, men stödet får inte bli för
högt i procentdelen för då är det stödet som blir drivande istället för
idén och det är jag emot.
Jag har många exempel på hur vårt system idag inte fungerar optimalt, där ett investeringsstöd på 10 procent kanske varken gör till eller
från, men vi kanske borde hitta ett system där vi finansierar upp en produktionslinje till 100 procent. Förutsatt att vi får tillbaks de pengarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tänkte beröra lite kring den här budgetmotionen också,
även fast det har sagts en hel del kring det här, så vill jag lite ge min syn också
på vad utskottet kom fram till och varför vi skrev det där. Jag upplever att det
finns en bild av att landskapsregeringen inte gör någonting och inte sparar in
på några kostnader. Det tror jag är en felaktig bild och jag satt och räknade
här åtminstone på en post i budgeten och i bokslutet som faktiskt är av väsentlig betydelse när det gäller landskapsregeringens möjligheter att faktiskt
påverka det och det är verksamhetens kostnader. Och faktiskt hur det har sett
ut vad gäller det. Tittar man då på vad förra landskapsregeringen gjorde i det
här sammanhanget så fick dem ner verksamhetens kostnader från år 2009
till 2010. Sen från år 2010 inför valåret 2011 så ökade man på verksamhets
kostnader med 15,8 miljoner. Vilket den här landskapsregeringen då år 2011
till år 2012 fick ner med en miljon? Likadant då gäller personalkostnader som
är en del av verksamhetskostnader där inför valet från förra landskapsregeringen så ökades det på med personalkostnader 8,7 miljoner euro. Och nu då
från år 2011 till år 2012 så sänkte man det med 600 000 euro enligt det bokslutet som nu är klubbat. Och i den här budgeten som jag har tagit för år 2013,
så ska man ytterligare få ner med 300 000 euro.
Samtidigt som man har slagit fast att 48,25 tjänster minskar man med,
vilka då får effekten för år 2014-2015 och framåt. Antagligen fullt ut då, så det
kommer att ge ännu mer effekt där. Så jag tycker att det finns skäl att också
se att man gör någonting åt kostnaderna i landskapsregeringen.
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Sen var frågeställningen att var dem här tillräckliga de här besparingarna.
Då hade vi farhågor om att det kanske inte var tillräckligt och det var med anledning av andra faktorer. Omvärldsfaktorer och faktorer omkring, d.v.s. intäkter, avräkningsbeloppet, lotteriskatten, dem saker som vicelantrådet och
finansministern har redogjort för, man har förändrat synen på det. Dessutom
så är det så att det som inte vicelantrådet och finansministern nämnde var
det som man redogör direkt på första sidan ganska långt ner, d.v.s. oljepriset.
Vilket ÅSUB nu t.ex. bedömer att kommer att lägga sig strax under 2012 års
nivå. Och det har vi budgeterat i 2013 års budget högre. Och det här är om
man går efter ÅSUB:s prognos rakt av, så tror jag det skulle betyda åtminstone en halv miljon förbättring bara där. Dessutom så kan jag glädja mig
åt det som statsstyrelsens ordförande eftersom för de kommersiella rederierna så har ju just bränsle- och oljepriserna varit ett bekymmer och som gör att
det här kanske ger en positivare effekt också på deras resultaträkningar.
Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag känner inte riktigt igen ltl Petri Carlsson i hans roll som
lagtingsledamot och som statsstyrelsens ordförande. Det känns jätte säkert att basera en positivare budgetprognos på oljepriset, på en ökad avräkningsgrund och på ökade PAF-medel. Inte alls, skulle jag vilja påstå.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, alltså det jag svarade på var att man kan se positivare på att de facto landskapsregeringen gör någonting och har gjort, åt
både verksamhetskostnader och personalkostnader. Och jag talade om
att just den oron för om inbesparingarna var tillräckliga var just de här
andra faktorerna. Vilka nu prognosinstitutet och landskapsregeringen
har presenterat att det finns en förändrad syn på. Som jag tror att vi
också får granska närmare i utskottet och titta på huruvida de bitarna
påverkar den här tilläggsbudgeten. Och det verkar som att det är lite positivare åtminstone det vi fick ta del av i december i samband med
grundbudgeten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi får bättre siffror och svart på vitt när vi får den här halvårsrapporten och då får vi återkomma.
Ltl Petri Carlsson, replik

Ja, vi får också flera siffror i samband med bokslutet som är klubbat och
som jag redogjorde för några vad gäller verksamhetskostnader där man
har lyckats också få ner dem i förhållande till föregående år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! Under grundbudgetsbehandlingen så hade vi farhågor
ömsesidigt, jag och ltl Carlsson om intäktssidan. Nu har regeringen i
Helsingfors tagit sin rambudget och så som jag ser dem med de prognoser kopplade till det, så har ju våra farhågor förverkligats. Tillväxten i
Finland minskar ungefär så mycket som vi hade farhågor om vid årsskif-
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tet. Avräkningsbeloppet minskar kanske inte fullt så mycket som vi hade
farhågor om men det minskar ändå i förhållande till de prognoser som
landskapsregeringen hade inför budgeteringen. Så enligt min bedömning så har ju alla de farhågor vi hade då förverkligats, i och med Katainen och regeringens behandlingar av budgeten. Och att försöka måla
upp det som att det helt plötsligt blev positivt, det förstår jag inte. Jag
förstår inte riktigt hur majoriteten resonerar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att jag redan har redogjort här att det var ju
totalen på intäktssidan som vi har haft som farhågor, varav förstås avräkningsbeloppet och dem har en betydande del av det. Men man kan
inte heller glömma bort de andra faktorerna som har en betydelse, vilka
jag redogjorde för. Där oljepriset är en sådan sak, lotteriskatten en annan och så här. Man måste titta på totala intäktskakan och inte bara en
del av den.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, fru talman! I grundbudgeten för 2013 så angav landskapsregeringen
då att lotteriskatten blir högre. Det pga. en lotteriskatteförändring som
skedde då inför 2012. Sedan den gång PAF rasade blir vi förmodligen ytterligare lite bättre. Men avräkningsbeloppet ska minska i förhållande
till de prognoser som regeringen hade senaste hösten. Skattegottgörelsen ska minska. Den ska förmodligen minska ännu enligt ÅSUB 20142015. Resonemanget från moderaterna är nu ungefär att det är PAF som
ska rädda upp ekonomin. Och det är det som gör oss oroliga.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att moderaterna förbehåller sig rätten att specificera sin egen politik och låter inte andra ledamöter tala om vad vi
tycker och tänker. Det är ingenting överhuvudtaget som jag har nämnt i
mitt anförande, att PAF skulle vara det som definierar vår politik framåt.
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.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 08.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
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plenum samt från plenum 15.04.2013 på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från plenum 10.04.2013 på grund av deltagande i Nordiska rådets temasession. Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen har idag beslutat att val av en landskapsrevisor förrättas vid plenum 10.04.2013. Ett i 10 § landskapslagen om landskapsrevisionen avsett utlåtande
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från kanslikommissionen över de sökande till tjänsten som landskapsrevisor delas idag
ut på ledamöternas bord.
Talmanskonferensen har vidare beslutat att till skillnad från vad som fastställts i årsplanen kommer lagtinget att sammanträda den 27 maj – 7 juni 2013.
Remiss
1

Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 13/2012-2013)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
2

Energideklaration för byggnader
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)
Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa ledamöter. Jag får på landskapsregeringens vägnar presentera LF 13/2012-2013 Energideklaration för byggnader.
Inledningsvis, den här lagframställningen kanske kan te sig som ett byggnadstekniskt lagförslag, men i min värld och i landskapsregeringens så handlar det här om miljö. Vi vet att inom den europeiska unionen så svarar 40
procent av den sammanlagda energianvändningen kommer från byggnader.
Vi vet också att ska vi nå våra miljömål från Kyoto-avtalet det s.k. 20, 20, 20
d.v.s. att vi till år 2020 ska ha minska utsläppen av växthusgaser med minst
20 procent. Jämfört med år 1990 och där utöver öka antalet förnyelsebar
energi till 20 procent, så måste vi ta till alla medel för att nå det målet.
EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan där man också konstaterar att det finns betydande möjligheter till kostnadseffektiva energibesparingar inom bygg- och fastighetsförvaltningen. Men man säger också, vilket
är väldigt förnuftigt, tycker jag. Kraven bör ställas med sikte på att uppnå den
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda investeringar och inbesparade
energikostnaden under hela byggnadens livscykel. Jag tycker att det andas
sunt förnuft och det är ett välkommet inslag från europeiska unionen.
Bästa ledamöter, vad är då syftet med lagframställningen? Ja, vi skriver att
syftet är att uppfylla miljöskyddskrav samt att naturresurser ska användas
varsamt och rationellt. Vidare skriver vi att den ökade energieffektiviteten i
byggnader sammanhänger med de paket av åtgärder som krävs. Återigen för
att vi ska nå Kyoto-protokollets målsättningar och nerbringa koldioxid utsläppen.
I den här framställningen väljer man att ta fasta på tre olika saker. Jag
kommer att tala om energiprestanda, energideklaration och energiexpert. Avslutningsvis kommer jag att tala om varför landskapsregeringen har valt att
rikta sig mot Sverige istället för Finland, som kanske för många skulle varit
det naturliga och det första alternativet.
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Energiprestanda är sist och slutligen ganska enkelt för en lekman. Det är
den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de
behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden. D.v.s. det är den
mängd energi som behövs för att vi ska kunna leva och bo och ha en god inomhusluft. Det är viktigt och det är också viktigt när man som köpare av en
lägenhet eller av ett hus, vet hur mycket energi det faktiskt går åt för att nå
ett gott inomhusklimat. Vi talar om en energideklaration. En energideklaration är egentligen ett certifikat, ett protokoll som talar om att för att ha en
god inomhusluft och inomhusmiljö, så krävs det så här mycket energi.
Energideklarationen ska också visa på byggnadens möjligheter att bli jämförbara med andra byggnader av motsvarande karaktär. Det kan vara viktigt
när man står inför beråd att köpa eller investera i en lägenhet eller byggnad.
För att det här ska gå korrekt och schysst till, så kommer en oberoende
energiexpert att granska byggnaden och skriva ut det här certifikatet. Kraven på hur den här personen ska vara finns definierat, men vi skriver att enligt den här lagen och den bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen ska personen vara oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare. Personen ska också ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljöer.
Det här är tre viktiga centrala begrepp som återfinns i landskapslagen. Det
som också kan noteras är att det här ansvaret ligger på ägaren av fastigheten
eller lägenheten. Det är ägaren som ska se till att det finns en energideklarationsblankett. Sen finns det ju självklart en mängd undantag när man inte
behöver ha det. Undantagen finns uppräknade i § 10. Det rör fritidsbosättning, ekonomibyggnader, byggnader som har skyddats enligt plan- och
bygglagen. Här finns också undantag kyrkor eller andra av regionsamfund
ägda byggnader etc.
Det man då kan fråga sig här och nu och de frågor som jag redan har fått,
det är varför vi överger Finland och vänder oss mot Sverige eller är det så att
vi inte överger Finland och vad gör ni egentligen. Där skriver vi i vår framställning att till följd av den europeiska unionens direktiv om energiprestanda är ett ökat behov av att närmare avgränsa och reglera begrepp och
beräkningssätt för energiprestanda. Hur ett energicertifikat ska upprättas
ansluter till bestämmelser om konstruktionskrav vid byggande. En utgångspunkt för hur det ska ske finns i landskapets byggbestämmelser. Det följaktligen ändamålsenligt att bestämmelser om energiprestanda i huvudsak ansluter till de rikssvenska bestämmelserna om det här.
Bästa lagting! När lagtinget på hösten 2007 före valet som då förrättades
gick in för de svenska byggbestämmelserna och kopplade dem till vår nya
lagstiftning, plan- och bygglagen så valde man väg. Vad vi har gjort nu från
landskapsregeringens sida, det är att vi har följd i färg när vi kopplar energideklarationen till de svenska bestämmelserna. Tack!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag hittar ingenting i landskapsregeringens framställning att
man skulle haft det på remiss. Man konstaterar att i förslagets verkningar att det kommer att medföra merkostnader. Jag kan inte hitta att man
har haft det på remiss. Stämmer det?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman och tack för det påpekandet ltl Katrin Sjögren! Det var
ett misstag från min sida att inte påtala att ärendet har varit på remiss
till samtliga åländska kommuner och också till intresseföreningen
EMIL. Jag har inte listan här framför mig, men jag ska del göra det vid
ett senare tillfälle.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var ju bra, för det står ingenting i remissutlåtandena heller.
En annan sak som man kan fästa uppmärksamhet vid när det gäller förslagets verkningar är ju faktiskt också kostnader. Det står att det kommer medföra kostnader att inrätta ett register tillsammans med boverket. Det kommer också att medföra kostnader för att få tillgång till
finska befolkningsregistercentralens uppgifter. Finns det överhuvudtaget ingen kostnadsberäkning eller antagande av vad det kan röra sig om
för summor?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag kan inte här och nu exakt precisera summorna,
men jag vet att den analys som lagberedningen och ansvarig tjänsteman
har gjort, har givit vid handen att det blir billigare att använda sig av boverkets system. Det har också bekräftats i de direkta diskussioner som
har förts med boverkets representanter. Det blir billigare att ansluta till
deras system, än att skapa ett eget. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är närmaste en jämförelse som är mellan de olika
länderna, Finland och Sverige. Det är trots allt så att förra gången vi tog
den här energicertifieringen så hade den nya plan- och bygglagen redan
trätt i kraft, men man valde ändå Finland. Tack vare att det var ett
ändamålsenligare tillämpningssystem som fanns då och man gjorde
jämförelse mellan de här ganska tydligt. Jag saknar den jämförelsen i
framställningen och där är också någonting som jag också lyfter fram i
de här sociala lagstiftningarna, att det skulle vara bra här i lagtinget att
vi också fick ta ställning till en jämförelse åtminstone lite ditåt, vad som
har gjort det ena eller det andra. För det är ett ganska stort kliv som man
tar när man byter från den ena till den andra. Varför har man egentligen
gjort det och hur ser det ut på finska sidan när det gäller det här? Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Direktivet öppnar ju delvis för nya möjligheter. Eftersom man tidigare bara vad gäller energideklarationen haft möjlighet
att utföra inspektioner och inte kunnat ta en rådgivande verksamhet.
I direktiven jämställs nu rådgivning och inspektion tillika. Inledningsvis så förde vi ett resonemang kring speciellt vad gäller luftkonditioneringssystemen. Om vi borde vid bli vid det finska systemet, men de
kommer att ha en ny lag som träder i kraft den 1.6.2013 som påminner
väldigt mycket om det svenska. Därför valde vi fortsättningsvis den
svenska. På det mer övergripande planet så delar jag ltl Mattssons syn430

punkter på att man borde få fram en bättre jämförelse material mellan
länderna eftersom vi är landet mitt emellan och tittar åt båda håll.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det sista i svarsrepliken så gjorde egentligen att jag
inte hade behövt ta en replik till, för min fråga var egentligen inställningen till det här, att borde man inte ha en jämförelse och jag är tillfreds med att vi är överens i den frågan. Det finns säkert en anledning
till varför det inte fanns med den här gången.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag ville först säga att jag är väldigt nöjd med den här
lagframställningen och verkligen går i anda med vad vi i Ålands Framtid
tycker att är bra. Sen till min fråga. Det står att det ska bli ett registersystem, som medför tillsyningsuppgifter. Ministern nämnde också att man
inte ska vara ihop kopplad med myndigheterna. D.v.s. att landskapsregeringen inte ska ta ansvar. Vilken myndighet är det som får det här
övervakande tillsyningsuppgifterna? Är det ÅMHM eller är det miljöbyrån eller hur är det tänkt riktigt?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag kanske var något otydlig där. Vad landskapsregeringen avser att göra, det är att sammankoppla fastighetsregistret mot
Sverige och boverkets regelverk. Landskapsregeringen kommer att vara
tillsynsmyndigheten inledningsvis. Däremot är det inte sagt att det är
landskapsregeringen själv inom den allmänna förvaltningen som ska
föra det här registret, utan det kan delegeras till en annan myndighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Thörnroos nämnde om det s.k. energideklarationsregistret, det är väl det samma som certifikatregistret i riket. Om
man säger att man ska köpa en tjänst av boverket i Sverige, för nu handlar det inte om att köpa ett system utan nu handlar det om att köpa en
tjänst och då blir frågorna följande. Hur har man tänkt från landskapsregeringens sida, då all data kommer att lagras hos Boverket i Sverige,
att man ska överföra all den hanteringen av det självstyrda Ålands behörighet på boverket i Sverige? För att hantera det och underhålla systemet. Det genom att man inte köper systemet utan bara tjänsten av dem.
Sen vill man också koppla rikets befolkningsregister till ett system i ett
svenskt system. Har man utrett hur riket ser på saken, att befolkningsregistret kopplas till ett svenskt system?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det är kanske en fråga av mer teknisk natur, som jag
inte i detalj kan svara på. Man har från avdelningens sida, både från lagberedningen och från ansvarig tjänsteman, tittat på de här möjligheter-
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na och man vid blir att det är möjligt att ta fastighetsregistrets uppgifter
och sammanföra dem med det här köpet tjänsten från Boverket. Det
även inom ramen för det gällande regelverk som finns beträffande datasäkerhet och personuppgiftsinformation etc. Det är det bästa svar jag
kan ge här och nu. Jag får uppmana ledamoten att försöka få del av hörande i social- och miljöutskottet och då få kompletterande uppgifter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Gällande det här lagförslaget. Om man ser det med miljöglasögon, så då kan man konstatera att det måste vara positivt för miljön.
Med energideklaration så kommer troligen alla att vara uppmärksamma på
hur mycket energi man använder för sina fastigheter och det tror jag att
kommer att ha en god effekt. Men sedan kommer en del frågetecken. Först
det här som kom i replikskiftet här tidigare, att vad det här kan innebära, det
här som står på sidan 12 i den här framställningen, bland förslagets verkningar. Vilka kostnader kommer det här att innebära, det här att köpa tjänster eller system från svenska Boverket? Samt vilka bekymmer som kan uppstå
när man delat och blandat finska befolkningsregistret med svenska Boverkets
system? Vad innebär det? Finns det några behörighetstolkningar, som kan
komma att påverka det här? Det bör utskottet fundera över.
Sen gäller det också de här kostnaderna för fastigheter och näringslivet.
Utskottet behöver fundera över det och hur det är och hur det blir. Man
måste höra någon där.
Sedan till en sak till. Monteringsfärdiga hus som säljs utav flera försäljare
här på Åland. Vi lever mellan två länder, mellan Finland och Sverige. Vi har
då försäljare, som säljer monteringsfärdiga hus både från Finland och från
Sverige. Vad kommer det här att innebära för dem? Blir det någon konkurrens här de facto för någon? Det behöver man nog tänka igenom lite också,
tror jag. För det är inte helt klart vad jag har läst i det här förslaget.
Sedan så om vi går till svenska Boverkets regler, som ju för snart 6 år sedan
togs in i den åländska plan- och bygglagen, så måste jag säga att om ni har
läst på text-tv, om vad Sixten Korkman skrev om beredningen utav de här
skatteförslagen som har varit nu på tapeten. Skatteförslagen, där regeringen i
Helsingfors måste backa. Så man måste nog höra lobbyisterna från alla håll
och inte bara från ett håll när det gäller den här inblandningen med svenska
Boverkets regler i förhållande till finsk lagstiftning. Så det är ett litet bekymmer. Men det finns starka lobbyister som är för att det ska vara så här. Vägen
är ju vald. Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman och tack ltl Torsten Sundblom! Vad gäller det ekonomiska utfallet och kostnaderna för systemet, så tillstår jag gärna att det
fortsättningsvis finns en öppning där. Men det är oberoende vilken metod vi använder och vem som för i registret, så är det förknippat med
kostnader och det är ju vi alla medvetna om.
Sedan så vill jag också säga att vad gäller förslaget så har vi lagt oss på
miniminivå, d.v.s. det exakta samma nivå som Sverige har valt. De har
vid ett tillfälle gått över miniminivån och där ligger vi fortsättningsvis
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kvar på miniminivån. Jag tycker också att vi ska komma ihåg att Finland
och Sverige är väldigt nära och nästan kopior av varandra, vad gäller
miljö och byggnationer, så att det borde finnas goda möjligheter att få
det här systemet att funktionera fast vi har ena foten i Finland och andra
i Sverige. Det är främst av språkkunskaper som vi har valt att vända oss
mot Sverige.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Nu blir det ju så om förslaget går igenom att det här
remitteras till social- och miljöutskottet och där kommer jag att vara
med, så jag kommer att ställa frågor om de här sakerna. Tack!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag vill åter igen beklaga att det inte fanns med en lista
på var det här har varit på remiss, så att jag vill tillställa det till lagtinget
en samlingslista var det har varit på remiss och utlåtande därifrån, så att
alla har möjlighet att ta del av det och inte bara utskottets medlemmar.
Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman, bästa lagtingskollegor! Hör vingslagen. De historiska vingslagen,
som just nu i det här, slår över Ålands lagting när vi för andra gången i historien sätter i kraft författningar som möjliggör ikraft sättande av svenska bestämmelser för att det åländska samhället ska fungera just på det svenska
språket. Det här är något som vi kommer att måsta göra många gånger framledes när svenska språket minskar i Finland. När det är svårt för branschen
att få utbildning, support och kunna utvecklas på svenska. Det är en viktig
sak och det innebär också en rad utmaningar. Några har redan nämnts här.
Det är viktigt att vi här i Ålands lagting inser det, att det krävs lite extra arbete när man gör så här. Men att man tar sig an de här utmaningarna och löser problemen. Det finns också vissa bekymmer med grundläggande regelverk i byggnadsbestämmelserna, men det är bara att ta tag i dem och se till
att det fungerar från landskapsregeringens sida.
Det är inget alternativ att gå tillbaka till Finlands byggnadsbestämmelsesamling, som vi alla vet att har klara språkliga problem med när det gäller
tillämpningsanvisningar och framförallt när det gäller utbildning för branschen, som till stora delar tyvärr inte finns på svenska språket. Finns det, så
är utbudet betydligt sämre jämfört med att kunna rikta sig till Sverige och använda deras regelverk.
Så med det vill jag säga, att obunden samling givetvis stödjer den tanken
och den metodiken för att organisera det här. När det sen gäller själva framställning, så helst skulle man ju se att man slipper den här byråkratin, som
det här kommer att innebära. Men byråkrati som innebär en konkret nytta,
som gör att vi uppnår någonting som vi vill uppnå, så är motiverat. Här måste
man vara ärlig och säga. Det här kommer att innebära massvis med byråkrati
för fastighetsägare och det kommer innebära kostnader för dem, men det
kommer att tjäna sitt syfte så att marknaden blir medveten om byggnaders
energiförbrukning. Det kommer att bli ett instrument på fastighetsmark-
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naden, där man kan konkurrera med energieffektivitet. Mitt hus som jag säljer är A-klassat medans ditt är C-klassat. Mitt är alltså bättre. Det kommer
att göra att de byggnader som är energismarta ökar i värde och de som är
dumma minskar i värde. Enkelt beskrivet. Det kommer att bli en viktig del av
fastighetsmarknaden och ett naturligt instrument, som reglerar bort energi
dåliga och ineffektiva byggnader och fastigheter. Det här är ändamål som vi
gärna vill befrämja och om utskottet vill bekanta sig särskilt med någonting
så kunde man tillse att om bestämmelser som verkligen gör avsedd nytta och
att den byråkrati man skapar verkligen gör avsedd nytta. Då är det motiverat.
Inte annars.
Sen finns det i detalj t.ex. undantagsparagrafer. Nu känner inte jag till,
utan jag bara antar, eftersom ministern sade att det här är en minimi nivå,
som man är förpliktad att införa. Det kanske är bra att hålla sig på den. Så vi
är nöjda med hur man har gjort det här, även om vi i grunden som sagt bekymrar oss över nya pålagor och ny byråkrati. Men så länge det leder till
nytta, så är vi med.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Det hör inte till vardagen, men idag måste jag bocka för minister Thörnroos,
som kommer in med det här. Det här är en väldigt trevlig framställning. Jag
håller med det som minister Thörnroos säger att det här är mera miljö än
byggnadslagstiftning. Det hade vi också en diskussion om i talmanskonferensen. Jag ska inte gå in på vad andra sade där, men själv tycker jag att trots att
det här är miljölagstiftning så är det ändå viktigt att man får det ihop med
plan- och byggnadslagstiftningen. Nu råkar det bli så att det hamnar i socialoch miljöutskottet den här gången. Jag tror att det är väldigt väsentligt att
man kan hålla ihop helheten. Så det är något att tänka på framöver.
Jag tror att minister Thörnroos nämnde EU:s 2020 mål, d.v.s. deras målsättning att minska luftföroreningarna och 20 procent minskning av energiförbrukningen. Det är en viktig del i det här för att uppnå det här målet. Så
jag håller med det miljölagstiftning, som sagt var. Jag tyckte också att det var
en bra presentation, men det kanske var onödigt att ställa en retorisk fråga
som att varför vi överger Finland. Det uppstår då väldigt mycket känslor i
onödan. Det är väl ganska naturligt att vi har valt att vända oss till Sverige
pga. att vi får ett regelverk på vårt eget språk. Det är så pass enkelt. Vi överger
inte någon för den sakens skull, utan man har en pragmatisk syn.
Nu hamnar det här, sent om sida till social- och miljöutskottet därför ska
jag inte vara så kategorisk. Jag har lärt mig att det kan komma upp frågor
som man inte har tänkt på i utskottsbehandlingen, men när man från regeringen säger att landskapsregeringen bedömer att svenska bestämmelser väl
tillgodoser det krav som gäller enligt Europa parlamentets och rådets direktiv
om byggnaders energiprestanda, så är det ju givetvis så. Då kan det vara intressant att dra sig till minnes den ofantliga debatt när vi hade plötsligt den
förra landskapsregeringen stående i spagat. Man hade för det första i planoch bygglagstiftningen det svenska Boverkets regler i botten och så valde man
det spåret att man ska ha det finska regelverket när det gäller energiprestanda. Det ledde ju faktiskt till att det var ännu värre än vad det var från
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första början. D.v.s. aktörer inom den åländska byggnadssektorn måste
kunna både det svenska och det finska regelverket, för att få ihop helheten.
Motivet för att man valde det finska regelverket då var att det var så otroligt
mycket mera krångligt i Sverige och man har gått mycket utöver EUdirektivet. Men det är intressant att man från landskapsregeringens sida har
gjort en ordentlig genomgång. Det jag kan utläsa, så är att det svenska regelverket går ut över EU:s direktiv, så är det att på en synlig och framträdande
plats ska energiprestanda finnas synlig på en framträdande plats i offentliga
myndigheters lokaler, men också i lokaler som ofta besöks av allmänheten.
Det är det sista som är utöver EU-direktivet. Där tycker jag landskapsregeringen har valt en väldigt praktisk tillämpning, när man skriver att det ska
finnas i byggnader som utnyttjas av offentliga myndigheter och ofta besöks av
allmänheten. Det tycker jag är väldigt praktisk tillämpning.
Det finns två skilda vägar att gå, när det gäller att implementera EUdirektivet. Det är att man väljer den väg, som man har gjort på den finska sidan, att man har inspektioner i stället för rådgivning eller att göra som man
har gjort på svenska sidan att man istället har rådgivning. Det tror jag är ett
bra val om man ska lyckas uppnå de mål som lagtingsman Sundman väldigt
förtjänstfullt beskrev.
När det gäller det här registersystemet, så säger man att landskapsregeringen bedömer också att det fungerande svenska energideklarationsregistret
uppfyller rimliga krav på ett brukarvänligt system. Således ska landskapet
som registeransvarig köpa en tjänst med registersystem och systemunderhåll
av Boverket. Det är närmare en kostnad för en sådan lösning och kan inte
närmare fastställas, men det anses dock bli lägre än om det här skapas och
drivs i landskapets egen regi. Här vill jag inte heller uttrycka mig kategoriskt
men jag tycker att den här frågan är väldigt intressant. Det ger mer svar på än
vad man ger i den här framställningen. Så i och med att det kommer till det
utskottet där jag sitter med så kommer jag också att ställa frågor om det här.
Jag tror faktiskt att det kan finnas möjligheter att man kan bygga upp det här
betydligt enklare och mera kostnadseffektivt om man gör något eget. Det sagt
mot den bakgrunden att jag inte förstås har hela bilden klar för mig ännu.
Men jag hoppas att man kan förbereda sig från landskapsregeringens sida på
den här typen av frågor.
Den sista frågan. Jag har i remissen också försökt få till ett bättre hörande i
utskottet är att när det sägs för fastighetsägare och näring medför förslaget en
merkostnad, då en oberoende expert ska anlitas. Då ska byggnadsenergiprestanda visas i kommersiella medel i samman med försäljning och uthyrning.
Här vore det bra om man kunde få en uppfattning vad det är för typ av merkostnader vi pratar om. Jag vill inte säga att jag är kritisk till de här kostnaderna. Det här är ett av få direktiv som man har kommit i kontakt med som
faktiskt kan tillföra någonting positivt. Det är väl lite väl hårddraget sagt, men
jag inser nyttan med den här och jag inser mervärdet i det. Men samtidigt kan
det ju leda till kostnader för fastighetsägare och den här frågan tror jag att vi i
utskottet får ta och titta lite mer på.
Men ännu en gång, minister Thörnroos. Tack, för den här framställningen.
Jag bugar mig.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det riktas en del kritik emot landskapsregeringen när
man valde den finska linjen under förra gången när det här presenterades och där får vi också ta till oss från social- och miljöutskottet, som
fördjupade oss ganska mycket i den här frågan. Vi gick in i det med
öppna ögon och analyserade var det finns för- och nackdelar. Man kan
inte bara vara besatt av att allting i Finland är dåligt och att allting i Sverige är bra. Utan vi konstaterade i det här fallet att svenskarna har gjort
ett mycket krångligt tillämpningssystem och finnarna har gjort det väldigt lätt för sig. Nästan kanske för lätt. Men det var av den anledning vi
tog det. Några större språkproblem, som inte gick att åtgärda såg vi inte
i det sammanhanget heller. Då tycker jag att man borde när man gör en
analys, att man inte analyserar nuvarande svenska lagstiftning med dåvarande finsk. Utan att man ligger i tid. För den var lite orättvis den där
om man går och tittar på hur det ser ut just nu. Det var det jag efterlyste.
Jag vet inte hur ser ut, om man överväger det här. Men däremot så vill
jag framhålla att från utskottets sida så var det absolut det klokaste för
Ålands befolkning, att ta det finska alternativet just då. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hade inte den uppfattningen då och jag har inte den uppfattningen
nu heller. Men jag vill ändå säga att jag tror att själva sakfrågan och sakfrågorna vinner väldigt mycket på om man kan undvika de här minorna
med att man är emot Finland och för Sverige och vice versa. Utan att vi
rent sakligt tittar på vad är det bästa för Åland. Då måste det bästa för
Åland vara att man har ett regelverk, som faktiskt svensktalande människor begriper. Det måste ju vara det bästa för Åland. Jag kan inte förstå
det på något annat sätt.
Det jag vet nu. Det är mycket möjligt att man ifrån Sverige helt plötsligt har dragit ner ganska mycket på den byråkratin man har haft tidigare. Jag tror faktiskt inte att det är så, men det kan vara möjligt. Men
tittar man nu, så är det enda man har utöver EU-direktivet så är de facto
att det s.k. energicertifikatet ska finnas på en väl synlig plats på offentliga lokaler som besöks av folk och inte bara sådana som hör till offentliga myndigheter.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Naturligtvis är det kanske så att Finland har gjort en
annan tillämpning utav direktivet. Därför är de mer jämbördiga, det är
de, det handlar om. Jag vill ännu en gång understryka, att när man
kunde göra ett disponent intyg och göra väldigt mycket enklare, så fastighetsägarna sparade kanske 1500 euro vid försäljning av en lägenhet
osv. Så som vi såg det just då så hade ganska stor betydelse. I och för sig
så kanske sysselsättningen blir lidande om man tar den typen av lagstiftning, men det var en mycket enklare mindre byråkratisk lagstiftning
och vi såg inte något större problem med svenska språket. Eller vi kunde
inte analysera något sådant. Därför tyckte vi bra om det finska. Men sen
om man från Ålands Framtid har den analysen och kan påtala någonting
konkret där de här problemen fanns så då är det en annan sak. Men vi
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såg dem inte. Däremot har det blivit enormt byråkratiskt i förhållande
till som vi haft så här långt. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Ärade kollega Mattsson, som jag sade så hade jag inte den uppfattningen
då och jag har inte den uppfattningen nu. Men vi kommer båda att få
bekanta oss med det här ärendet. Samtidigt vet vi båda två att av olika
orsaker som jag inte ids gå in på här, så är det inte så alldeles lätt att få
fram fakta på ett bra sätt i social- och miljöutskottet nuförtiden. Det är
också ett bekymmer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man täcks väl nästan knappt ställa de här frågorna i dagsläget i
lagtinget, men för liberalernas sida så är det relevanta frågor. Hur ska
det fungera i praktiken? Vad blir det att kosta? Det vill vi att utskottet
ska titta på. Det är på det viset också att när det gäller register, att ska
man ha nya register så blir det alltid en merkostnad. Det som ltl Anders
Eriksson var inne på om just den saken, men frågan är om det blir merkostnader att dels ha ett register mot Sverige och svenska Boverket, men
sen också att vara beroende av finska befolkningsregistercentralen. Blir
det ännu mer kostnader? Vi vill att man tar reda på det i social- och miljöutskottet?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har precis samma uppfattning när det gäller det och det sade jag
också i min replik, att det framgår ju inte vad det blir att kosta för en
t.ex. fastighetsägare. Sen när det gäller det här med register, så det är
klart att det är viktigt att man ifrån utskottets sida kan redogöra för hur
det ska fungera och vad kommer det att kosta. Det som jag många
gånger har blivit förvånad över är att när man väljer det spåret att vi gör
precis likadant som man gör i Finland, då är det aldrig någon som frågar
vad det kostar utan då går det per automatik. Där tror jag faktiskt att vi
måste se lite mera objektivt på saker och ting. Så här är finska regelverket och det här kostar det. Kan vi göra det på ett annat sätt? Men den typen av analyser gör vi väldigt sällan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är en analys, som jag kraftigt vill protestera mot och som
jag överhuvudtaget inte känner igen mig i. Man tar alltid reda på vad allt
kostar och vad är smidigast. Kan vi använda system som finns sedan
förut, som finns österut, västerut och vad fungerar bäst för Åland och
vad blir smidigast, effektivast och billigast? Så det där stämmer överhuvudtaget inte. Jag tror inte att man har ändrat arbetssätt i landskapsförvaltningen nu. Så jag känner inte alls igen den där diskussionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag känner inte igen ärade kollegan Sjögren just nu. Vi har ju sida vid
sida stått flera gånger och ställt repliken under de här sista 1,5 åren att vi
inte kan utläsa vad de ekonomiska konsekvenserna är av framställning-
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arna, så nu måste det vara mer känslor än förnuft som styr den här debatten och det förstår jag inte riktigt varför.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag skulle vilja anknyta till inledningen av ltl Erikssons anförande vad gäller plan- och bygglagen. Så behandlades den ju i
social- och miljöutskottet och då under ltl Åke Mattssons ordförandeskap den perioden. Så jag tycker att det är ganska naturligt nu att även
den här framställningen går till social- och miljöutskottet. Det är ju
också så att det här är ju delvis följd i färg av att plan- och bygglagen och
Boverkets byggbestämmelsesamling har gjorts aktiv här på Åland.
Sen kan jag också ta till mig av kritiken att vi behöver förbättra de interna rutinerna kring Boverkets byggbestämmelsesamling, men det är
kanske en annan historia. Landskapsregeringens målsättning är ett
smart, smidigt och enkelt administrationssystem. Vi tror att det är den
här gången på den svenska sidan och därför har vi valt oss dit.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte om jag faktiskt utdelat någon kritik överhuvudtaget när det
gäller Boverkets regler, så jag vet inte om ministern åtminstone när det
gäller mitt vidkommande behöver ta till sig över det. Men hon kan ta sig
till berömmet som jag delar ut istället. Sen när det gäller plan- och bygglagen, så tittar man i arbetsordningen och tittar man i lagtingsordningen
så ska de här ärendena behandlas i finans- och näringsutskottet. För
mitt vidkommande försöker jag inte knuffa arbete ifrån mig bara för att
jag är med i social- och miljöutskottet, utan jag vill att helheten ska behandlas på samma ställe. Då vill jag också att när det kommer ändringar
om plan- och bygglagstiftning framöver, att det också behandlas i socialoch miljöutskottet. Men problemet är att lagtingsordningen och arbetsordningen säger någonting annat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Först när det gäller behandlingsordningen, så är det riktigt att de
här frågorna tidigare under tidigare lagtingsordningen och arbetsordningen
behandlats i social- och miljöutskottet, som hette detsamma förra reformen.
Men i samband med den ändring av lagtings- och arbetsordningen i det här
fallet, som är gjord efter det, så har nu de här frågorna hänförts till finansoch näringsutskottet. Alldeles tydligt, men genom att talmanskonferensen
idag har gjort lite knut på sig själv, pga. ojämn arbetsbelastning här bl.a. mellan utskotten, så stöder vi också förslaget om att det ska remitteras till socialoch miljöutskottet. Vilket är lite i strid med det regelverk som vi har. Men
pga. av arbetsbelastningen kan det vara motiverat.
Det här är alltså en byggnadslagstiftning. Miljölagstiftning finns i många
lagar, men för det så ska de inte behandlas i ett miljöutskott. Utan det ska behandlas i ett behörigt utskott, som regel. Men vi stöder social- och miljöutskottet, som utskott för det här.
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Jag vill fru minister, anföra några synpunkter på vissa brister i beredningen av det här lagförslaget, som jag är personligen lite ovan med att man saknar en redogörelse för i en framställning.
Den här lagframställningen får man uppfattningen, att ska vara någon
slags nyhet. Men som känt, så är det ju inte det. Utan under den förra perioden så tog vi landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om byggnaders energiprestanda i Ålands författningssamling lag nr
2008:106. Den här lagen föreslås nu upphävd i den nya lagens 26 §.
I behandlingen då så bestämdes inte i lagtinget huruvida de svenska bestämmelserna skulle användas eller de finska bestämmelserna. Utan man tog
den finska lagen som blankettlag, men man gav en förordningsfullmakt i 4 §
till landskapsregeringen, som gav dem en full frihet att utforma regelverket
som man ville. Då hade vi inte någon landskapsförordning till behandlingar i
lagtinget eller till information från förra landskapsregeringen, utan den tog
landskapsregeringen sedan efteråt.
Jag hörde till dem som blev överraskade över att man så tydligt i den hänvisade till Finlands byggbestämmelsesamling del D 5. Det gjorde man inom
landskapsregeringen. Lagtinget var inte inblandat i det.
Nu föreslås att den här lagen från 2008 ska upphävas, men i den här framställningen finns nu med till vår information en ny förordning. Men ingenstans i texten, i motiveringarna eller i samband med texten i den här förordningen anges att den här gamla landskapsförordningen från 2008 ska upphävas. Ett resonemang om det här borde naturligtvis ha funnits med i framställningen. Liksom det här resonemanget kring 2008 års lagstiftning och de
ställningstagande som lagtinget tog då och som landskapsregeringen där efter tog när det gäller förordningen och dess innehåll. Det saknas här och jag
är lite överraskad över att det inte är på det sättet.
Det som är nytt i det här sammanhanget är att landskapsregeringen nu väljer att föreslå en alldeles egen lag om byggnaders energiprestanda genom
energideklaration. Orsaken till det är delvis nya huvudbestämmelser. Kompletterande EU-bestämmelser. Jämfört vad som fanns 2008. Det är verkligt
nytt att direkt i lagen hänvisar till Boverket. Vilket enligt speciell lagstiftnings
teknik förvånar oss på det sättet att man hänvisar direkt till en bestämmelse
på lägre nivå i vår lag. Man hänvisar alltså till 4 § punkten 5 ”Referensvärden
vid byggnaden räknade i enlighet med bestämmelserna i svenska Boverkets
föreskrifter och allmänna råd 2007/4 om energideklaration.”
Utskottet behöver föra en diskussion med landskapsregeringen om det här
är rimligt, att man i lagen tar in en sådan bestämmelse på relativt låg nivå i
den svenska lagstiftningshierarkin.
Jag tycker att det skulle ha räckt det som man föreslår i det sammanhanget
i förordningsförslaget. Där man har en särskild paragraf, 8 § om tillämpningen av svenska Boverkets föreskrifter. Det är rätt nivå att ha i en förordning.
När de svenska föreskrifterna och allmänna råden i det här sammanhanget
förändras, så gör man det i förordningen då naturligtvis. Det vore en rimligare lagstiftningsteknik.
Om ministern har några kommentarer redan nu, så är det bra. Men det
kan naturligtvis göras i utskottet sedan.
Ytterligare har vi hos moderaterna diskuterat en jämförelse med övriga
Norden har det varit bra, men det saknas det här som ministern var inne på i
sin presentation. Normalt brukar man när det gäller den här typen av lagre439

glering så brukar man ha sådana jämförelser. Det finns egentligen inte heller
någon förklaring varför man byter väg nu från de finska bestämmelserna till
de svenska bestämmelserna. Det finns ingen text om varför osv. Utskottet
kanske kan biträda oss med en sådan text.
Jag vill från moderaternas sida deklarera att vi stöder fullt landskapsregeringens förslag i det här fallet. Men hade naturligtvis gärna sett en text om
motiven.
Avslutningsvis fru talman, så har man under förslagets verkningar en redovisning över det här. När det gäller 2008 års lag och då när det blev så att de
finska bestämmelserna skulle användas, så fanns det i lagförslaget från landskapsregeringen en uttrycklig redogörelse över de ekonomiska konsekvenserna. Det fanns i framställningen och det är i regel att det finns i framställningen. Det fanns även då, så att den informationen är bra att komma ihåg.
Men nu när det står om förslagets verkningar, så är det kanske viktigaste
borta. Det står att ”förslaget bedöms inte få väsentliga organisatoriska och
ekonomiska verkningar för landskapets organisation”. Och det är riktigt.
Det här berör landskapet väldigt lite.
De som berörs är kommunerna och byggnadsinspektionerna. De berördes
visserligen av den gamla lagen också, men nu blir det förändring då när man
går in för Boverkets bestämmelser och då är det dem som huvudsakligen berörs. Vi har hört signaler om att de inte gillar den här typen av omlägg och
inte överhuvudtaget plan- och bygglagens möjligheter att använda sig av de
svenska byggbestämmelserna. Det här samtidigt som vi diskuterar i ett annat
sammanhang samhällsservicereformen, en förändring utav byggnadsinspektionens verksamhet i landskapet. Så har vi alltså från 16 kommuner idag en
ganska stor kritik mot det här systemet i sin helhet. Men det finns ingenting
nämnt i motiveringarna om kommunerna. Det är kanske skäl att utskottet tittar på det. Eftersom det är ett dagligt problem vi har att hantera. Kommunernas byggnadsinspektioner är inte så positivt inställda till oss här i lagtinget
om jag säger så, i den här frågan. Kanske det är skäl att motivera sig också
gentemot kommunerna i det här sammanhanget. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var ett intressant resonemang, som vtm Roger
Jansson förde här och jag har egentligen två frågeställningar, som jag
gärna vill diskutera. Det var ju så att det här lagförslaget ska remitteras
till social- och miljöutskottet och inte till finans- och näringsutskottet
och orsaken är som det fördes fram här att det är pga. olika arbetsbördor osv. Det kan man ju se från olika håll. Vi har haft det som princip i
social- och miljöutskottet att vi analyserar de här lagförslagen ur miljösynvinkel. Ur miljösynvinkel är det här ingen problematik alls. Men när
jag själv har läst igenom det här och funderade, så är egentligen alla
mina frågor av ekonomisk art. Alltså vad kostar det att upprätthålla sådana här energideklarationer? Måste fastighetsägaren genomföra energibesparande åtgärder osv.
Jag undrar hur vtm Jansson ser på det här resonemanget, att det är
social- och miljöutskottet som ska analysera det.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag ser på det på det sättet, att det inte sker några stora förändringar. Energicertifikat ska uppgöras redan idag enligt den lag vi har
idag från 2008, som trädde i kraft 1 januari 2009 och nu kommer det att
bli en administrativ förändring om innehållet i de här energideklarationerna och genom EU:s bestämmelser så har det något utökats också
de här kraven. Så redan idag finns kostnader för byggarna och för kommunerna. De kommer inte särskilt att utökas. Det är på marginalerna.
När det gäller miljökraven, kommer de inte heller att ändras särskilt
mycket, utan det är relativt lika som det är idag redan. Så där är det
också förändringar i marginalen. Så ur bägge de här synpunkterna är det
inte så stora förändringar och därför borde det inte vara så bekymmersamt för utskottet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson nämner att det här inte berör landskapet
eller sade att det berör landskapet väldigt lite. När jag själv har analyserat det här baserat på bl.a. ltl Danne Sundmans resonemang, att det här
kommer att leda till större kostnader för fastighetsägarna och det kommer att leda till A och B villor osv. Då undrar jag då, enligt mig åtminstone, att då borde landskapet eventuellt vara involverat i det här.
Speciellt när kommunerna kan få stora kostnader. Någon form av
stödåtgärder osv. Vi såg ju här också i omställningsbudgeten förslag till
PAF-medel om man hittar energieffektiva lösningar osv. i samband med
kommande byggprojekt.
Så jag är av lite annan åsikt. Jag tror nog att det här kommer att beröra landskapet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag upplever den här repliken som intressant ur en synpunkt, som jag inte berörde i mitt anförande. Det är att sedan 2008 så
borde landskapsregeringen och dess byggnadsbyrå ha utfärdat anvisningar för hur man skulle tolka den här lagstiftningen. Både lagen och
förordningen. Det har man inte gjort och därför har det blivit problem i
kommunerna. Vi har inte kanske just 16 olika uppfattningar i kommunerna, men vi har olika uppfattningar om det här. Jag är bekymmersam
faktiskt för byggarna särskilt, att man inte har riktigt vetat vad som gäller i de olika kommunerna. Så där borde landskapets byggnadsbyrå ha
givit ut direktiv, så att det ska behandlas lika i hela landskapet. Den
uppgiften kommer också efter det här, att den nya lagstiftningen träder i
kraft och den nya förordningen. Det jobbet måste göras helt enkelt. Annars blir det lite vilda västern.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack, ledamoten för en insiktsfull redogörelse. Jag delar ledamotens synpunkt på att en förklaringstext hade varit motiverad.
Ett klarare och tydligare budskap om varför vi nu kopplar oss närmare
Sverige. Det är också korrekt vad gäller det som sades här i ett replik-
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skifte att anvisningar hittills har saknats. Det är också någonting som vi
inom citationstecken får på köpet när vi vänder oss mot Sverige. Men
sen så skulle jag vilja tillstå att det här inte kommer att påverka kommunerna i princip alls. Ingen kommun har heller i remissutlåtande om
fem kommuner som har valt att svara, har påtalat om ekonomiska kostnader. Utan det är fastighetsägaren i princip som kommer att måste betala för att få det här certifikatet utfärdat. Sen så får vi se hur exakt det
ekonomiska utfallet blir vad gäller landskapsregeringens andel.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det gläder mig naturligtvis oerhört, att det finns den här
uppfattningen om att det inte påverkar kommunerna. Men jag vet naturligtvis att kommunernas byggnadsinspektioner nu måste sättas in i
det svenska Boverkets regelverk för de här deklarationerna. Dem måste
kunna det för att dem ska kunna kontrollera att de anmälningar och
blanketter som kommer in är korrekta. Sen kan man diskutera hur
mycket byråkrati det blir till för kommunerna, men det är klart att det
blir. Det blir ett antal timmar för varje ansökan som måste läggas ner på
det här och som skiljer sig från det som gäller idag, när man använt de
här uppenbarligen finska blanketterna.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Den uppfattning jag har är inte riktigt detsamma, som
vtm Jansson. Därför att när du lämnar in en bygglovsansökan eller senast i samband med ibruktagande av fastigheten, då ska den som är ansvarig för bygget lämna in en deklaration i samband med nybyggnation,
som talar om att så här har vi valt att energiförsörja vårt hus. Så jag
tycker inte att det här kan bli något merarbete för byggnadsnämnderna
och deras tekniker eftersom det är en oberoende person som ska utfärda
intyget. Det ska ju inte kommunernas egna tjänstemän göra.
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, fru talman! Det kan väl vi i stort sett vara eniga om att vi får hoppas
att det inte blir några problem. Utan vi utgår väl båda ifrån att det är
professionella firmor som kommer att göra det här. I de fall det inte är
det så faller det ett större ansvar på byggnadsinspektionen att se till att
det är väl gjort. Det ska naturligtvis göras även när det är professionella
firmor som lämnar in de här energideklarationsblanketterna. Men då är
det ju lättare då genom att sakkunskaperna funnits där. När det inte är
så, så blir det lite extra arbete.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag har kommit i kontakt med den här typen av lagstiftning
tidigare 2008 när vi hade den i social- och miljöutskottet. Vi gjorde en rejäl
analys av det. I samband med det så fanns det också med att det var på kommande den här förändrade EU-lagstiftningen och det fanns också i tankarna
att vi kanske skulle växla ben och att vi skulle gå över till den svenska sidan.
Fast det just då inte fanns så mycket som talade för det. Det fanns inte så
mycket fördelar att ha Boverkets bestämmelser. Men det är bra att man går
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framåt på det här området och att man tittar på energicertifieringen. För det
är någonting som tar mer och mer energi i Europa. Om man tittar på hur det
ser ut här i Norden så år 1950 behövde vi 20 kvm per person till bostadsyta.
Idag är vi uppe i 50 kvm boyta per person. Det är också andra faktorer som
spelar roll när man tittar på energianvändningen. Se bara på olika personer.
Bostadsytan tar en ganska stor del men olika personer kräver olika energi. Så
det kanske inledningsvis går att fördjupa sig med den här framställningen.
Man borde ta ett helhetsgrepp om det här.
Om man tittar på en analys som gjorts i Sverige, att vissa individer såsom
t.ex. pensionärer som åker kollektivt och bor i mindre lägenheter, klarar sig
på ungefär 15000 kilowatt per år. Medan någon som har en stor bil och har
stor lägenhet osv har det i princip tio dubbla energianvändande i sin livsföring. Så bostaden har en stor betydelse, men helheten har också betydelse i de
här sammanhangen.
Oavsett var vi sparar energi, så är den sparade energin den absolut mest
miljövänliga energin som man kan komma åt överhuvudtaget för att minska
på utsläppen.
Vi, moderater står bakom valet utav Sverige, att vi tar Boverkets bestämmelser, fast man kanske har fått ett annat intryck här i min replikväxling tidigare. Men som sagt så står vi bakom det här, men för den skull så skulle vi
gärna ha sett att det varit tydligare analys hur man kommit fram till det här
och vad är det som har gjort övervägande att det föll åt det här hållet den här
gången och inte tidigare.
Tittar man på Boverkets bestämmelser så är det inte problemfritt som vi
har idag. Det är också någonting som framkommer från dem som jobbar med
de här frågorna, att Boverket har inte klara frågor på allt när det gäller byggande. När det gäller t.ex. renoveringar så finns det inte klara direktiv hur
man gör med det. Hur ritningarna ska se ut är också oklart när det gäller bestämmelserna där, att de har felaktiga hänvisningar. Eldstäder är också en
sak. Behörighet för dem som utför renoveringarna eller byggande, finns det
också oklarheter kring och hur ritningarna ser ut osv. Med t.ex. hissar finns
det ingenting, så att man behöver titta på hela den här lagstiftningen kanske
på sikt. Det får vi återkomma kanske till i ett senare skede. Jag vill bara lyfta
fram att det verkar att Boverkets bestämmelser skulle fungera fullt ut idag,
men det finns tillämpningsproblem där. Också det att man inte uppdaterar
förordningen, utan vi har väldigt gamla varianter utav Boverkets bestämmelser idag, som ställer till kanske inte direkt problem, men lite irritation ute på
arbetsfältet. Det här är ingenting som jag har läst mig till, utan det är sådant
som jag har hört att man har sagt.
Vad har det för problem? Om man får t.ex. en energideklaration, där man
ser att den nya bostaden jag har köpt, har dåliga energivärden på olika sätt.
Vad händer då? Naturligtvis vill man få bostaden i skick. Man kanske skaffar
en annan uppvärmning med eldstäder t.ex. så det är viktigt att det fungerar.
Men någonting som blivit allt större problem är behörigheten när man renoverar gamla hus, t.ex. tilläggsisolerar att man kan förstöra innemiljön fullständigt och att det blir risk för mögelhus osv. om man inte ser till att luftcirkulationen är på rätt sätt. Man kanske isolerar bort den värmen som man tidigare behövde ha i husgrunden osv. Det finns flera exempel ute i landskapet
bara under senare tid, där man måste riva bort yttertak och göra om det pga.
att man har tilläggsisolerat på fel sätt. Här är det kanske också en sådan sak
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som man går vidare med den här lagstiftningen lite längre fram och tittar på
dem om man behöver ha någon form av anmälan när man ska tilläggsisolera
osv. Byggnadslov, ritningar och sådant borde inte vara några problem med.
Sen har vi också det här vad gäller våtrum, att man ska ha behörighet för
att anlägga våtrum för att försäkringar ska gälla. Frågan är om man skulle
fundera lite kring det om man behöver ha nu är det jag igen som kommer
med lagar och förbud och det ena och det andra och vill reglera, men det ställer till mycket problem om vem som helst kan tilläggsisolera och göra vad
man vill. Så det behöver man också se över längre fram.
I övrigt så tycker jag att det är en bra lagstiftning och jag ställer mig bakom
den. Vi ska titta lite närmare på det här i utskottet och vi har tidigare berört
den här förskriftsamlingen då att man hänvisar direkt till lagstiftningen och
det känns inte riktigt bra. Tittar man vidare på hur man ska komma åt problemen, det hade vi också en skrivning om när vi tog den här lagstiftningen
förra gången, så det är flödesmätare i husen. För sist och slutligen så är det
avloppsvattnet som rinner ut ur huset, som är en väldigt stor del av uppvärmningskostnaden. Det visar också när man ser på siffror, att det går otroligt mycket mera energi till varmvatten eller till energi överhuvudtaget till lägenheter mot dem som bor i villor och det här är inte bra. För behöver man
inte betala för den energin överhuvudtaget och beakta den annat än kollektivt
så är det ett problem, som man kanske borde se på.
Vad vi då kom fram till från utskottets sida och som säkert även gäller idag,
så det ligger inte i husägarnas intresse att sätta in den här typen av mätare.
För dem kommer inte att belastas av kostnaderna, men däremot så blir det en
betydligt större byråkrati för dem att läsa av de här och när man t.ex. ska ta in
hyror. Så man borde hitta på något från landskapets sida att komma vidare
med det här.
Jag tror inte att det blir något större problem när det gäller det här som
man var tidigare inne på, om man importerar hus från Finland och Sverige.
De är väldigt lika varandra och över lag så måste man säga när det gäller
energin, så är vi väldigt bra i klassen. Det brukar vi vara i många sammanhang, men framförallt när det gäller energiprestanda på de bostäder vi har. Vi
är otroligt bra och ligger bäst i klassen i Europa, så det är ingenting som
kommer att drabba oss speciellt hårt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Ja, fru talman! Det tycker jag och hela den socialdemokratiska lagtingsgruppen är bra att regeringen kommer med det här förslaget och vi omfattar det.
Vi hoppas att det kan behandlas i snabb ordning.
Den här diskussionen om till vilket utskott det ska. Det kanske kan vara intressant för någon, men jag tror att jag förbigår den med tystnad. Det här
ärendet klarar sig säkert bra i social- och miljöutskottet också.
När man tittar på de direktiv som regeringen utgår ifrån och som ska implementeras, så finns det några saker som jag tycker att är värda att fundera
över. Nu är det nytt, att när man bygger nya byggnader så ska det också finnas utredningar tillgängliga högeffektiva alternativa energisystem för alla nya
byggnader. Det är ganska stora krav som ställs på byggare och fastighetsä-
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gare. Det där är säkert intressant för många, men hur det där ska implementeras det tycker jag att utskottet ska granska.
Det som sen också är en nyhet i direktivet är det att energiprestanda ska
också omfatta byggnader, som genomgår renovering. Det har ju inte gällt
förut. Det som också är intressant i det här begreppet nära-noll-energi byggnader som finns i artikel nr nio. Man säger att vid utgången av år 2018, vilket
ju inte är så hemskt långt in i framtiden, ska nya byggnader som används och
ägs av offentliga myndigheter vara nära-noll-energi byggnader. Det blir aktuellt för åtminstone polishuset och för den här nya geriatriska kliniken. Ibland
får man kanske lite den känslan att lagstiftaren själv inte följer alla bestämmelser så strikt.
Jag tror att det är viktigt att man i utskottet tittar på vilka rutiner landskapsregeringen har för byggande av sina fastigheter. Vilka energideklarationer har utfärdats och på vilket sätt har man beaktat den här lagstiftningen.
Och hur kommer man att göra i framtiden. En byggnad som intresserar mig
alldeles särskilt, det är lagtinget. Vad har det gjorts för energicertifieringar
här? Var finns de uppgifterna att tillgå? Nu är det ju också tänkt att lagtinget
ska byggas om i en nära framtid. Så att det borde väl då innebära att lagtinget
blir ett nära-noll-energi byggnad. Det är ofta lite så att den här lagstiftningen
är någonting utanför den här salen som ska förverkligas. Men jag tror att det
kan vara väldigt nyttigt för social- och miljöutskottet, att försöka granska den
här lagstiftningen eller det här förslaget utgående hur det fungerar i lagtinget
och vilka är planerna med att göra det här till en nära-noll-energi byggnad.
Det är också någonting som utskottet kan fundera på. Det här ligger kanske
mera inom finans- och näringsutskottet. Jag hade spänt mig på att dem
skulle få det här, men det finns ingenting som hindrar att utskottet efterhör
ett utlåtande. Det är frågan om alla renoveringar. Eftersom nu dem också
kommer att beröras av den här lagstiftningen. Visserligen så ska det vara krav
på ett visst kvadratermått, men i alla fall som princip så borde ju lagting och
regering vara den som går i spetsen för den här utvecklingen. För jag antar att
alla tycker att det här är en viktig sak. I och med de här lagregleringarna så
åstadkommer ju faktiskt förändringar. Det är inte frivilligt, utan det är obligatoriskt. Det står alltså på sidan 10: ”I byggnader som utnyttjas av offentliga
myndigheter och ofta besöks av allmänheten, ska en sammanfattning av ett
energicertifikat visas en för allmänheten väl synlig och framträdande plats.
Det här gäller byggnader med en golvarea över 500 kvm.” Så lagtinget omfattas av den här lagstiftningen.
Det finns många detaljer i det här förslaget, som jag tycker att utskottet
kan närmare titta på. De här energideklarationerna ska användas i 10 år. Ett
jämt och bra tal. Men vad händer sedan? Kan de förlängas eller ska de förnyas? Det där tycker jag är intressant. För det är en hel del byråkrati med den
här lagstiftningen. Det talas också om det här registret och hur det ska skötas.
Jag har inte fattat om det här registret ska upprätthållas av landskapsregeringen. Det talas om någon sorts valideringskontrollorgan, men det känns
som lite främmande för våra förhållanden. Så att det där är två sådana där
byråkratiska synvinklar, som jag gärna hoppas att utskottet tittar närmare på.
När jag nu talar om lagtingsutrymmet eller hela lagtinget, så är det den här
luftkonditioneringen. Den berörs ju också av den här lagstiftningen. Jag är
väl den som har varit mest här i den här luftkonditioneringen och den har
aldrig känts som att den fungerar. Om den är på är det för kallt, om den är av
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är det för varmt och blir för dåligt och så där har det alltid varit. Sen när man
brakar på under helgerna och det har varit jätte fin luft här när ingen människa har varit här. Så det kan vara ett tillfälle att igen titta på det här systemet.
Ibland säger man att det inte finns människor som har kompetens på Åland,
att sköta de här anläggningarna. Det vet jag inte, men någonting är det som
inte fungerar som det ska, tycker jag. Det är ett tillfälle att utnyttja det här
sammanhanget.
Sen fru talman, tycker jag att det har förts en alldeles på tok för överdriven
diskussion om närmandet till Sverige och fjärmande från Finland, med de här
byggbestämmelserna. Jag tror nog att Åland ligger kvar exakt där det har legat i tusentals år efter det här betänkandet också. Så för socialdemokraterna
är det faktiskt av helt underordnad betydelse om vi använder Boverkets allmänna normer och råd eller Finlands byggbestämmelser. Det centrala är väl
att det ska fungera. Det är helt en praktisk fråga och man behöver inte göra
det till en varken historisk eller självstyrelsepolitisk händelse av någon större
dignitet. Tack!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var det här alternativa värmesystemet som man
skulle redovisa för som jag reagerade och jag tänkte ta en replik. Som jag
ser det så är det för djupare frågeställning. Så det är bra att man tittar
över annat alternativ av uppvärmning för att energicertifieringen efter
den finska modellen var i alla fall hur mycket energi det gick åt att
värma upp huset och inte vilken sorts energi man använde. Man hade
fjärrvärme, värmepumpar eller andra alternativ eller om man hade direkt el. Nu får man också en tankeställare att man vidgar den här. Jag
tror att det är ganska bra att man stannar till, för det är ett stort bygge
och det är väldigt centralt med energianvändningen i landskapet och
hela Europa hur man värmer upp husen. Man får tänka en gång till när
man måste komma med den här redovisningen, att var problemet ligger
så att säga.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, inte är jag på något sätt emot alternativa uppvärmningsmetoder,
men jag tycker att om man ålägger fastighetsägarna att visa på en sådan
här energideklaration som innehåller dem prestanda som en norm, så
borde det för mig räcka. Det borde räcka att hålla på och upprätthålla en
massa andra alternativ. Det kan jag inte riktigt förstå meningen med utgående från fastighetsägarens synvinkel, utan man har väl då redan bestämt sig för om man vill ha fjärrvärme eller om man inte vill ha det eller om man vill ha något annat. Det att bara för att det är ett slags allmänt eller miljöintresse, så tycker jag att är lite i överkant.
Ltl Åke Mattsson, replik

Ja, tack fru talman! Jag ser väl saken på ett annat sätt när det gäller den
här, för det är ju inte fastighetsägaren som sitter och gör den här energicertifieringen utan det är en oberoende konsult som gör det i samråd
med fastighetsägaren, att man får se på det här en gång till. Jag tror att
det är bra att man har det i bakfickan. Jag tror inte att det är ett stort
problem för de här konsulterna att man analyserar kring det här huset.
Man kan ha flera olika alternativ om man har en schablon som man
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kommer fram till ganska snabbt, men det viktiga är att fastighetsägaren
har klart för sig vid t.ex. fönsterbyte, att hur stor skillnad det är i investeringskostnader att byta fönster och sätta nya energivänliga sådana,
som släpper in värmen men inte ut osv. Det finns en mängd sådana faktorer och vad är det sista på marknaden. Då gäller det för den här energicertifieraren, att han bara följer den normen som är från början. Han
måste också tänka till ett varv till. Jag ser bara fördelar med det här och
inte några nackdelar alls. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman och tack ltl Barbro Sundback! Vi är helt ense. Jag ber
att få citera ur EU:s papper artikel 11 punkt 5: ” Med förbehåll för nationella bestämmelser ska medlemsstaterna uppmuntra de offentliga
myndigheterna, att beakta den ledande roll som det bör spela när det
gäller byggnadernas energiprestanda bl.a. genom att genomföra rekommendationerna i energicertifikat som utfärdas för byggnader”.
D.v.s. vi, som utöver offentlig makt, ska se till att vi också informerar
och verkligen tar vårt ansvar och inte bara påför för andra nya åtaganden.
Sen skulle jag säga avslutningsvis, att vad gäller alternativa energikällor som ska redovisas för fastighetsägaren, så ser jag det mer som ett expertutlåtande från en person som visar på alternativa möjligheter, som
man kanske själv inte har tänkt ut.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja tack, för den kommentaren. När det gäller artikel 11, så undrar jag då
med anledning av det om minister Thörnroos har någon uppfattning om
landskapet själv följer den här lagstiftningen och har genomfört det mer
konsekvent hittills.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Min uppfattning är att landskapet har stora förbättringsmöjligheter, som behöver åtgärdas vad gäller att följa sin egen lagstiftning. Vi har definitivt inte varit bäst i klassen. Utan vi har ett stort
utrymme och vi behöver ta tag i det och visa ansvarskänsla mot miljön
och mot våra medborgare.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Nu är jag här för andra gången. Det var några saker jag
tänkte säga i en replik, men jag gör det här istället. Jag själv är att betrakta som insnöad i det här. Jag har studerat energiteknik och varit intresserad av den här frågan länge osv. Jag begärde ordet när jag hörde ltl
Sundback, för det är ju så man ska se på det, vad den konkreta nyttan
blir av det här och hur står det till med alla offentliga byggnader, som vi
själva bestämmer över i kommunerna och här i landskapet. Man kan väl
säga så här att jag dessutom är också insnöad på det viset att jag har ett
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radhus som är klimat neutralt och det är Ålands enda drivet med solvärme och vindkraftdrivna bergsvärmepumpar osv men man noterar ju
en väldig konservatism i branschen. Det finns undantag. Jag har sagt det
här tidigare i ett ärende. Det finns bra undantag. Sådana som tänker
nytt, men branschen som sådan om man nu får dra alla över samma
kam, så är väldigt konservativ och det finns alltid en skepsisism mot ny
teknik och alla utvecklingsskeden går väldigt långsamt här på Åland.
Det som är bra med det här lagförslaget är att man synliggör det här.
Man berättar åt allmänheten och åt sig själv som fastighetsägare att så
här illa är det och här finns alternativen. Det kanske inte riktigt hör till
saken, men jag tyckte att det var ett bra exempel som ltl Sundback tog
upp det här med lagtinget. Det är bara att titta upp i taket, så har ni en
massa lampor som jag tror är 150 watt var. De kunde vara 15 watt var
om de var LED-lampor och vi skulle få samma t o m bättre och lämpligare belysning för vårt arbete här i lagtinget. Det är bara en detalj, men
vi motionerade från obunden samling förut, att lagtingets hela tak skulle
förses med solfångare och solceller så att lagtinget skulle bli energineutralt. Det är dit vi kommer nu när vi sätter i kraft de här piskorna på
vår egen rygg så att säga och också andra offentliga byggnader. Men jag
tror som sagt att den verkliga nyttan med den här lagstiftningen, det är
att man verkligen synliggör och verkligen sätter till pappers och inte
bara hur det är. Utan också tvingas att se på alternativ och kommer på
tanken att varför man inte ska byta då och gör upp en kalkyl. Oftast är
det så att de här driftskalkylerna som görs visar att det är lönsamhet
från första dagen att byta energisystem. Sen är man ju fast i olika förutsättningar. Här i Mariehamn är man fast i fjärrvärme och då är man fast
i vad som kommer i början av rören. I Mariehamn eldar man fortfarande med en fjärdedel tung brännolja men och andra sidan så är tre
fjärdedelar flis och biovärme. Förnyelsebar flis eller pellets. Så det är ett
stort steg på vägen jämfört med att elda med bara olja.
Men lagtinget kan ju ändå gå i bräschen och blir det första parlamentshuset som blir helt självförsörjande på energi. Det ser jag framemot att se sådana initiativ. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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

Ny polislag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)
Först tillåts diskussion i 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.
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Lantrådet Camilla Gunell

Ärade lagting! Fru talman! Förra veckan tog jag del av debatten och diskussionerna kring polislagen. Jag gjorde det lite hemifrån från sjuksängen och
förundrade mig verkligen över hur debatten blev en språkpolitisk debatt snarare än en diskussion om själva polislagen.
När den här regeringen tillträdde för ett och ett halvt år sedan, så fann vi
att polisen var i behov av några konkreta saker. Man ville ha en ny lagstiftning, som skulle vara modern och överskådlig. Man ville ha en lagstiftning
som skulle möjliggöra för polisen att ombilda sig och skapa en ny effektiv polisorganisation och man behövde ett nytt polishus.
Nu är alla de här tre delarna under arbete. Lagen är klar. Ett omfattande
lagpaket har gått till lagtinget för diskussion och har behandlats här. Polisens
organisation har omformats under ledning av en kraftfull ny polismästare och
ett polishus är under arbete. Alltså det har skett en verklig stor och positiv
förändring vad gäller polisens förutsättningar att utvecklas och stärkas som
organisation.
Så därför tänkte jag att det var synd att inte fokus i diskussionen blev om
dessa positiva stora och betydelsefulla förändringar för polisen och dess utveckling. Utan om språket och den kommande polisstyrelsens arbete framförallt då det moment i lagen som handlar om att polisstyrelsen också har ett
uppdrag att tillse att verksamheten fungerar på svenska.
Det som var egentligen nytt med den här skrivningen. Alltså när den här
lagen togs fram så gjordes det ju förstås genom diskussioner i landskapsregeringen. Vi talade om den här polisstyrelsens roll. Polisdelegationen försvann
och istället kom en polisstyrelse. Syftet med det var att öka den demokratiska
insynen och det medborgerliga inflytandet. Vi diskuterade också språkmomentet. Var det nödvändigt att skriva in det i lag eller som naturligtvis gäller
självstyrelselagen alla myndigheter på Åland. Verksamhetsspråket är
svenska. Så är det och så har det varit sedan tidernas begynnelse.
Vi kom ändå fram till det att den här praxisen har ändrat lite från tid och
annan, beroende på hur diskussionen har gått och vad de politiska diskussionerna har handlat om. Bl.a. vet jag att det nämndes här i diskussionen att
när barnomsorgslagen togs fram 1995-1996, då skrev man in också att verksamhetsspråket är svenska där. I lagtingsordningen står det också att verksamhetsspråket vid lagtinget är svenska. Vi ansåg att eftersom polisens verksamhet och polisens lagstiftning är så bred och att den egentligen till en liten
del är åländsk behörighet och resten är finländsk behörighet. Polisen är en
verksamhet som har en väldigt komplex situation kring naturligtvis det klara
och tydliga stadgandena om ämbetsspråk och verksamhetsspråk men samtidigt en verklighet där det här till alla delar är svårt att leva upp till. Så därför
tog vi in och enades om en deklaratorisk politisk ställningstagande kring att
det är viktigt att polisen också fungerar på svenska. Det här är ju en språkpolitisk diskussion, som vi har generellt. Vi jobbar med det i förvaltningen att
ständigt påpeka att skrivelser och annat ska tillställas landskapet på svenska.
Vi hävdar hela tiden vår rätt att få material och annat på svenska, vad gäller
alla myndigheter. Så det finns ett behov att man tar den här diskussionen och
för den också inom polisens arbete. Särskilt viktigt är det ju att de som är anställda inom åländsk polis kan känna trygghet och säkerhet i sitt utförande av
sitt ämbete, att de känner att de behärskar det till fullo och att språket inte är
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ett problem. Precis samma trygghet som en finskspråkig polis kan känna säkerhet i sitt arbete för man har till alla delar förstått verksamheten på finska.
Så den här diskussionen upplever jag i alla fall från min horisont att fick
förra veckan en väldigt märklig riktning med lite märkliga tolkningar kring
vad som var meningen med det här. Jag måste säga att jag inte alls förstod
problemet. Lagstiftningen är fullt logisk. Det påpekande som finns i polisstyrelsens uppdrag är också fullt logisk. Nu gäller det att se hur det här utvecklas
och hur polisstyrelsen kommer i gång med sitt arbete. Det som däremot
kanske behövs är en mer principiell diskussion kring åländsk landskapslagstiftning. När, hur och på vilket sätt skrivs det in i våra lagar kring verksamhetsspråket och när behövs det inte. En sådan diskussion tycker jag mycket
väl att man kan hålla och jag kan inleda en sådan diskussion t.ex. i språkrådet, som jag nu leder. Tack för det!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kommer i mitt anförande att gå närmare in på de
här frågeställningarna i den här viktiga lagstiftningen. Lantrådet
nämnde att den här språkbestämmelsen är deklaratorisk. Jag skulle
hemskt gärna vilja veta att med stöd av vilken juridisk doktrin det här
kan röra om deklaratorisk bestämmelse. D.v.s. där en myndighet ska se
till att någon handlar på ett visst sätt. Jag känner inte till någon sådan i
varje fall.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, den kan betraktas som deklaratorisk i och med det att självstyrelselagen reglerar det här. Det förekommer egentligen inte att ske någon
större förändring. Det är detsamma status som råder. Självstyrelselagen
hävdar att ämbetsspråket är svenska och verksamhetsspråket är
svenska. Sedan är det viktigt inom polisen att eftersom det är en sådan
verksamhet där finska register och annat är en del av verkligheten. Så
det här är ett politiskt ställningstagande, där man särskilt behöver ägna
den här frågan uppmärksamhet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Nu talar jag inte alls om självstyrelselagen, utan jag talar om utformningen av § 1 c i polismyndighetslagen punkt 8, som säger
att polisstyrelsen ska se till att verksamheten i myndigheten till alla delar fungerar på svenska.
Alltså enligt vilken doktrin är det man ska se till en deklaration?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det här är ju en politiskt ställningstagande där vi har diskuterat frågan.
Vi anser att det är viktigt att språkdiskussionen förs inom alla myndigheter även inom polisens verksamhet, där behörighetsfördelningen är
som den är och verksamheten i vardagen ser ut som den gör. Så därför
är det viktigt att polisstyrelsen också har det här särskilda uppdraget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den här frågan blev stor, därför att för liberalernas del så är de
stadganden som finns i självstyrelselagen, det som ska styra allt ämbetsspråk inom alla myndigheter. Inom landskapet och under lydande myndigheter. Det som man gör från landskapsregeringens och också nu från
lagtingets sida är att man sätter på en underlydande myndighets styrelse
att tillse att verksamhetsspråket är svenska. Det är landskapsregeringens övergripande ansvar att övervaka och se till att alla myndigheter för
sin verksamhet på svenska. Det här är ju faktiskt inte en deklaratorisk
skrivning, utan det är uttryckligen en uppgift för styrelsen i en underlydande myndighet. Vi tycker att man undergräver självstyrelselagen med
den här åtgärden.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, vi förde som sagt den diskussionen också i landskapsregeringen innan vi antog den här bestämmelsen. Men det faktum är att självstyrelselagen gäller. Den gäller alla myndigheter precis som vtm Eriksson säger.
Men vi tyckte ändå det fanns behov av det här. Så som man tyckte när
man gjorde barnomsorgslagen. Då fanns det också en kontext som
gjorde att det fanns intresse av att påtala det. Det finns också i lagtingsordningen. Det kanske också finns i andra landskapslagar.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det finns i andra lagar deklaratoriska skrivningar. Men det här
är ju inte en deklaratorisk skrivning, utan det här är uttryckligen en
uppgift till en underlydande myndighets styrelse, att man ska sköta
övervakandet av att språket är svenska. Det som egentligen borde vara
landskapsregeringens skyldighet som övervakande myndighet. Det blir
samtidigt väldigt konstigt också. Då borde man ju öppna alla lagar. Alla
underlydande myndigheter där det finns styrelser och sätta in exakt
samma skrivning i ÅHS t.ex. borde styrelsen tillse och ÅMHM osv. Det
är en helt annan sak än det deklaratoriska som man tog in i barnomsorgslagen på 90-talet. Vilket vi också då i och för sig ifrågasatte.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag har väldigt svårt att förstå vad som är problemet med det här. Det är
alltså landskapsregeringens skyldighet och rättighet att övervaka språkbestämmelserna. De kvarstår. Det vi har däremot gjort är att peka på
polisstyrelsen här, som är tillsatt för att öka medborgarnas insyn och
den demokratiska insynen i polisens verksamhet och som kan hålla
ögonen på den här saken. Eftersom vi ser det angeläget att också i huset
och nära verksamheter hitta strategier för hur man långsiktigt kan
trygga verksamheten på svenska, så att alla kan känna sig bekväma och
säkra i att utöva sitt yrke och att man också arbetar med utbildningsfrågan, vilket vi naturligtvis också påpekat från landskapsregeringens sida.
Men det finns absolut inget hinder, att även polisstyrelsen har den här
uppgiften.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är ingen hemlighet, att jag var den som i regeringsgruppen var emot det här, för jag tyckte att den var väldigt onödig
paragraf på det sättet, att det har varit en debatt tidigare. Man kan inte
bortse från det här som var i oktober, att centern tveksamma till Ristolas
utnämning röstade inom centern att de är tveksamma till att polismästaren Teijo Ristola värnar om åländska självstyrelsen, det svenska
språket och åländskheten. Då kanske det är lite onödigt att man har en
nonchalans skrivning. Man borde ha filat väldigt hårt på det här och sett
till att det ska vara på ett sätt. Så därför ifrågasätter jag varför man ifrågasätter att det blev debatt när man bad om det. Men däremot så är vi
helt överens om att den här skrivningen inte är till för att tillrättavisa
polismästaren. Utan det här är uteslutande till för att hjälpa myndigheten i kontakt med riket, när det gäller utbildning, dataregister osv. Men
till varför det skulle bli en debatt, så det var nog ganska självklart. Tack!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag kan inte gå in i de resonemang, som ltl Åke Mattsson förde fram.
Det får de partier som det här riktar sig till i så fall bemöta. Utan jag
skulle hävda att det inte är kvartalslagstiftning som vi lägger fram, utan
det här är ny polislag för landskapet Åland. Dess bärkraft och dess giltighet är förhoppningsvis långsiktig och det här är nog ingenting som är
på det viset kopplat till dags politiska frågor.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Anledningen till att jag begärde replik, var det att man
ifrågasatte varför det blev en språkpolitisk debatt och istället fokus inte
kom på de centrala viktiga frågorna. Det ville jag ge en förklaring till, att
varför det var underbyggt redan från början att det här skulle bli en
språkpolitisk debatt i och med att det här fanns med. Det är det som är
det centrala. Men jag ville ändå för att det ska vara tydligt i det här replikskiftet, att jag ger mitt fulla stöd till regeringen för den här paragrafen och jag hoppas att den tillämpas på det sätt som både lantrådet och
jag vill att det ska tillämpas. Då kommer det inte att bli ett problem. För
det här är inte frågan om att man ska tillrättavisa varken någon polisledning eller övriga poliser, utan det här är ett helt annat verktyg på en
helt annan nivå av betydligt större betydelse, än var debatten hamnade
på. Men det finns en förklaring till varför det gick snett redan från början. Tack!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det här är en principiell fråga. Där vi alla måste hjälpa till att se till att
våra myndigheter kan fungera på svenska. Sen finns det en pragmatism
och en verklighet där man alltid måste hantera situationen med sunt
förnuft. Det finns ingenting som lagstiftar mot den saken, tack och lov.
Däremot tycker jag att det är synd, att debatten inte handlade om den
faktiskt progressiva och positiva utveckling som finns inom hela polisväsendet, i och med det att vi har en ny polislag som har varit mycket efterfrågad och efterlängtad och som ger utrymme för en ny organisation.
Ett nytt polishus är på kommande, vilket ger den här verksamheten
verkligt goda möjligheter att fungera på ett optimalt och bra sätt. Tack!
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag börjar först med att konstatera att det är väl, att lantrådet
har återfått sin hälsa och sina krafter. Det kan ha berott på mina bristfälliga
färdigheter att förklara vad jag menade i förra veckan. Jag hoppas inte att det
beror på åhörarens sjukdom, att den var så svår. Jag var väldigt noggrann
med att säga för det första, som gammal polisman så välkomnar jag den här
lagstiftningen. Det är en s.k. folklag. Berör alla människor i vårt samhälle
dagligen. Folklagar kännetecknas av exakthet och många gånger en stor detaljrikedom. Därför just för att de gäller så många och i så många olika situationer. Liberala-gruppen och jag välkomnar lagstiftningen. Det sade jag, tyvärr
uppenbarligen luddigt.
Syftet med den här typen av lagstiftning är ju också som jag nämnde, tudelad. Det preventiva och repressiva. Det preventiva för att blått sin existens
och med kunniga utövare av lagen genom medborgarna. Det är rättsskydd
och den service som ju polisen ger. Det repressiva ifall något går galet så att
säga, så att det ska finnas utvägar ur problem och man tar lärdom av svårigheter för framtiden. Allt det här är gott och väl i, får vi säga i den här ytterst
detaljrika polislagen. Jag som har följt det här nu i snart femtio års tid märker hur man från reform till reform utökas antalet paragrafer och blir regleringen mer och mer detaljerad. Det baserar sig på respekten för mänskliga
rättigheter, grundlagen och självstyrelselagen och så ska det vara. Men det
finns också en gräns med för hur mycket man kan belasta paragrafer.
Den här lagen är en bra balans och det är en god lag. Det måste vi säga.
Den kommer att kräva översyn undan för undan. Alla folklagar lever med folkets och är därför i behov av en kontinuerlig översyn. Så långt är allt gott och
väl. Jag är den första att beklaga, att en punkt i en paragraf i det här lagpaketet på åtta lagförslag skymmer sikten.
Det är också beklagligt att vi liberaler misstänkliggörs för att vilja ont. Vi
vill gott. Vi vill inte något ont med det här. Men vi vill peka på det som håller
på enligt vår mening gå snett.
För det första, lagtingsordningen som det hänvisades till i första behandlingen, säger i § 3 ”Lagtingets verksamhets språk är svenska”. Något så deklaratoriskt som någonting kunde vara. Det står inte att lagtingsdirektören
ska tillse att lagtingets verksamhet i alla skeden fungerar på svenska. Däremot ger lagtingsordningen talmannen alla möjligheter att lugga t.ex. mig om
jag använder något annat språk än svenska, här eller i lagtingsarbetet. Det
här är en typiska deklaratoriska bestämmelsen, att någonting förhåller sig på
ett visst sätt. Sen sköter både uppfostran, utbildningen och moral resten i de
allra flesta fall. Så är det också i barnomsorgslagstiftningen, som har tillkommit i enkel ordning. Det här är deklaratoriska föreskrifter.
Men som jag sade här i två replikskiften, att vi har inte att göra med en deklaratorisk föreskrift där behandlingen går vilse. De som tror att det här är en
deklaratorisk föreskrift, har fel. Det kan jag beskriva mycket enkelt. Under
första behandlingen ställdes också en fråga att vad händer om man bryter
mot den här bestämmelsen. Vem ska göra vad? Just det. Vi har att göra med
en tvingande bestämmelse, som säger att en myndighet ska uppträda på ett
visst sätt. Tillse att osv. Det här är de mest vanliga kriterierna för s.k. under-
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låtens brott. Någon har underlåtit att tillse, att det som paragrafen föreskriver
har uppfyllts. Då har vi att göra med underlåtenshet brott och de som hemfaller åt det är medlemmarna i det myndighet som ska handla på det här sättet och tillse att det och det utförs. Så kan man göra med tvingande föreskrifter. Det kan man inte göra med deklaratoriska bestämmelser.
Så därför är det här en principiellt viktig fråga. Enligt självstyrelselagen utövas självstyrelseförvaltning av landskapsregeringen och dess underlydande
myndigheter. Jag tror inte att medan vi hade landskapsstyrelse, som skötte
all landskapsförvaltning, att någon ens hade kommit på tanken att ta in en så
här tvingande bestämmelse, som skulle säga att sen ska landskapsstyrelsen,
som det kallades på den tiden, se till att all verksamhet i den utförs på
svenska. Jag kan inte tänka mig att man överhuvudtaget på den tiden, när
landskapsregeringen befann sig på en generell nivå och hanterade förvaltnings ärenden, huvudsakligen under självstyrelsen, att man skulle ha tagit in
någonting i den stilen. Däremot kunde man mycket väl tänka sig en bestämmelse, som säger att ämbetsspråket i landskapsstyrelsen är svenska. Det är
självklart om man vill upplysa om någonting, så gör man på det sättet. Men
att ta in en förpliktelse, det kan jag inte föreställa mig att man skulle ha gjort
då.
Nu har det kommit många styrelser, som vi vet. Vi har styrelse för flera
myndigheter, som nämndes här tidigare. Man kan tillägga gymnasieskolan
och Ålands Högskola åtminstone. I konsekvensens namn, när dem utövar offentlig makt som myndighet på landskapsregeringens vägnar. Samma bestämmelse borde ju där också intas. Det här blir inte logiskt och bra. Det här
illustrerar det som jag kallar för lagstiftningens reflexiva verksamhet. Hur ska
de myndigheter agera som utövar offentlig makt under självstyrelselagen
men inte har den här bestämmelsen? Naturligtvis handlar det om självstyrelselagen. Sedan undrar man varför vi ska klara oss med självstyrelselagen när
t.ex. polismyndigheten behöver en sådan här tvingande bestämmelse. Det här
är inte att förleda fokus, utan det här är nu försök till systematisk diskussion
och det gläder mig att lantrådet var inne på samma tankar, d.v.s. att det är
mycket möjligt att man behöver föra ett strukturellt resonemang och ha en
genomlysning av de här systemen. Vad behöver landskapsregeringen på sin
nivå i fråga om språkvärnet och vad behöver underlydande myndigheter på
sin nivå? Men att plocka in sådana här saker och möjligen t o m laborera med
olika typer av lagstiftning. Det är inte bra. Det är definitivt inte bra. Man behöver först bestämma sig för nivån, vad landskapsregeringen ska underlyda
och därefter vilken typ av normering ska det vara. Ska det vara deklaratoriskt,
ska det vara tvingande? Men jag avråder ifrån att man blandar det här hur
som helst.
Herr talman! I syfte för att bereda regeringen möjlighet till en sådan här
genomgång och återkomma med stabilare paragrafer och som gäller mer generellt och på rätta nivåer. Men också för att se över polisstyrelsens uppgifter
t.ex. i fråga om övervakningsverksamheten i samhället i största allmänhet. Så
aviserar jag nu, att jag kommer att föreslå att lagförslag nr 2 förkastas.
Det betyder att polisstyrelsens införande ifall lagtinget godkänner en sådan
åtgärd, skjuts fram att alarmcentralen påverkas. Men så här vid en snabbgenomgång av lagsystematiken här så tror jag att övriga justeringsåtgärder kan
vidtas av justeringsutskottet. Tack, herr talman.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Jansson vidhåller att lagen om verksamhetsspråket i barnomsorgslagen är rent deklaratorisk, att den inte behöver alls kommunala myndigheter. Jag skulle vilja veta vilken doktrin ltl Jansson lutar sig mot. Det
står nämligen i barnomsorgslagen, att verksamheten bedrivs under
kommunal ledning. Vilken doktrin är det här då, att den plötsligt inte
har någon tillämpningsgrund utan den bara finns där?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Svaret på den frågan gav jag redan vid förra replikskiftet i onsdags självstyrelselagen § 36, som slår fast landskapet Ålands språkliga regim under självstyrelsesystemet och det förhållande som vi känner till, att
kommunerna kan i hög utsträckning bestämma sin egen språkpolicy.
Ltl Barbro Sundback, replik

Men är det inte så ändå, att den här lagen ska följas av barnomsorgen i
kommunerna och tjänstemännen i kommunerna, dem ska inte överhuvudtaget lägga sig i det. Utan det är några myndigheter över dem, som
ska kontrollera eventuellt att man följer självstyrelselagens två paragrafer. Hur ska det i praktiken fungera, enligt ltl Gunnar Jansson?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Svaret på den frågan är just det jag nämnde med preventiv
förvaltningsskydd, d.v.s. regler som fungerar om med sin blotta existens
gör att det mesta fungerar hyggligt och tjänsteinnehavare speciellt inom
kommunerna i det här fallet, som följer de här reglerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Begreppet deklaratorisk, så används också av lagberedningen i de allmänna motiveringarna och detalj motiveringarna på
sidan 39, där man skriver att ”trots att ämbetsspråket i landskapsförvaltningen är svenska enligt självstyrelselagen, finner landskapsregeringen det ändamålsenligt att i beskrivningen av styrelsens uppgifter
inte ha en deklaratorisk bestämmelse om att styrelsen ska se till att alla
delar av verksamheten fungerar på svenska”.
Vi menar att skulle den inte vara deklaratorisk bestämmelse, så är deklaratorisk för den syftar tillbaka på en annan rättsakt, d.v.s. i det här
fallet då självstyrelselagen. Om inte det redan fanns i självstyrelselagen,
så skulle den då inte heller kallas deklaratorisk.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman! Också den här diskussionen utfördes delvis i förra
veckan och det var just den här självständigheten som lantrådet hänvisade till, som vi föreslog en ändring av § 1 c, som just skulle tas in i självstyrelselagens allmänna norm, som grund för språkbruket i polismyndigheten. Vi föreslog också att den här bestämmelsen skulle strykas,
som vi nu diskuterade, d.v.s. 1 c § 8 punkten. Därför att den inte är deklaratorisk fast det står så i motiveringarna. Den andra varianten som vi
diskuterade i gruppen var att punkt 8 skulle konstatera det som uppen-
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barligen är avsikten, att ämbetsspråket i Ålands polismyndighet är
svenska. Det är så vi resonerar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det här blir nu en diskussion om vad som är deklaratoriskt och inte
deklaratoriskt, men det är då också landskapsregeringens lagberedning
som i så fall, om ltl Jansson har rätt i det här fallet, måste ta en diskussion. Men jag tycker fortsättningsvis att det här fungerar precis som det
är upplagt och jag skulle snarare vilja iså fall veta vad den politiska diskussionen handlar om och vart man verkligen vill komma med de här
frågeställningarna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, tack talman! Med risk för att jag inte klarar av det på en minut. Vi
vill att självstyrelselagens bestämmelser ska följas generellt, där det
finns behov av detaljreglering. Där ska det gälla myndigheter under
landskapsregering på ett enhetligt sätt, som följer självstyrelselagen.
D.v.s. så som vi har hört i annan lagstiftning och som förekommer i annan lagstiftning, att man inte ska utfärda ett påbud om att nu ska polisstyrelsen handla på ett visst sätt. Utan istället en norm som säger i det
här fallet, att ämbetsspråket i Ålands polismyndighet är svenska.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Det här ärendet har diskuterats fram och tillbaka några
gånger, så jag ska försöka författa mig lite kort. Lantrådet ifrågasätter att den
här debatten har tagit en märklig vändning och blivit mer av en språkpolitisk
debatt, men lantrådet som inte var närvarande förra gången kanske ändå har
förstått att det var hennes egen minister som drog igång den debatten och
diskuterade bl.a. behovet av att anlita tolk för polismästaren osv. Så det kan
man fråga sig om den här frågan är befogad i och med att det var regeringens
egen ansvariga minister som drog igång den här debatten.
Men lyfter vi blicken lite så är det ju ändå solklart och det måste vi alla vara
överens om, att polismyndighetlagens § 1 c punkt 8 så ändrar ju inte på förhållanden om polismästaren kan eller behöver prata svenska eller finska och
kontakten mellan åländska och finska myndigheter. Det är solklart att språket i de kontakterna ska vara svenska. Det kan vi som tur är inte ändra på
med hjälp av en polismyndighetslag utan det är deklarera självstyrelselagen.
Däremot så tycker jag att det är bra att man tydliggör ansvaret i den här frågan, att man säger uttryckligen att det är styrelsen som har ansvaret att se till
att verksamhetsspråket ska vara svenska till alla delar. För vi har ju sett att
den här ansvarsfördelningen mellan landskapsregeringen, polismästaren och
polisstyrelsen är otydlig och därför är det på sin plats att man i § 1 c som har
rubriken ”Styrelsens ansvar och uppgifter” säger att det här är styrelsens ansvarsområde. Det är styrelsens uppgift att se till att verksamhetsspråket är
svenska till alla dess delar.
Det är väl inte mer än rätt, att man gör ett sådant tydliggörande i en annars
otydlig ansvarsfördelning. Det är bra, tycker vi i Ålands Framtid. Och som ltl
Åke Mattsson påpekade, så grunden till den här språkdebatten lades när
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landskapsregeringen förhastat tillsatte en polismästare, utan att uppenbarligen vara riktigt överens i frågan. Åtminstone på basen av de mediala utspel,
som gjordes senare.
Vi från Ålands Framtids sida skrev en insändare, att det här förmodligen är
bara mediala utspel från centerns sida, att vi får se om det föranleder några
mera åtgärder. Där fick vi svar på tal, att så var det från centerns sida. Endast
mediala utspel.
En polismästare som själv tycks uppleva att han måste anlita tolk i kontakterna med finska myndigheter, gör att man börjar lite fundera på den här
språkparagrafen. Det faktiskt behövs och det kan vara bra för styrelsen, som
stöd för polismästaren i de här frågorna berätta vad som faktiskt gäller. Det
kan ju aldrig ankomma på en åländsk myndighet, att anlita tolk om man från
finskt håll inte kan tillmötesgå polismästarens krav på svenska, att man inte
kan få fram en person som kan prata svenska eller på ett annat sätt se till att
kommunikationen kan fungera på svenska. Så det kan ju aldrig vara polismästarens roll i det här fallet, utan det är givetvis den finska myndighetens
uppgift att se till att man kan svara på svenska i andra änden. Det kan aldrig
vara polismästarens uppgift, att anlita tolk. Så jag tycker att vi ska försöka se
vad lagstiftningen säger och läsa den som den är fortsättningsvis. För inte har
vi ändrat på det förhållandet med den här polislagen och polismyndighetslagen.
Så för att hjälpa polismästaren och polisstyrelsen i sitt fortsatta arbete, så
tycker vi också som vi tidigare fört fram att man borde tydliggöra att landshövdingen inte ska ha någon roll i den framtida polisstyrelsen. Därför så aviserar jag att i enlighet med min reservation, så vill vi i Ålands Framtid att utskottet finner det därför angeläget att den nya styrelsen tar initiativ till att
landshövdingen närvarar vid sammanträden där frågor av gemensamt intresse behandlas. Under rubriken styrelsen för polismyndigheten i lag- och
kulturutskottets betänkandes motiveringar stryks. Det kommer vi att föra till
omröstning.
Så vi önskar den nya polisstyrelsen lycka till. Det finns en del utmaningar,
vilka vi har sett av debatten, men det fås ses som positivt att det finns saker
att arbeta med. Vi hoppas att man sätter ett tydligt fokus på språkfrågorna
och får det att fungera för det finner vi synnerligen centralt i den här frågan
och speciellt en sådan myndighet, som både handhar åländsk behörighet och
faktiskt till en majoritet finskt behörighet. Där kontakterna givetvis med
finska myndigheter är viktig. Då gäller det också att den kommunikationen
fungerar på rätt språk. Tack!
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, talman! Jag tycker att det är jätte bra att ltl Axel Jonsson lyfter
den här frågan om att det faktiskt inte är polismästaren som behöver
tolk, utan det är personen i den andra ändan som ska se till att ha tolk
om man inte förstår svenska. Det är mycket viktigt. Rätt ska vara rätt.
Det är absolut inte minister Lindholm, som har pratat om tolk. Det
framgår tydligt av protokollet om man läser de stenografiska protokollen, att varken i sitt anförande eller i någon replik framkommer det att
hon skulle ha pratat om någon tolk, utan det är polismästarens egen
uppfattning. Det vill jag vara tydlig med att säga, att så är det.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är möjligt att vi kan stå här och strida om ord, men det som jag ville
få fram var ju att det var faktiskt landskapsregeringens egen minister,
som initierade förra veckan när vi diskuterade det här ärendet. Den
språkdebatt, som sedan har utvecklats i medier och så vidare, så därför
var det lite förvånande när man fick höra att debatten har tagit en märklig vändning. Det var det jag ville lyfta fram från min sida. Men jag är
glad att vi är överens i den frågan, att det inte kan vara polismästarens
roll att anlita tolk och det tycker jag är viktigt att tydliggöra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar ltl Jonssons uppfattning om att det gick snett och att
det blev den här debatten. Där får majoriteten se sig i spegeln. Det har
varit stöd för polismästaren, det har varit tolk som inte är en sak för plenum, men som har debatterats i media. Det har blivit slutsnackat på
finska och i debatten när liberalerna lade fram sitt förslag, så var det
väldigt mycket skam och skuld och man skulle sälja sin mamma och sådana här saker. Tonen i debatten får majoriteten ta helt eget ansvar för.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, jag delar den uppfattningen. Även om jag tycker att språkpolitiken
givetvis ska diskuteras här i salen. Men att den har tagit en överdriven
dimension, så det tycks vi vara överens om. Jag tycker också att jag respekterar liberalerna för det synsätt man har, att självstyrelselagen
borde räcka i det här fallet. Vilket egentligen konkret har varit det förslaget som man har lyft fram. Jag vill förtydliga det ansvar som styrelsen
får, att man faktiskt säger att det är styrelsens ansvar i de här frågorna.
Det är det vi borde diskutera. Om det är ändamåls enligt att ha en sådan
här punkt eller inte. Där är vi helt överens liberalerna och jag, att debatten borde handla om kring det förslaget och inte om en allmän språkpolitik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Jonsson i det om att när vi diskuterade om den här 8 punkten och styrelsen är ansvarsfrågan. Det är
någonting som helt har kommit bort ifrån debatten. Det har blivit en
mer språkpolitisk debatt. Det som jag däremot tycker är beklagligt är ltl
Jonssons och som jag också tycker lite från Ålands Framtid återkommande, att man lägger in sådant som har stått i media om att personer
har sagt i lagtingssalen. Jag tycker att man ska låta det i alla fall vara det
som sägs i lagtingssalen, att man håller det och inte helt enkelt drar populistiska uttalanden från media och för det vidare här i salen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ber om ursäkt om det är så att ltl Winé uppfattar att jag har citerat
något fel. Det var inte mitt syfte. Men oberoende av det, så har vi disku-
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terat den här språkfrågan ingående och vad jag ville lyfta fram, var inte
vad någon person eller ledamöter här i salen har sagt. Utan att diskussionen och debatten tog den oförutsägbara vändning som den tog, som
jag fick framfört från vissa håll, att det lika mycket berodde på regeringspartierna själva, som var ivriga påhejare av den här debatten. Vilket jag tycker är på sin plats. För det är klart att när vi ser att det finns
språkproblem inom polismyndigheten, att vi får diskutera de sakerna
här i salen. Det är väl inte mer än rätt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det jag menar med det i min tidigare replik, så är det
här trots allt att inte är det som ltl Jonsson sade i sitt anförande, att det
är ministern som har lyft upp det här med tolk i lagtingssalen. Vad jag
har förstått, för jag var inte här förra onsdagen, men jag försökte följa
med debatten genom internet så gott jag kunde. Jag hörde ingenting om
det. Sen fick vi höra här i en tidigare replik, att inte sades det. Samma
sak är det med det här med tillsättandet av polismästare. Hur mycket
har det sagts här och hur mycket har det diskuterats, det är egentligen
skriverier som ltl Jonsson tar upp. Inte ska vi låta media på det sättet
styra alltför mycket debatter här. Vi måste ta reda på fakta innan vi går
in i salen och börjar diskutera.
Ltl Axel Jonsson, replik

Till den här senare delen delar jag inte alls ltl Winés uppfattning. Om
det största partiet här i salen går ut i media och säger och kritiserar tillsättandet av polismästaren. Så nog är det en sak för lagtinget, att diskutera. Absolut. Jag skäms inte att stå här i salen och diskutera det. Oberoende om någon har sagt det i salen tidigare eller inte. Går ett parti ut
till media och deklarerar och gör sådana mediala utspel, så tycker jag att
det är mer än befogat när vi faktiskt diskuterar ett ärende som nära anknyter till det utspelet. Jag står för det och jag tycker att det är absolut
relevant i den här debatten. Sen om ltl Winé har en annan uppfattning,
så får det stå för honom.
Talmannen
Påminner om rubriken och innehållet för dagens debatt.
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, herr talman! Jag måste också hålla med ltl Jonsson om att startpunkten för den ganska vildvuxna språkdebatt som har förts nu i några
dagar, det ansvarar majoritetspartierna för. Nu är det ifrågasatt om
huruvida ministern har sagt att det är lämpligt med tolk för polismästaren. Om hon har sagt det här i salen eller någon annanstans. Men
det är i varje fall den allmänna uppfattningen, att det åtminstone inte
motsätts av ministern. Men det är ett faktum att lantrådets eget parti
och lagtingsgrupp, den socialdemokratiska gruppen, sade här i salen, att
det är slutsnackat på finska nu i polishuset. Så det har i varje fall sagts
här. Så startpunkterna och utgångspunkterna för debatten har varit de
här uttalandena. Det är lite synd, men varför inte. Språkpolitik ska också
diskuteras.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det var bra, att talmannen påminde oss om vad vi håller på att
diskutera nämligen polislagen eller flera polislagar, som föreslås att vi ska
sätta i kraft. Bl.a. en ändring av landskapslagen om polismyndighet, där vi
omorganiserar och tillsätter en styrelse, vars uppgifter man räknar upp i § 1 c
och där den 8:e punkten har föranlett lite mer diskussioner än de andra.
Jag vill börja med att säga att jag tycker i princip som lantrådet, att även
om det här är en viktig diskussion och en viktig dimension, så får det inte
kasta sin skugga över allt det goda som det nu görs för och med Ålands polismyndighet och de stora steg som tas i utvecklingen av den. Som jag sade i
mitt anförande tidigare, vilket jag också kommer att upprepa delvis från det
att det här är en väldigt viktig verksamhet och någonting som vi är stolta över
att ha inom självstyrelsen. Då ska man komma ihåg, att även om det är till
stor del riks behörighet, som den här myndigheten verkar under, så är myndigheten 100 procent åländsk. Förvaltningen är överenskommelse förordning
så att själva myndigheten är 100 procent åländsk.
Till den här sakfrågan då. Om den här bestämmelsen i § 1 C punkten 8 där
det står att polisstyrelsen dessutom ska se till att alla delar av verksamheten
fungerar på svenska. För det första vill jag säga åt liberalerna, att komma hit
och föra någon sorts avancerat juridiskt resonemang och försöka påstå att det
här är direkt skadlig paragraf. Det är fullkomligt befängt, om ni ursäktar. Det
här handlar ju från liberalernas sida bara om att försöka nu få profiterat den
diskussion som förs ute i samhället, istället för att som jag sade tidigare, ta
ansvar och förklara även åt dem som är lite skeptiska till självstyrelsen
Ålands status, att det är någonting som vi alla måste slå vakt om. Som jag
sade, ”En duktig affärsman säger man ibland att han eller hon kunde t o m
sälja sin morsa”, det är faktiskt lite sälja morsan över det här.
Ta ansvar och för ut istället hur viktigt det är att det här ska fungera på
svenska och inte försöka omkullkasta och t o m föreslå förkastande. Det är
fullt tillåtet. Varsågoda, men jag ska med stolthet rösta emot det förkastandet, det vill jag säga. Jag kommer varje gång när liberalerna gör något sådant
här, fiskar i grumliga vatten påpeka det. Kom ihåg det. Men det är som sagt
samtidigt fullt tillåtet.
Sen när det gäller polismyndighetens språkproblem, så vill jag för det
första beklaga den absurda debatt som har uppstått, som ju saknar både rim
och reson tyvärr. Men så är det ofta. Det har jag sett under min tid i åländsk
politik, att så blir det ofta med språkdebatter. De blir svart-vita och det är antingen för eller mot och om det sen baserar på fakta eller vad det baserar sig
på, det struntar man i, utan det är känslor. Det är också fullt förklarligt. Det
här sitter väldigt nära människors känslor. Modersmål och identitet. Det är
väldigt känsliga saker och det ser man också i den här debatten.
Så att jag är lite som en skärgårdsbo när det stormar, att man ser till att
man håller sig på ett sådant ställe där stormen inte drabbar en direkt. Men
jag kan också gå ut om jag måste och nu går jag ut i den när jag begärde ordet
igen. I samma ärende, i Ålands lagting. Det ska man klara av som skärgårdsbo, att vid behov gå ut i stormen.
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Till saken. När det gäller språket inom polismyndigheten, så har jag haft
tillfälle att bekanta mig i detalj med den situationen under vilken polismyndigheten verkar avseende språket i myndigheten och jag kan bara rekommendera alla lagtingsgrupper eller enskilda lagtingsledamöter som är intresserade, att besöka Ålands polismyndighet och be att få se hur verkligheten är,
så förstår man på ett helt annat sätt än att stå här i Ålands lagting och bara
anta hur det är och hur det borde vara osv.
Det är på ett sådant sätt när det gäller för det första då den man som fått ta
emot kritik nämligen polismästaren Teijo Ristola. Hans enda problem är
egentligen att han är ärlig. Han säger precis som det är och en polisman ska
ju vara ärlig. En polismyndighet ska ju vara ärlig. Hur ska vi då bemöta det?
Jag tycker att vi ska bemöta det med ärlighet. Vi ska vara ärliga och säga: ”Vi
har inte skött om Ålands polismyndighet så att den kan fungera på
svenska”. Och nu måste den en gång för alla, när det kommit upp till ytan,
redas upp. Det är polisstyrelsens viktigaste uppgift. Därför den här 8:e punkten i den här extra paragrafen. Nu reder vi upp det och ser till att polisen kan
fungera på svenska. Så att Teijo Ristolas efterträdare, när han går i pension,
kan fungera på svenska. Det skulle kunna vara en ålänning som inte kan
finska. Det skulle t o m kunna vara en rikssvensk som inte kan finska. Då
mina vänner, då blir det aktuellt med den här tolken som har valsat runt i debatten. Om man inte reder upp det här. Nu behövs det ingen tolk, för Teijo
Ristola kan finska, vilket tydligt har framgått i tidningarna.
Varför behövs finska användas? Herr talman, jag ber att få reda ut lite i polismyndighetens verklighet. För det första så har man ett antal, närmare 50tal register som man använder i sin verksamhet, som är verktyg för polisens
arbete. De här registren är, de allra flesta, enspråkigt finska. Några som är
nya är tvåspråkiga och supporten kring de här registren är till stor del på
finska. Likaså uppföljning, utbildning osv. är enbart på finska. Med några
undantag som finns på svenska. Det gör att ett utav polisens allra centralaste
verktyg, som man använder i sin verksamhet dagligen och de allra flesta en
gång i veckan. Det gränssnittet man helt enkelt ser är finskspråkigt och den
support man får, utbildning osv är finskspråkigt. Det här är ju inte Ålands polismyndighets fel. Det är inte heller landskapsregeringens fel, utan det är
motpartens fel, som inte erbjuder service på svenska. Man ska komma ihåg,
att här måste man gå tillbaka till Ålands överenskommelse och titta vem som
har lovat, att det ska fungera på svenska. Nämligen finska staten. Sen måste
det brytas ner till rätt nivå i statens organisation.
Det här är ett jätte stort problem och man förstår, att när polismyndigheten ställs inför den här verkligheten, så kan man inte välja, att inte prata och
säga att det är bara svenska som gäller. Då kan man inte göra sitt jobb. Hur
ska en polisman då göra? Vägra göra sitt jobb och utsätt folk för livsfara
kanske? Med hänvisning till att det måste gå på svenska. Vilken konflikt det
blir och vilken kris den polismannen upplever sen när han eller hon får kritik
för det här i tidningen, att han eller hon har gjort det bästa av situationen.
Det måste man förstå.
Sen finns det ett annat stort problem och det får delvis sin lösning nu med
den här nya lagstiftningen. Nämligen alla de tillämpningsdirektiv som är någonstans kring 500 stycken. Olika anvisningar osv som polismyndigheten
verkar under. De allra flesta är översatta men det finns behov av tilläggsinformation att lära sig kring de frågor om hur man ska göra och hur vi ska
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tolka det här, fast det redan är uttolkat. Också där måste vi skapa ett skal runt
myndigheten där vi själva kan hjälpa eller se till att det finns hjälp på
svenska. Där finns också klara exempel att man måste ta till finska språket för
att få den hjälp, som man behöver för att utöva polisyrket. Återigen ställs
man inför det att göra sitt jobb eller att göra sitt jobb på svenska. Tyvärr återigen är det inte polismyndighetens fel eller självstyrelsens fel, utan det är
motpartens, som inte fungerar på svenska och inte kan ha sin självstyrelse
innanför sina gränser på det sättet som det står i Ålands överenskommelse.
Sen finns det också en rad andra språkliga omständigheter där polisen har
klara problem. Ta t.ex. IT-support och sådana saker, där man verkligen har
varit pragmatisk och försökt lösa det också från motpartens sida, det ska sägas, att man har organiserat sig och försökt plocka fram dem personer som
kan svenska osv. Behjälpligt sköter man det här inom myndigheten praktiskt
genom att någon som kan finska översätter och skickar ut till dem som behöver ha det översatt. Men det är ju inte Ålands polismyndighets uppgift. Våra
resurser här ska inte gå till det. Utan återigen Ålands överenskommelse stipulerar att det är någon annans ansvar.
Så när jag sade att jag upplever att polisen lider av identitetskris, så är det
just det här. Man vill ju göra rätt. Man vill vara ärlig och man vill göra korrekt
och så är man satt i en sådan här kontext och kan inte göra det på svenska. Så
förstå nu Ålands polismyndighets problem och alla verkande poliser från polismästare och neråt, när man är satt i en sådan här verklighet och den kritik
som kommer, som alltid blir väldigt förenklad och svartvitt osv.
Jag förstår till fullo, att man reagerar väldigt starkt på det från polismyndigheten. Men vi ska komma ihåg återigen för att knyta ihop det här nu. Så
som jag sade. Man ska kunna bli polis på svenska. Man ska kunna vara polis
på svenska. Utvecklas som polis på svenska och man ska kunna bli polismästare på svenska. Så är det inte idag, herr talman. Tack!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi pratar om språket och jag skulle vilja påminna om språkbruket här i lagtinget. Jag tycker att det är lite grovt, det språkbruk som ltl
Sundman använder sig av, att sälja sin morsa och fiska i grundligt vatten. Det är grovt. Jag efterlyser också respekt för att vi kan ha olika åsikter i den salen, när vi behandlar gemensamma ärenden. Liberalerna har
ända sedan remissen påtalat, att vi inte tycker om det här stadgandet. Vi
tycker att det är på fel nivå och vi förbehåller oss den rätten, att få fortsätta att tycka det, utan att bli åthutad av ltl Sundman.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, herr talman! Det är bara att säga varsågod och ha den här åsikten.
Varsågoda och för den här politiken. Men räkna med min kritik och den
kommer att vara rätt så syrlig och rätt så spetsig eftersom jag upplever
det så, att man inte är medveten om de verkliga problemen och vilka
krafter och åtgärder som behövs. Utan man vill profitera på den debatt
som förs ute i samhället och försöka få sympatier. Jag tycker det är tråkigt. För som jag sade i mitt anförande tidigare, så tycker jag att det är
viktigt att vi alla tar det här ansvaret och för självstyrelsen vidare. Det är
så den lever och inte tack vare några paragrafer, utan det är oss och vårt
agerande här som är det viktiga.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Man kan var kritisk på lite olika sätt ltl Sundman och man behöver inte ta till ett så grovt språk. Det tycker jag definitivt inte. Liberalerna har verkligen genom årens topp och barrikaderna för att Ålands
självstyrelse ska bemötas på svenska från riksmyndigheterna och det
måste man fortsätta att jobba med. Stenhårt på alla nivåer. Men dem
som ska tillse det och övervaka det, det är Ålands landskapsregering i
kraft av det som skrivs i självstyrelselagen. Det är viktigt att understryka, att självstyrelselagen ligger över oss alla och över all verksamhet i
landskapet och därför ska också det gälla också för polismyndigheten.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det här fråntar inte självstyrelselagen dess verkan och det
fråntar inte landskapsregeringen dess uppgifter eller någon annan, när
det gäller att övervaka och se till att självstyrelsen fungerar på svenska.
Det påminner och stipulerar att det här blir en utav styrelsens uppgifter,
att ta tag i de här problemen. Så om man skulle känna till dem från liberalernas sida, så skulle man förstå att vi står här. Det verkar som att liberalerna borde göra det här besöket, som jag rekommenderade och ta
del av den verklighet som polismyndigheterna lever under idag. Gör det
så kanske att man får en annan syn. Sen är det så att jag förbehåller mig
också att vara kritisk och t o m ibland osakligt kritisk när jag ser osaklig
politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Osaklig var ordet, sade Bill. Ltl Danne Sundman fortsätter att
vara odemokratisk, demagogisk och har förutfattade meningar. Så sent
som i höstas på sen sommaren, så var liberala lagtingsgruppen till polishuset och ville se mycket klar och tydlig uppfattning. Lag- och kulturutskottet har också varit på studiebesök till polisen, så att vi har också
en ganska klar uppfattning vad som är bekymmer. Men vi ser ju att
alltihop styrs av självstyrelselagen och vi vill inte undergräva vars självstyrelselag stipulerar och det tänker vi fortsätta hävda. Precis som vi har
gjort lång tid tillbaka.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Beträffande majoriteten i utskottet, så tog man i alla fall
intryck av det besök man gjorde då om man är för att den här bestämmelsen ska vara kvar. Vilket jag tycker är bra. Om man känner till den
mångfasetterade språkproblematiken, som polismyndigheten har så behöver det nog ges en uppgift åt någon att lösa den. Vilket det ju nu gör i
den här lagstiftningen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Är det praktiska problem som ska dem naturligtvis lösas. Det är
inget snack om den saken. Men varken när liberala lagtingsgruppen var
dit eller lag- och kulturutskottet så var det här en stor fråga, att det var
ett stort problem. Man kan bli, man kan vara polisman och man kan t o
m vara polismästare om man är ålänning. Vi har nyligen haft Finlands
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första kvinnliga polismästare, så det är ju inte sant det som ltl Sundman
säger.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, på tal om osaklig. Nu herr talman blev jag anklagad för lögn mitt i
allt, ”Det är inte sant det som ltl Sundman säger” sade ltl Sjögren. Jag
tror inte att man har sett på det här språkproblemet med de ögon som
jag har sett när jag har begärt att få se det verkligen. Begär att få se de
saker jag räknat upp här, så får ni med egna ögon se hur myndighetens
språkkontext är utformad. Det är bara att begära. Jag är övertygad om
att man gärna visar åt lagtingsledamöterna hur illa ställt det är. Men om
man inte frågar om det så kanske man i vanlig ordning, vilket också sker
i vår egen förvaltning tyvärr, enligt ÅSUB:s intervjuer i språkundersökningen förut. Döljer det här och låtsas som att det regnar och att kejsaren har fina kläder. Jag tycker inte att det är bra. Jag tycker att man ska
vara ärlig och man ska vara som polismästare är. Man ska vara ärlig och
lyfta upp problemen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Juridisk analys. Det ska man inte syssla med när man håller på med lagstiftning, säger ltl Sundman och ifrågasätter det, att en så
viktig del av det vi sysslar med, det är någonting som man ska lämna
bort. Speciellt i sådana här frågor som ltl Sundman själv uppfattar vara
viktiga för sig själv och för det obundna partiet, då ska man inte ta in
några sådana oväsentligheter. Sen vad det gäller den politiska åsikten, så
förbehåller sig ltl Danne Sundman, att de obundna och han själv ska få
ha den rätta och sanna åsikten. Vi har en annan uppfattning om det här.
Vi har en åsikt och vi analyserar juridiskt. Vi vill ha lagar som är lätt ortliga, sakliga och som går att använda i praktisk tillämpning. Det är därför vi ställer de här frågorna och vi vill ha klara svar. På tal om grumligt
vatten, så är det den obundna ministern som har grumlat till vattnet i
den här frågan, när hon inte har kunnat svara på de konkreta frågor som
vi har ställt i den här frågan.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag hörde till dem som var närvarande under hela debatten och nog upplevde jag det som att man fick svar på de frågor som
man ställde, men man kanske inte riktigt lyssnade på de svaren. Om
man lyssnar på de svaren som man fick, så kommer man fram till att det
här är helt okej att ha en sådan här bestämmelse. Nu försöker man med
juridik dölja den politik man avser föra. Det är det som är problemet.
Det behåller jag mig rätten att påpeka när man gör så. Jag har stort intresse av juridik, men i det här fallet så är det inte ett juridiskt problem
att ålägga styrelsen den här uppgiften.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi har den uppgiften att den är det. Det skiner igenom i
det obundna tankesättet, att man med politik genom att man deklarerar
och säger en politisk åsikt, så kan man rubba en tydlig juridisk skrift och
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en lagparagraf i det här fallet. Men så är det inte. Det som står skrivet i
lagparagrafen, det ska följas. Tolkningen av det görs av domstol eventuellt i, om det så krävs, men man kan inte politiskt på förhand tolka och
bestämma att en tydlig lagparagraf inte skulle ha någon verkan.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag måste säga att jag inte riktigt förstår. Om man inte har
resonemanget klart för sig så är det bättre att man avstår från replik. Det
här handlar inte om att rubba. Rubba betyder att man flyttar någonting.
Det här handlar om att man gör det i polisstyrelsen, som det står i självstyrelselagen. Ser till att ämbetsspråket är svenska i förvaltningen och
man ger styrelsen den uppgiften, mot bakgrund av att det finns ett stort
problem. Det är absolut inte några konstigheter. Det är bara för liberalerna att erkänna att det gick lite snett och så lägger man ner det här förslaget att förkasta den lagen. Lagen som ju är jätte bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte att jag kanske inte ska gå in på den här
frågan så mycket under den här debatten, men jag hamnade dit i alla fall
nu. Det var den här diskussionen att man borde besöka polishuset och i
detalj veta hur det fungerar. Jag måste säga att under mina 28 år som
polis, så största problemet jag hade där var att jag inte fick poliserna att
prata finska. Det var ett stort problem också för mig personligen, som
utredare i och med att jag inte kan ett ord finska själv. Jag kan inte förhöra på finska. De som var tvåspråkiga, så begärde man hövligen, att
kan du hjälpa mig att tolka och det var med långa tänder, som man fick
konstapeln att ställa upp och de hjälpte till. För det fanns i nästan alla
utredningar någon som åberopade att jag har finska som modersmål och
att jag pratar bara finska. I den här debatten så är det lite olyckligt också
att man hela tiden pratar om att det absolut inte till varje pris får pratas
finska. Jag tror inte att det är så bra det heller. Utan man måste ha nyans i debatten. Jag ville också föra in det här med tanke på de poliser
som ställer upp och tolkar, för det är många som gör det i och med att de
är tvåspråkiga. Så jag vill att man i något sammanhang ger ett erkännande till dem också, att det här inte handlar om den typen av frågor
utan det här handlar om helt andra frågor.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är som jag sade i mitt anförande, så försiggår det
mycket tolkning idag. Man sköter det här praktiskt och försöker få det
att fungera inom myndigheten. Också sådan tolkning, som man inte
borde vara ålagd att göra. Det borde komma på svenska. Sen när det gäller förundersökning i ett fall där en finskmedborgare ska använda finska
inför domstol, då är det någonting helt annat. Då är det fullt tillåtet.
Tvärtom är det någonting som man har rätt till, så man ska inte blanda
ihop det här. Jag säger inte heller det att de polismän som tolkar för att
lösa situationen gör något fel. Utan om man måste prioritera med att
göra sitt jobb eller vägra att göra det, så givetvis prioriterar de rätt. Men
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det är vi som måste förse dem med en svenskspråkig kontext, så att de
inte behöver göra det här. Det är vårt ansvar och det ansvaret kan vi distribuera till finska staten, som i Ålands överenskommelse tagit på sig det
att se till att det fungerar på svenska på Åland.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var inte riktat som direkt kritik mot ltl Sundman,
men kanske att man skulle lyfta in den här biten, att man har både damer och herrar som är tvåspråkiga och med förtjänst och ställer upp och
tolkar, fast det kanske inte är inom deras område så kommer de in från
vanliga uppdrag och får ett merarbete tack vare att de är tvåspråkiga.
Det borde också lyftas fram att det inte är de det här handlar om, utan
att vi också som politiker är tillfreds med att man jobbar på det här sättet. Vi måste också framhålla att man ska fortsätta med det och ställa
sina tjänster till befogande. Tack!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ja, givetvis så länge som det behövs för att polisarbete ska
fungera. Men vi borde inte lämna det här där hän, utan vi borde lösa
problemet, så att de här polisernas tjänstetid kan användas till polisarbete och inte till översättning. Som de facto görs till en viss del idag i
Ålands polismyndighet. Det är ju så att det de översätter ska redan finnas på svenska när dem tar del av det. Då kan de som sagt använda sin
tid till något annat. Men man ska inte anklaga dem för att göra fel, när
de bara försöker få det att fungera utgående från den verklighet de befinner sig i.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Idag på vårt gruppmöte, så försökte jag komma ihåg hur
den här liberala lagstiftningsdoktrinen var ifråga om det här med verksamhetsspråket och ämbetsspråket. Men jag kunde faktiskt inte dra mig till minnes riktigt logiken bakom resonemanget. Bara det att liberalerna ansåg det på
något sätt både lagvidrigt och icke önskvärt, att polisstyrelsen skulle ha ett
uppdrag att övervaka att polisen verkade på svenska. Nu har vi fått repetition
idag och det var intressant att lyssna och försöka förstå den här liberala positionen. Man om jag förstår liberalerna rätt, så menar man då att vi skriver in i
en underordnad lag eller i en landskapslag, att verksamhetsspråket är
svenska inom den här myndigheten och att dess styrelse ska övervaka det. Att
det på något vis skulle undergräva självstyrelselagens språkbestämmelser. Då
är det lite konstigt att titta tillbaks. Under senaste diskussionen så ifrågasatte
vtm Viveka Eriksson mina uppgifter om att liberalerna i samband med den
första barnomsorgslagen faktiskt aktivt har föreslagit just det här med verksamhetsspråket på svenska. Det var lite skrattretande när jag såg att det var
bara socialdemokraterna som i samband med den första barnomsorgslagen
tyckte att man skulle hålla sig till självstyrelselagen, att det inte behövdes någon stadganden om verksamhetsspråket.
Det gick som det gick. Liberalerna hade ett eget förslag, men majoritetens
förslag vann den gången och det står nu i den första barnomsorgslagen, att
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verksamhetsspråket ska vara svenska i alla kommunala daghem och alla daghem som är finansierade med offentliga medel.
Sen i den här nyaste barnomsorgslagen, som tillkom under förra regeringen och som hade en liberal minister så står det då om att svenskan är verksamhetsspråket inom barnomsorgen och liknande som i den första. Sedan tar
man upp att verksamheten ska stöda barn med annat modersmål än svenska
och ge alla barn en god grund för sin kulturella och språkliga identitet. Det
här sista är ett resultat av ökad integration. Det blev aldrig någon diskussion
om det här heller, för det fanns väl inte något konkret fall. I alla fall så slank
det igenom här i lagtinget utan större diskussioner. Men här finns det också
språkpolitisk dynamik att diskutera. Eftersom den paragraf som man vill
hänvisa i det här sammanhanget är § 40 om undervisningsspråket i skolor
som är finansierade med allmänna medel och det är ju inte barnomsorgen.
Man har sedan blandat ihop förskola och förundervisning. Men förskola är ett
begrepp i Sverige för dagis.
Så att den där doktrinen har jag lite svårt att se, att den är så där väldigt
genomförd. Men oberoende av det så har vi nu en uppfattning, som säger att
vi skulle bra kunna skriva, om jag förstår ltl Gunnar Jansson rätt, i den här 8
punkten att ämbetsspråket är svenska. Så uttryckte sig ltl Gunnar Jansson
här, men om det då var en felsegling, så då förstår jag ännu mindre. Men det
skulle vara en hel nullitet att skriva in det, eftersom det står ju klart och tydligt i självstyrelselagen.
Som jag uppfattar det, så finns det alltså behov. Åtminstone har det funnits
i flera lagar. I barnomsorgslagen och t.ex. i lagtingsordningen. Vilket jag var
storligen förvånad över, men det gick igenom. Att vi ibland ska skriva ut det
här att verksamhetsspråket är svenska. Det spelar väl inte så stor roll i det här
sammanhanget, om man tänker principiellt om det är deklaratoriskt eller
tvingande. Det att man överhuvudtaget, alla partier här har varit med och
godkänt att det i en del lagar ska stå att verksamhetsspråket är svenska. Däremot inte i andra. Det visar ju att vi inte har en gemensam principiell uppfattning om hur vår lagstiftning ska se ut i det här avseendet. Jag tycker att
lantrådet sade en viktig sak, d.v.s. att just den här principen, när man ska i
landskapslag ange särskilt att verksamhetsspråket är svenska. Det kan man
väl ta upp som en diskussion i det här språkrådet och man bör ju i regeringen
tillsammans med lagberedningen slå fast vissa grundläggande principer för
hur vi ska göra framåt. För det här är ganska destruktiv och dålig diskussion,
som vi ju ser i media har återgett sedan på många känslosamma och spekulativa sätt.
Jag tror att en förklaring till att man ska börja skriva in det här i högre
grad, det är att vi lever i allt mera integrerat samhälle. Förr hade vi ungefär
ålänningar, finlandssvenskar och finnar som bodde på Åland. Som hade lite
olika språkliga färdigheter. Idag är det många språkliga färdigheter som
Åland har och som kommer att utbilda sig inom polisen. Vi har en befolkning
också, som behöver bemötas med olika språk i olika sammanhang.
Jag tycker inte heller att det är något problem med det här om den är deklaratorisk eller inte. Det är klart att om vi skriver ut en bestämmelse i en landskapslag, som vi vill att på något sätt ska ge avtryck i verkligheten och att den
ska följas. Om den är deklaratorisk och man menar att den inte behöver följas, så då är det ju väldigt tråkigt. Om den i juridisk bemärkelse inte direkt
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måste följas. Det månne vara en sak, men som politisk verklighet, så bör den
ju ha konsekvenser. Vad är det då som är farligt, dåligt eller på något sätt destruktivt, att den kommande polisstyrelsen skulle ha ett ansvar för att verksamheten inom polisen sker på svenska. Jag tror att man undandrar sig sitt
politiska ansvar när man säger att ”nej, men det där får regeringen sköta
om”. De ska övervaka och ha tillsyn. Hur har det gått med alla de näringstillstånd, som regeringen har beviljat för företag, som har byggprojekt på Åland?
Där det uttryckligen står i beslutet, att verksamhetsspråket är svenska. Hur
många uppföljningar har regeringar under åren gjort? Knappast några.
Jag tror att det där verkligen är, att undergräva självstyrelsen. Om man
inte låter det ske någon utveckling på det här området.
Så herr talman, om det ska komma något bra ur den här diskussionen, så
skulle min uppfattning vara det att det här blir normerande. Man överväger
att t.ex. i ÅHS-lagen skriva in en motsvarande bestämmelse, Ålands gymnasium osv och sedan behöver man utveckla någon slags praxis eller anvisningar eller vad man vill kalla det. Hur man ska följa det här inom de olika myndigheterna. Det råder nämligen ganska stor osäkerhet. En finsktalande sjuksköterska på ÅHS. Får hon tala finska med sina kollegor? Får hon tala finska
med finska patienter? Får hon prata finska med anhöriga till en patient, som
inte kan svenska? Den här typen av språklig otrygghet råder faktiskt inom
våra myndigheter. Inte bara hos polisen. Men speciellt kanske inom ÅHS och
polisen, som har mycket kontakt med allmänheten.
ÅMHM är väl mest den tjänstemannaorganisation som inte har på samma
sätt känslig information eller personliga diskussioner med sina kunder.
Ålands gymnasium är väl ganska klart en helt svenskspråkig miljö. Men vad
gäller t.ex. ÅHS, så skulle inte jag tycka att det är var till någon nackdel att vi
fick en motsvarande bestämmelse i Ålands hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Så jag tycker att man ska se på det här mera som en utveckling av vårt språkskydd. För samtidigt som man säger att det blir bara mera finskt från Finland, blir hotet bara större och då behöver vi utveckla vårt språkskydd så att
det kan möta de här svårigheterna på flera nivåer inom organisationen. Inte
bara att några ministrar ska fara över till Helsingfors några gånger per år och
inskärpa att det blir rättning i leden. Det måste dem fortsätta med och jag
tror att ansvariga tjänstemän måste jobba med den här frågan.
Fru talman! Det handlar som jag ser det inte om någon tolk till polismästaren, utan det handlar om hurdan lagstiftning vi ska ha framöver när det
gäller just språket inom våra myndigheter. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag måste först ta avstånd, att jämföra polisverksamheten i landskapet Åland med ett tillfälligt näringstillstånd. Jag har aldrig hört på maken, måste jag säga. Men sen om det var en felsägning eller vad det var kollegan Barbro Sundback sade att det står i lagen att
verksamhetsspråket i polismyndigheten är svenska. Det är det inte gör.
Det var det vi föreslog i vårt ändringsförslag till paragraf 1 c ifrågavarande lag, men det föll ju det förslaget. Så nu står det enbart att polisstyrelsen ska se till att det och det uppfylls.
Vill man ha en sådan kategorisk bestämmelse, så är det väl okej. Jag
tycker inte att man ska ha det den dag man inför ett enhetligt system i
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övriga myndigheter. Man skulle tänka en gång till på innebörden i vad
man skriver, tycker jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag jämför ju inte näringstillstånd med polisverksamheten. Jag trodde
faktiskt mer om ltl Gunnar Jansson i det avseendet. Vad jag sade var att
om man överför hela övervaknings- och tillsynsansvaret på regeringen i
allt som gäller svenska språket inom de åländska myndigheterna eller i
andra sammanhang, så då fungerar det inte i praktiken. Det är det de
här tillfälliga näringstillstånden ett bra exempel på. Då har man kommit
fram till att ja, de ska få näringstillstånd men de får inte prata finska på
arbetsplatserna. Så om man lägger till en sådan här sväng. Men det har
ju aldrig övervakats. Det är verkligen deklaratoriskt det.
Det tycker inte jag är varken någon bra lagstiftning eller bra språkpolitik.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag inskränker mig enbart till det sistnämnda och
konstaterar att vi liberaler har ganska gott samvete till den delen. Vi har
hela tiden sagt att vad dem som har ett tillfälligt näringstillstånd gör i
sitt jobb, det är deras yrkesheder som styr det. Men däremot i deras
verksamhet utåt mot åländska samhället och övriga sociala partners, det
är där som svenskaspråket ska tillämpas. Jag är rädd att vi talar om
olika saker här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag vet inte om vi talar om olika saker. Däremot så försöker ltl Gunnar Jansson och liberalerna göra det här till en juridisk fråga. Men vad
vill man? På vilket sätt vill liberalerna stärka svenskans ställning inom
våra egna myndigheter? Det har vi inte hört mycket om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi kommer väldigt mycket på sidan om, men när vi pratar om
mycket annan lagstiftning. Men det är ofrånkomligt. Också jag har gått
igenom den barnomsorgslagstiftning som togs fram på 90-talet. Jag har
lite annan historiebeskrivning än ltl Sundback.
Det som jag däremot faktiskt håller med ltl Sundback om, så är att det
som måste bli följden av den här diskussionen, det är att landskapsregeringen nu går in och tittar mer principiellt på den här frågan. Tittar på
annan lagstiftning som kan jämföras med den här som vi har gjort flera
gånger om. Att t.ex. i ÅHS står det ingenting om vad styrelsen ska tillse
och att man också överväger att man håller de här språkstadgandena på
mer deklaratorisk nivå, som man t.ex. gör i utbildningslagen. I både
gymnasielagen och grundskolelagen, så står det att undervisningsspråket är svenska.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var intressant det där att vtm Viveka Eriksson har en annan historiebeskrivning av barnomsorgslagen. Det finns ju klart dokumenterat i
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reservationer osv. Så att det där utrymmet vill jag iså fall höra mera om.
Men det är historia. När man talar om sin starka enhetliga linje, så hade
jag väl nog haft vissa turer i alla fall i långdansen. Men det är historia.
Vi ska se över lagstiftningen tycker jag inom de landskaps myndigheter, som vi har. För att få enhetliga stadganden om hur man kan förstärka språkskyddet inom myndigheterna och hur det ansvaret ska fördelas. Det tycker jag man ska se den här lagstiftningen som ett startskott
för.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Det vi har vänt oss mot är att lyfter i en lag in och det blir mer som en
pekpinne just till polismyndigheten. Att där minsann måste man gå in
och peka med hela handen, när man inte har gjort det i annan lagstiftning. Det har vi hela tiden hävdat, att den här lagstiftningen ju måste
vara på grönt, så att det gäller lika för alla.
Nu blev det en väldigt stark debatt om det här med att man pekar ut.
Det tycker vi inte heller om i den här debatten, att man särskilt pekar ut
polismyndigheten och polismästaren. Det var samma debatt som var på
90-talet, när vi diskuterade barnomsorgen. Då pekade man ut, att det
var ett dagis och man ville ha språkduschar. Då ville man peka ut det.
Det vände vi oss mot då också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag beklagar vtm Viveka Eriksson, men sådana villkor tycker jag inte
kan ha någon större betydelse för hur vi lagstiftar, utan det måste nog
drivas av mera allmän giltiga principer. Man kan ju också se det här som
att man lyfter upp och fram just språkfrågan inom offentlig förvaltning
med polisen och det är början på ett nytt arbete för att förbättra
svenskaspråkets ställning inom myndigheterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! För vår del har det varit orsak att acceptera den här lösningen som föreslås i den här lagstiftningen när det gäller polisen av två
skäl. Dels för att polisen är så central inom självstyrelsesystemet och det
andra är att den lyder långt under finskt lagstiftning och därmed är i behov av att hantera ganska mycket finsktext, som inte alla gånger heller
finns på svenska.
Men sen när det gäller övriga myndigheter så kunde man överväga att
använda sig av den modell som har använts inom ÅHS. Där ÅHS har tagit en språkpolicy först på ett par A4:or så att de anställda ska kunna
veta hur de ska agera och sedan har tagits in i reglementet. Under ett
särskilt kapitel om språket. Det är en modell som för andra underlydande myndigheter till landskapsregeringen möjligen kunde användas.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det där som nämns om ÅHS, det är möjligen gångbart. Men jag tycker
att i en sådan här central fråga så borde landskapsregeringen och lagstiftning vara grunden för lägre författningar såsom reglementen och
sådant. För om alla ska göra egna sådana styrdokument, så är det risk
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för att det blir olika behandling. Det handlar ändå om så centrala frågor,
som folks modersmål och det är väldigt känsligt. Så att min modell
skulle vara den att det ska lagstiftas i respektive lag skilt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tror inte att vi kommer att dela den uppfattningen. Eftersom självstyrelselagen är klar på den punkten när det gäller vår verksamhet inom ramen för landskapsregeringens ansvarsområde, att hantera de frågorna. Så att det ska normalt räcka det. Men i polisen bedömde vi att uppräkningen av styrelsens uppgifter var en separat fråga, där
man väl kunde formulera sig så som landskapsregeringen har föreslagit.
Men nog mer som ett undantags exempel, just p.g.a. av de här orsakerna
som vi har funnit att gäller särskilt för den åländska polismyndigheten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är en viktig diskussion det här. Jag tycker ändå att moderaterna
har en väldigt icke principiell hållning. Att man inte kan utgå ifrån hur
stor myndigheten är och hur mycket den eventuellt har att göra med
fastlandet och finskan. Utan för att få enhetlighet och lika behandling, så
är det säkert till fördel att ha lagreglering och att det finns centrala direktiv som utgår ifrån landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! När jag stod här för en vecka sedan, så diskuterade vi
åländska polislagen. Det blev en hel del i medierna efter det. Det som jag
tycker är speciellt är att allt som har fått fokus just nu är språket. Styrelsen
med men framförallt språket. Man brukar säga i media, att makten är stor.
Det kan man definitivt se i den här debatten. Skulle det inte ha blivit så otroligt framhävt eller skulle det inte blivit rubriksättningar efter debatten om att
det är slutsnackat. I onsdags var jag hemma med sjukt barn, men följde ändå
med debatten så gott jag kunde och de ord vi hörde mest från den liberala
bänken var om ordet slutsnackat. Det var otroligt vad energi man ville lägga
på de orden. Jag står för det att jag nämnde, att det är slutsnackat i en replik.
Jag hade ett anförande som var om det svenska språket och hur viktigt det är
att vi har svenskaspråket med kontakterna och framförallt med myndigheterna i riket. Det lades inte fram på samma sätt. Man märker det. Samma sak
nyligen i ltl Axel Jonssons anförande om tolk till polismästaren. Det är också
någonting som har kommit fram i media, men roligt att dra fram för man kan
ju i alla fall sänka någon då. Så att det här har blivit en tråkig debatt. För det
har blivit mer sänka-skepp över det hela. Vem ska man sänka nu? Vem ska
göra det här? Det intressanta med det här är att det inte finns en reservation
från liberalerna eller från utskottet. Utan det här är någonting som har kommit fram i debatten. Jag satt och funderade att kom det månne fram efter att
media lyfte fram det här. Jag vet inte. För jag kommer inte ihåg. Jag skyller
inte på någon.
Men i alla fall, fru talman! Även idag har det pratats om slutsnackat. Ltl
Mats Perämaa sade att det sades då att nu är det slutsnackat på finska i polishuset. Citerar man mig, så citera gärna rätt. Jag har inte nämnt polishuset.
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Jag vill poängtera att det var i en replik från ltl Åke Mattsson som undrade
om det är slutsnackat på finska. Det tycker jag att det ska vara i kontakter
med myndigheter när vi ska informationen och när det är officiellt. Jag sade
också i mitt anförande efter att ltl Gunnar Jansson hade i tidigare anförande
frågat om hur man gör till en turist. Om man möter en finskspråkig turist och
polismannen kan finska. Givetvis ska man kunna bemöta denne på finska.
Men snälla ni, det går ju inte att lagstifta om sunt förnuft. Så det här är intressant.
Jag ville under debatten lyfta fram att vi har en åländsk polis, som vi ska
vara stolta över och vi ska värna om det svenska språket. Efter det här kan jag
säga att jag har fått en hel del ryggdunkningar och jag har fått ännu mer kritik
efter mitt uttalande, men det intressanta med de här ryggdunkningarna är
från åländska poliser. Åländska poliser som känner att det kan vara tufft att
vara i polishuset. T.ex. att dataregistren i polishuset lär vara på finska. Därför
har vi 8:e punkten i paragrafen, att vi ska jobba för att verksamhetsspråket är
på svenska och att det är styrelsen som har det ansvaret. Så att styrelsen sen
inte kan säga att det här ligger på ministernivå. Det här får ministern ta tag i.
Nu är det klart och tydligt, vem som har ansvaret. Så uppfattade jag det här
och så uppfattade vi det här när vi jobbade med det här i utskottet.
Varför sade jag det här? Vad är mina tankar kring det här? Möjlighet för
alla att kunna klättra inom hierarkin oberoende om vad man har för språkkunskaper. En av dem viktigaste sakerna som jag tycker är att vi fortsättningsvis har tillgång till den svenska polisutbildningen i Finland. Att vi säkerställer det.
Sen bästa lagtingskollegor. Låt oss ha olika åsikter och visa respekt för
varandra. Men nog måste vi kanske ibland fundera på vad man själv vill än
att vi håller på att sänker-skepp här. För att ta citat från media om t.ex. det
här med tolk och stå sedan här i salen och säga det, så tycker jag inte är ett
värdigt ett lagting.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill gärna friska upp ltl Göte Winés minne. Det var så att liberalerna tog upp den här frågan i remissdebatten och också under utskottsbehandlingen, så föreslog jag att den här 8:e punkten ska strykas.
Men jag var helt ensam. Sen reserverade jag mig inte, men vi har ju fört
frågan från första början.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman och tack, ltl Katrin Sjögren för påminnandet. Som sagt,
så kommer jag inte ihåg just den här punkten i remissdebatten och jag
hade inte heller gjort några anteckningar från remissdebatten.
Jag kommer också ihåg i den här utskottsbehandlingen vad som lades
fram där, men det får jag inte säga. Så det var bra, att ltl Sjögren sade
det. Men jag tycker att det ändå är konstigt, att en sådan här viktig fråga
som nu har debatterats många timmar och som det har varit riktigt
hårda starka ord från liberalernas sida, inte då var värd en reservation i
utskottsbehandlingen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalernas förslag framhölls när betänkandet debatterades
väldigt sakligt och lugnt. Men sedan tog den här debatten en ända som
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ingen på något vis kunde förutse och då fanns det fogat att göra vissa
markeringar från liberalernas sida.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja, det var väl så antagligen att det var så fogligt och så
lugnt, att jag inte uppfattade i debatten. Jag tycker dock ändå att man
kanske behöver fundera på vem det var som lyfte upp det här ännu mer i
debatten sedan.
Regeringspartierna har i alla fall fått ganska stark kritik i tidigare repliker om att det p.g.a. av att man har 8:e punkten med i den här paragrafen, som gör att det här har uppstått.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det stämmer att jag i remissdebatten pekade på den
här punkten. Närmast pga. dess innehåll. Så nog om det. Vad sen gäller
polismannen i västra hamnen som jag hade som exempel, det är taget
direkt ur levande livet. Nu på 90-talet när jag jobbade ganska mycket i
Frankrike, så var det lag i Frankrike på till skydd för franska språket,
frankofoni kallas det, att man inte fick andra språk än franska. Så jag
testade där någon gång mellan 1995-1996 och frågade på franska, vad
händer den här poliskonstapeln om jag frågar efter adressen till Ensemble National på annat än franska? Femtusen franc i böter var svaret.
Jag frågade på engelska och han svarade på franska. Så det här är en del
av levande livet i vår kära union.
Ltl Göte Winé, replik

Jag träffade en pensionerad polis här som kom fram och diskuterade det
här och han sade att givetvis förstod han varenda en, att det ni debatterar där är om lagar och framförallt om kontakt till riket. Självklart är det
de. Inte har vi hum om vad mycket man besvarar en turist eller pratar i
allmänhet om privat, det har vi ingenting med att göra, sade han. Så
därigenom så tycker jag att det är hur man vill göra det. Även om det varit lugn och saklig debatt, så tycker jag kanske ibland att man vill göra en
höna av en fjäder.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag ville också bibehålla lugnet på det sättet att försäkra
mig om att när det i den här punkten står verksamheten till alla delar
inte betyder vad den säger. Det är polisverksamhet att besvara en turist i
västra hamnen. Men här går sunda förnuftet före punktens innehåll. Det
är jag helt överens om. Därför så har jag varit en anhängare av en skrivning, som bättre ska motsvara verkligheten.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vad skönt ltl Gunnar Jansson, att vi äntligen till slut
har lite samma åsikter att sunda förnuftet går före. Jag tycker att man
drar så drastiskt till att man vill ta bort hela andra paragrafen om jag
förstod ltl Gunnar Jansson rätt. För när man ändå har koll på det här
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och när vi vet att det här kommer att fungera i praktiken, men vi sitter
här nu och försöker vända ord och då blir det svårt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är skönt att höra att vi är i stort sams i det här att
det centrala är att språket utåt mellan myndigheten och övriga myndigheter i riket är det som det här huvudsakligen handlar om. Att man ska
tillgodogöra register och annat på svenska. Däremot om man pratar något annat språk över en kopp kaffe är kanske inte det mest centrala i den
här lagstiftningen, utan vi har annat att syssla med här. Men det är
också det här som jag var inne på tidigare, som kanske var ett missförstånd när det gäller det här med tolkning. Jag tror ltl Winé och jag
många gånger suttit i polishuset och diskuterat saker och ting och vi vet
vilka svårigheter vi har, vi som är enbart svenskspråkiga. När man
kommer på jobb på morgonen och vet att det sitter fem personer i cellerna som är hämtade från färjorna och alla pratar finska och ingen i
personalen kan finska, utan man måste gå ner till ordningspolisen med
mössan vackert i handen och fråga om någon kan komma och hjälpa
mig. Där är det viktigt att dem poliserna känner att de har ett visst stöd
också politiskt, att man ställer upp i de sammanhangen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Är det verkligen så att polisen funderar på vad politikerna säger om det här? Säger dem inte först vad säger chefen? Nog
tycker jag att det måste finnas sådana diskussioner inom polishuset, så
att man löser det här där. Jag tror att det där ändå löses. Jag hörde i ett
tidigare replikskifte, att ltl Åke Mattsson inte fick någon från ordningssidan att komma och hjälpa med tolkningen och översättningen. Jag
tänkte då att kan det vara personmotsättningar mer än politisken? Det
var lite skämtsamt. Men det jag menar med det här är att nog tror jag att
om man jobbar för polisens bästa, så då hjälper man varandra. Annars
rör det sig mer om att man måste börja diskutera hur man kan få polisen att jobba gemensamt än att vi sitter och diskuterar lagen. Då kanske
vi behöver diskutera mera budgeten och personalutbildning osv.
Ltl Åke Mattsson, replik

Det är en ganska central fråga, att man utgår ifrån att man jobbar på ett
sådant område som man inte ska göra annars. Har man rätt att tvinga
dem här om det är en polisiär fråga? Kan polismästaren alltså tvinga en
annan polis att gå in och tolka på finska överhuvudtaget eller är det så
att ingen polis överhuvudtaget behöver tolka mera, att man ska ta tolkhjälp utifrån, att man får anställa tolkar till förhören? För de facto så
måste förhören hållas och man har begränsad tid enligt förundersökningslagen och polislagen som man kan hålla personen häktad. Då gäller det att få de här förhören gjorda så snabbt som möjligt, om det är
flera personer där och man ska säkra olika utredningstaktiska skäl. Så
det är ingenting som man bara slätar över, att det här är fråga om personkemi, utan det är ganska central fråga vid polismyndigheten. I och
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med att man inte får premieras på något sätt för att man ställer upp och
tolkar och sätter sin tjänstetid till det här. Tack!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi har ett jätte stort tillit till den åländska polisen. Det
är viktigt att verksamheten fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Jag
hoppas inte att polismästaren måste ta till tvång och tvinga personer.
Jag hoppas att man kan föra en saklig och funktionell dialog om vad
som är bäst för polisen, och vad som är bäst för de häktade och vad är
bäst för att få det avklarat på bästa möjliga sätt. Nu sitter vi nämligen
här och söker efter problemen. Istället för att se möjligheterna. Vi måste
i alla fall se att de är vuxna människor som jobbar som poliser och som
har gått en lång utbildning och har en yrkesstolthet. Vi får inte glömma
bort det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Polislagarna, samlade volym utgörs av ungefär 700-800 sidor
propositionstext betänkande och ganska tunga och komplexa frågor som polisens maktbefogenheter gentemot medborgarna, täckoperationer, styrelsens
befogenheter osv. I den nya lagen om polismyndighet finns tio ord som har
antagit ganska stora proportioner i vår debatt. Paragraf 1 c punkt 8 som specificerar att en av den nya polisstyrelsens uppgifter är att se till att alla delar
av verksamheten fungerar på svenska.
Språk är viktigt, men det är också ganska lätt att debattera och ha en åsikt
om. Jag tillåter mig den personliga reflektionen att tänk om vi hade riktat vår
samlade hjärnkapacitet mot någon annan av frågeställningarna i de här 700800 sidors dokument med ganska komplexa frågeställningar, delad behörighet, tvångsmedel osv.
Vi moderater vill påminna om att den nya bestämmelsen 1 c punkt 8, helt
enkelt handlar om att polisstyrelsen får ett tillsynsansvar för att verksamheten fungerar på svenska. Varken mer eller mindre. För dem bestämmelser som
reglerar ämbetsspråket på Åland finns redan, så som det har konstaterats i
debatten i självstyrelselagens § 36 och § 38. Samma regler gäller som tidigare.
Verksamhetsspråket, det officiella skriftväxlings språket och umgängesspråket med ålandsmyndighet är svenska. I officiella sammanhang ska finska
myndigheter förhandla och korrespondera med ålandspolismyndighet på
svenska. Sen vad man använder för språk i inofficiella sammanhang är var
och ens ensak.
Varför? I bestämmelsen om nya lagen om polismyndighet har tillkommit
eftersom polismyndigheten verkar i en miljö med språkligt tryck från helfinska system, anvisningar och delvis finsk rekryteringsbas. Den här punkten
är tänkt som ett stöd för polisen i kampen för mer svensk utbildning, mer
svenska system och för att tillse att ålandspolismyndighet fungerar enligt
självstyrelselagens språkbestämmelser.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det, kollegan Valve. Så här tänkte vi och i det här fallet jag när
jag skrev förslaget till ändrat lydelse. Med innehållet: ”styrelsen biträ-
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der polismästaren i myndighetens verksamhet enligt föreskrifterna i
självstyrelselagen för Åland och i utvecklande av verksamheten mot de
mål som lagtinget och landskapsregeringen satt upp för verksamheten”. Så här anser vi att det ska vara. Självstyrelselagen har företräde och
talar för sig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Föreläggs först förslaget till polislag för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs därefter förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands
polismyndighet för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Såsom jag aviserade under den allmänna diskussionen föreslår
jag att lagförslaget nr 2 förkastas.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Gunnar Jansson understödd av vtm Viveka Eriksson föreslagit att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för att lagförslaget ska antas röstar JA och den som röstar för ltl Gunnar Jansson 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 därefter förslaget till landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 10 § landskapslagen om behandling av berusade för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs därefter förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om ordningsvakter för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet 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. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att meningen ”Utskottet finner därför angeläget att
den nya styrelsen tar initiativ till att landshövdingen närvarar vid sammanträden, där frågor av gemensamt intresse behandlas” under rubriken
styrelsen för polismyndigheten i betänkandets motiveringar stryks.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag begär att få understöda ltl Axel Jonssons förslag.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att
meningen ”Utskottet finner det därför angeläget att den nya styrelsen tar initiativ till att
landshövdingen närvarar vid sammanträden där frågor av gemensamt intresse behandlas.” stryks i enlighet med ltl Axel Jonssons reservation till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för 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 ja. Lagtinget har alltså godkänt betänkandet.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

Plantmaterial och skydd för växters sundhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2012-2013)
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 tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om skydd för
växters sundhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra
behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § och 6 § landskapslagen om tilllämpning i landskapet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
5

Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det råder som bekant skakiga tider i vår värld. Alla stater runtom
oss kämpar för att inkomsterna ska räcka till utgifterna. Vi gör det, Finland
gör det och resten av Europas stater gör det. Ekvationen är inte enkel. Samtidigt som samhällskassan måste räcka till den välfärd vi vant oss vid är det
livsviktigt att företagen kan fortsätta utvecklas och skapa arbetsplatser och
vinster. Framtiden finns i den privata sektorn och i arbetsplatserna. Så ser
utmaningen ut på Åland, i Finland och i resten världen. Läget är skarpt och
ekvationen långt ifrån enkel. Inte minst illustreras det av den lag vi i dag har
att behandla.
Finans- och näringsutskottet har berett den av landskapsregeringen föreslagna lagen ”Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016”. Det är en så
kallad blankettlag i två delar vilka redan trätt i kraft i Finland. Dels införs nya
avdragsmöjligheter i statsbeskattningen för att stimulera produktiva investeringar och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dels innebär förslaget en
smärre kommunalskattehöjning för företag under åren 2013, 2014 och 2015.
Från och med år 2016 sänks skatten, enligt förslaget, tillbaka till en nivå lägre
än i dag. Totalt sett fick de åländska kommunerna elva miljoner i skatter från
samfund år 2010. Sedan dess har nivån sjunkit och för år 2012 räknar man
med 6,75 miljoner euro i samfundsskatter till kommunerna. Detta förslag betyder att inkomsterna för kommunerna för 2013 bör stiga till strax över sju
miljoner euro och att samfundsbeskattningen är lika hög som i Finland eller
24,5 procent.
Hur oförutsägbart det ekonomiska läget är i dag illustreras nästan övertydligt av det faktum att Finlands regering samtidigt som vi i utskottet hanterade
denna lag kom med helt nya förslag till ramlagar som både sänker företagsskatten och förändrar avskrivningsmöjligheterna. Detta drabbar såklart också
Åland. Inte nog med det. Som vi har kunnat följa i debatten väckte förslaget
till dividendbeskattning i ramlagen sådana protester att förslaget med stor
sannolikhet måste göras om. Det väcker såklart frågan hur vi på Åland ska
kunna hantera frågorna när inte ens finansministeriet med dess väldiga resurser till alla delar klarar av det. Ändå måste vi försöka. Framtiden kommer
med stor säkerhet att kräva åtgärder som hittills inte varit självklara. Genom
att själva göra analyser kring vad det självstyrda Åland är bäst förtjänt av kan
vi behålla initiativet till att själva fortsätta skapa vår egen lycka, baserad på
våra egna behov.
I behandlingen av denna lag som i sig inte innehåller några dramatiska
förändringar har finans- och näringsutskottet försökt höja blicken något
478

ovanför det dagspolitiska. Vi ser i denna lag på nytt att det som är bra för Finland inte med nödvändighet är bra för Åland. Avskrivningarna i detta lagförslag känns mer anpassade för stor industri än små tjänsteföretag. Enligt vad
utskottet erfarit är det extremt få åländska företag som berörs vilket naturligtvis är synd. Även på Åland måste vi göra allt vad vi kan för att företagen
ska må bra och fortsätta skapa vinster och arbetsplatser. Detta lagförslag sätter på sätt och vis fokus på denna strukturella skillnad som föreligger mellan
Åland och Finland. Av det skälet ser utskottet gärna att landskapsregeringen i
fortsättningen och om möjligheterna finns gör en analys av hur ny skattelagstiftning slår i Finland respektive på Åland. Gärna tillsammans med näringslivet vars två organisationer noga följer utvecklingen i såväl Finland som på
Åland. Vi har i utskottsarbetet inte gått så långt att vi föreslår avvikande beskattning som någon slags norm men vi vill inte heller att möjligheten utesluts. Nya tider kräver nya åtgärder, inte minst inom det ekonomiska området. Vi har som bekant en viss egen behörighet på skatteområdet men vi har
hittills valt att inte utnyttja den i någon större utsträckning. Vi är från utskottets sida väl medvetna om att detta kräver resurser men anser också att det
sannolikt är mycket värdefullt inför framtiden och de statsfinansiella utmaningar som väntar.
Fru talman! Med hänvisning till det sagda föreslår utskottet att lagförslagen i framställan nummer 10/2012-2013 godkänns med följande kläm vilken
jag måste anföra en liten rättelse till i förslaget. Den ska lyda så här: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande lagförslag på skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.” Tack.
Talmannen
Den anförda rättelsen är antecknad.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Min lagtingskollega Tony Asumaa brukar ofta använda fotbollstermer när han beskriver politiska initiativ och jag ska göra detsamma. Jag
bedömer att landskapsregeringen har gjort ett hattrick i mål, ett självmål
dessvärre i beredningen av det här lagförslaget. Jag ska försöka motivera med
varför jag hävdar det här.
Ett, att det är en retroaktiv lagstiftning. Precis som utskottsordförande
Jörgen Pettersson sade, så leder det här strikt juridiskt till en skattehöjning
retroaktivt för åländska företag. Den finländska lagstiftningen som det här
grundar sig på, trädde i kraft 1 januari 2013 och i och med att det här träder i
kraft senare så sker det då en skattehöjning. Lagförslaget i Finland är inte en
förändring av skatteprocenten i sig utan det är bara en omfördelning mellan
skattetagarnas, staten och de finländska kommunerna och i och med att vi
har behörighet över den kommunala delen av samfundsskatten, så det vi gör i
praktiken är att vi höjer skatten på den kommunala delen av samfundsskatten här på Åland. Retroaktiv skattelagstiftning är inte uttryckligen förbjudet.
Det har prövats i högsta domstolen, men det är absolut ingenting som man
kan förespråka för. Det sätter skattetagarna och speciellt skattebetalarna i en
besvärlig sits. Man utsätts för en förändrad skattelagstiftning i efterhand.
Det andra självmålet är det faktum att landskapsregeringen inte har hört
näringslivet överhuvudtaget innan man har lagt det här förslaget här i lag-
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tinget. Det blev fullständigt klart under hörandena att kommunerna i och för
sig hade blivit hörda, som gagnas av det här förslaget men skattebetalarna
har inte fått ha en åsikt om det här. Det är förstås illa. Skattelagstiftning ska
ju precis som all annan lagstiftning ska ju grunda sig på ett samarbete med de
som det berörs. Förslaget ska komma efter diskussion om möjligheter för någon som påverkats av att ha sin åsikt om lagen.
Näringslivet är oerhört viktigt för oss ålänningar, för landskapet, för lagtinget och därför är det ett svaghetstecken. Det är illa om jag säger det på ren
svenska, att inte näringslivet hördes i den här frågan.
Tredje självmålet kopplar vi delvis ihop med det här och kanske beror på
det andra självmålet. Landskapsregeringen har inte haft en klar bild eller
egentligen ingen bild alls av hur det här lagförslaget slår för våra skattebetalare, d.v.s. näringslivet. Man har inte kunnat bedöma och ha en åsikt om hur
många företag som berörs av dem skattelättnader som finns inbakta i det här
paketet. Det finns vissa avdragsmöjligheter här, men precis som utskottsordförande Jörgen Pettersson sade, så är det rätt uppenbart att de här skattelättnaderna närmast kommer att gynna vissa industrigrenar i Finland. Men det
är knappast troligt att fler än något enstaka åländskt företag om ens alls,
kommer att kunna dra fördelar av det här.
Möjligheten att dra fördelar av det här försvåras av de facto av att den här
lagstiftningen kommer så pass sent. Företagen i fråga har inte hunnit förbereda sig för eventuella utnyttjanden av skatteförmåner.
Varför är det så viktigt att vi blir bättre på att hantera skattelagstiftning?
För den liberala delen och för min del så sade vi redan när landskapsregeringen under förra mandatperioden förde till lagtinget en framställning om
kommunalskatteavdragen. Det är viktigt att vi bygger upp en kompetens i
landskapsregeringen för att bli bättre på att hantera skattelagstiftning. Våra
ambitioner om att i framtiden kunna ha en större behörighet över våra skattefrågor, måste enligt vår uppfattning föregås av ett seriöst arbete här på
Åland i lagtinget, i skattefrågor som berör den behörighet som vi redan har.
Det är knappast trovärdigt att begära mer innan vi ens hanterar det som vi
har på ett seriöst sätt.
Sen lite förtydligande om det som jag sade om förhållandet mellan hur en
sådan här framställning slår i riket mot hur det slår här på Åland. Det är viktigt att vi också bildas oss en uppfattning just i sådana här fall när Finlands
regering föreslår skatteåtgärder som gynnar finländskt företagande, då måste
vi kunna göra en jämförelse med hur de här förslagen slår på åländskt näringsliv. Det här speciellt med tanke på de resultat som Alec Aalto arbetsgruppen kom fram till, som en möjlig lösning för våra behörighetsambitioner
i skattefrågor. När Alec Aalto uttryckte det att kanske att den framtida lösningen kunde vara den att Finlands regering stiftar lagar, riksdagen stiftar
skattelagar, medan vi uppbär de skatter som genereras här.
Jag tycker personligen att det inte är en bra utveckling, så därför är det viktigt att vi nu när sådana här framställningar kommer till behandling, att vi
kan bedöma om de skatteförslag som kommer och som är framtagna för att
vara gynnsamma för Finland, bedöma om de är lika gynnsamma också för
Åland. Det här för att vi ska kunna vara kunniga i den argumentation som berör skattebehörighetsfrågor framöver i diskussion med Finlands regering. Så
lite kritik om beredningen av det här ärendet. I grunden är vi med och vi liberaler kommer att omfatta det här förslaget.
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Tillslut en hälsning till vicelantrådet. Vicelantrådet ska nämligen imorgon
under ett seminarium prata om skattebehörighetsfrågor under ett seminarium tillsammans med förutnämnda representanter för Finland i den arbetsgruppen som har arbetat med de här frågorna. Jag hoppas att vicelantrådet kan visa lite större aktivitet i debatten imorgon än vad landskapsregeringen har visat vid framtagandet av det här lagförslaget.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaas anförande var kanske beskrivande för hans
sätt att se på politik. Det handlade tydligen om att göra mål på varandra.
Man gör mål och man gör självmål osv. Där skiljer sig vår syn på politik
dramatiskt. För mitt sätt att se på politik är att vi bygger ett samhälle
tillsammans allihop, som ska bli så bra som möjligt. Där vi alla bidrar
oberoende om vi sitter i landskapsregeringen, i lagtinget, i majoritet eller i opposition. Det skulle ha varit trevligt och mer konstruktivt om ltl
Perämaa skulle ha sagt på vilket sätt man skulle ha gjort förändringar i
den här framställningen som mer skulle ha tillfredställt ltl Perämaa och
hans åsikter, än att bara ge en allmän generell kritik av beredningen och
tjänstemännen, vilket förvånar mig med tanke på att om någon så borde
f d finansministern Perämaa veta vilket tidspress och tryck man jobbar
under för att få fram den här framställningen i någorlunda tid. Det
känns lite för mycket nedgörande och för lite uppbyggande.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ingen som helst kritik mot de tjänstemän som jobbar med
den här frågan. Kritiken riktar sig mot den politiska landskapsregeringen. En bra början skulle ha varit att vicelantrådet tillika finansministern
ansvarig för det här området, skulle ha sett till att näringslivet skulle ha
kontaktats i den här frågan, så att man kunde ha fört en diskussion med
hur näringslivet ser på en sådan här skatteframställning. Det kanske
skulle ha lett till samma resultat ändå, men det är av yttersta vikt att
landskapsregeringen pratar också med näringslivet då när man bereder
lagstiftningar. Det må hända att jag är kritisk, men för varje lagstiftningsförslag som vicelantrådet och landskapsregeringen för hit till salen
där man inte bryr sig om att prata med dem som berörs så då kommer vi
att upprepa kritiken.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa har naturligtvis rätt i det att man bör prata
med dem som berörs av lagstiftningen, så långt som möjligt. I det här
fallet, så fanns det en väldigt stor tidspress för att få fram det här som ltl
Perämaa sade, så är det redan nu retroaktiv lagstiftning. Så att vi kände
att vi behövde skynda på för att få fram det.
Om man upptar en diskussion med någon part så måste man också
vara beredd att kanske ändra sig och göra förändringar. I det här fallet
så skulle det i sådana fall leda till att vi skulle ha fått en avvikelse och då
är det mer en principiell fråga, som kräver faktiskt en hel del tid och arbete både från tjänstemän och också politiker för att kunna ta de besluten. Det är mycket möjligt att det kan bli så i framtiden och jag hoppas
och arbetar för att det ska bli det, men nu var det faktiskt att vi tog det
här av en kopia av rikslagstiftningen. Då är frågan att hur mycket arbete
481

ska man lägga ner på det i sådana fall eller ska man lägga ner på sådant
som har någon verklig betydelse.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Med tanke på det jag sade så är det synnerligen viktigt att
man skapar en kompetens vid finansavdelningen för att kunna bedöma
skatteförslags verkliga effekter på samhället för att man ska kunna
skapa sig en situation att verkligen ta fram egna skatteförslag och utnyttja i första hand den behörighet man har för att på det viset bli trovärdig i eventuella anspråk på utökad skattebehörighet.
Så även om det är tidspress just i det här fallet och vi har omfattat just
det här förslaget, så finns det en positiv grundmening i det vad vi här säger i det att låt dem skapa resurser och kunskaper på det här området.
Först då blir vi trovärdiga, när vi vill ha mera behörighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling efter bordläggning
6

Självstyrelsens kärnområden
Landskapsregeringens svar (S 2/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
Ärendet avförs från dagen lista och upptas senare.

Föredras
7

Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen
Landskapsregeringens svar
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 7/2012-2013)
Ärendet avförs från dagen lista och upptas vid plenum 10.04.2013.

Föredras
8

Avräkningsgrunden
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2012-2013)
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.
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Svaret kommer att ges av vicelantrådet Roger Nordlund. Ordet ges först till ltl Mats
Perämaa.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Landskapsregeringen har inte lyckats övertyga rikets regering
om en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagens 47 §
utan frågan ska nu, enligt ett pressmeddelande, kopplas ihop med arbetet för
en ny självstyrelselag. Självstyrelselagen anger att ändringar i avräkningsgrunden ska göras genom rikslag vilket innebär att ändring först kan ske när
initiativ om detta har väckts i riksdagen.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad avser
landskapsregeringen göra för att åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med den justeringsgrund som anges i självstyrelselagen?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärande ledamöter, jag tycker det är bra att ltl Perämaa ställde
den här frågan så vi fick en möjlighet att informera och diskutera om det här i
lagtinget. Därför att den här frågan egentligen har varit aktuell enda sedan vi
fick det här nya systemet 1 januari 1993, att man ska kunna ändra på den här
avräkningsgrunden och på det sättet på en högre klumpsumma.
Under årens lopp så har det pågått diskussioner från och till och det har
gjorts ekonomiska utredningar, men man har inte kommit till någon konkret
diskussion med finansministeriet. Nu under den här regeringens första år, så
tillsattes det en gemensam arbetsgrupp med finansministeriet i juni 2012,
med representanter från finansministeriet och även två representanter från
landskapsregeringens finansavdelning. Med syfte att utreda behovet av att
ändra avräkningsgrunden för Åland.
Det arbetet pågick enda till början på det här året och det resulterade i ett
betänkande. Ett betänkande som i sig är väldigt belysande och bra pedagogiskt uppbyggt för den som är intresserad av att sätta sig in i de här frågorna.
Kontenten av det här arbetet är den att under årens lopp har det funnits
ganska stora divigenser och det har också tidigare utredningar bl.a. som revisorerna har gjort, kunnat peka på. Men ser man idag så visar det sig att de
här, för det har skett förändringar åt bägge hållen. Både till vår fördel, till
Ålands fördel och också till vår nackdel bl.a. genom nettobudgetering, fondering, EU-medlemskapet och säkert en del andra också såsom fastighetsförvaltningen osv.
Så kontenten av det hela är den att man inte riktigt kunde komma överens.
Inte ens i den här arbetsgruppen. Våra representanter ansåg att det finns fog
för en liten justering av avräkningsbeloppet, men man från statens sida inte
var beredda att göra det i det här läget. Utan man ville hellre skjuta det till
den här större självstyrelselagsrevisions projektet.
Vi har från Ålands sida inte accepterat det här tillvägagångssättet därför att
vi anser fortsättningsvis, att man ska följa självstyrelselagen och enligt den så
borde det ske en viss justering också när det är små men tillräckligt stora för
att det ska bli en förändring av procenttalet och det anser vi att det föreligger
i dagsläget.
Vad vi kunde komma överens om är att det finns en möjlighet att föra det
här ärendet till ålandsdelegationen. Om vi ser vad vi har framför oss nu, vi
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kommer dels att följa upp det här arbetet med ytterligare kontakter med finansministeriet för att försöka få igång en process i den här riktningen. Vi
kommer att understöda den processen med att ha ett samråd med finans- och
näringsutskottet här i lagtinget och vi kommer också troligen att vända oss
till ålandsdelegationen beroende på hur våra fortsatta diskussioner med finansministeriet utvecklar sig. Den här arbetsgruppen har pekat på att den
möjligheten finns, så då kan det vara så att vi kan få ytterligare tydlighet i juridiken när vi vänder oss till ålandsdelegationen. Så det är den fortsatta vägen
framåt.
Fru talman! Det finns ändå två saker som jag vill lyfta fram i det här betänkandet, som jag tycker att har lite burit fram. Dels så lyfte den här arbetsgruppen fram det att skattegottgörelsen som sådan, det instrumentet finns
det fogat se över om det kan göras bredare så att det bättre motsvarar den
ekonomiska utvecklingen på Åland. Så det är en sak vi kan ta fasta på från
åländsk sida.
Den andra saken som man också här i arbetsgruppen lyfte fram är att befolkningsutvecklingen har varit relativt sätt bättre på Åland än vad det är i övriga riket och även om befolkningsutvecklingen som sådan inte är någonting
som ska ligga till grund för klumpsummans och avräkningens uträknande, så
konstaterar man ändå att det finns anledning att ändå överväga det i den
fortsatta diskussionen kring de här sakerna.
Så de två sakerna, skattegottgörelsen och befolkningsutvecklingen är två
saker som ytterligare talar till vår fördel utöver de här så att säga direkta förändringarna i det ekonomiska systemet. Så ser situationen ut och vi kommer
att arbeta seriöst och konstruktivt vidare med den här frågan.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ingen ska påstå att det är en lätt och självklar att ordna en ändring av avräkningsgrunden. Så enkelt är det inte. Självstyrelselagen är
dessvärre skriven så att det krävs politisk överenskommelse. Det krävs lagstiftning på rikshåll för att ändra på avräkningsgrunden. Det krävs politiska
överenskommelser för att man ska kunna nå i mål.
Jag har en del frågor. Jag kan ta en del frågor i mitt andra anförande här.
Jag förstår inte riktigt kopplingen till ålandsdelegationen. Det blir första delfrågan och jag begär vicelantrådet precisera det. Självstyrelselagen säger ju
att riket och åländska representanter i landskapsregeringen kan begära utlåtande av ålandsdelegationen. Men frågan är rätt tydlig annars på hur ändringar av avräkningsgrunden ska ske. Frågan är om ålandsdelegationen
kommer att kunna konstatera någonting annat än vad självstyrelselagen säger om ändring av avräkningsgrunden.
Sen som andra delfråga, så kunde den vara rent ekonomisk. Vicelantrådet
sade att arbetsgruppen hade diskuterat sådana förändringar i budgeteringssystem som har varit oss till nackdel och till fördel. Tidigare så bedömde
landskapsrevisorerna att vi hade tappat ungefär 100 miljoner euro genom
åren. Hur ligger den här bedömningen just nu?
Som en tredje delfråga. Har landskapsregeringen meddelat Finlands regering tydligt och klart att vi inte nöjer oss med att den här frågan hänförs till
kommande självstyrelselagsrevision utan att vi vill jobba för ändring av avräkningsgrunden ska kunna ske utifrån nuvarande självstyrelselag.
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Vicelantrådet Roger Nordlund

På frågan vad gäller ålandsdelegationen så finns det både en politisk och en
juridisk dimension kan man säga. Historiskt så har ålandsdelegationen haft
en stark position när det gäller det gamla systemet och att vara domare mellan staten och självstyrelsen när det gäller de ekonomiska realiteterna. Det
andra är den juridiska och där finns det ju de facto tydligen tolkningsutrymme i den självstyrelselag som vi har och eftersom man har inte kunnat
komma överens mellan finansministeriet i Helsingfors och våra representanter i den här arbetsgruppen. Det är de här sakerna som man då kan förtydliga. Om man sen kan göra det tillräckligt, det kan jag inte svara på idag, men
jag hoppas det i varje fall.
Nuläget är sådant att ungefär 7 miljoner euro är till vår fördel i dagsläget
och att avräkningen skulle vara 0,46 istället för 0,45. Sen så är det så att det
finns mycket spilld mjölk under resans gång om vi tittar under 90-talet och
2000-talet, men jag tror inte att vi kan göra något åt det idag. Men så ser situationen ut ungefär det senaste året man haft i jämförelse. Där finns naturligtvis olika bedömningar. Stater tycker att vissa saker ska vara på ena sidan
och landskapet tycket annorlunda.
Sedan fru talman, när det gäller att vi inte är nöjda med att man enbart tar
det med i det här nya självstyrelselagsprojektet. Jag tror inte att man kan
vara mycket tydligare än vi var i den frågan på aftonskolan.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Helt kort bara. Jag önskar vicelantrådet och landskapsregeringen
lycka till i den här frågan. Tack!
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
9

Kanslikommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2012
Kanslikommissionens berättelse (BB 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.04.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 10.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Axel Jonsson på grund av
deltagande i EFA-kongress i Sydtyrolen, lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Katrin Sjögren på grund av deltagande i Nordiska rådets temasession och lagtingsledamoten Barbro Sundback på grund av annan orsak. Beviljas.
Föredras
1

Val av landskapsrevisor
(V 5/2012-2013)
Valet förrättas enligt landskapslagen om landskapsrevisionen. Om det finns fler än en
sökande till tjänsten tillsätts den genom val som avses i 89 § arbetsordningen för
Ålands lagting.
Kanslikommissionen har i enlighet med 10 § landskapslagen om landskapsrevisionen
lediganslagit tjänsten och avgett utlåtande om de sökande. Utlåtandet har delats ut till
lagtingsledamöterna. Av utlåtandet framgår vilka som har sökt tjänsten och röster kan
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vid valet avges endast för dem som sökt tjänsten. Landskapsrevisorn tillsätts för en
mandatperiod på sju år räknat från den 1 juli 2013.
Allmän diskussion är enligt arbetsordningens 86 § tillåten då en befattning som varit
lediganslagen att sökas ska besättas. Begärs ordet?
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Kanslikommissionen, där jag ingår, har förberett detta ärende i
enlighet med lagen och kunnat konstatera att fyra sökt tjänsten som landskapsrevisor, att samtliga fyra är behöriga för tjänsten och kan väljas till revisor. Under behandlingen i kanslikommissionen, vilken är en viktig del av rekryteringsprocessen, har jag kommit till slutsatsen att tjänsten som landskapsrevisor ska utannonseras på nytt. För det har jag inte fått något stöd av
de andra varför det stannat vid en anteckning i protokollet vid två tillfällen.
Talman! Jag ska förklara varför jag anser att tjänsten borde utlysas ånyo.
Jag kommer inte att beröra de enskilda nu aktuella sökandena, jag kan bara
konstatera att samtliga är formellt behöriga och att jag till den delen förenar
mig med kanslikommissionen. De sökande har samtliga viktiga kompentenser som säkerligen skulle vara myndigheten till nytta. Samtidigt anser jag att
ingen av dem sammantaget besitter de kvalifikationer och den erfarenhet
som jag anser att innehavaren av tjänsten om möjligt borde ha.
För att förklara mitt ställningstagande ber jag att få återkoppla till tanken
med att skapa en oberoende revision, en ny myndighet och vad som sägs i lagen, vad själva syftet är med denna reform.
Man kan schematiskt dela upp revision i två delar, ekonomisk revision och
effektivitetsrevision. Dessa går i viss mån in i varandra och båda är viktiga.
Den förstnämnda, den ekonomiska revisionen mer på systemnära nivå, för
att man ska kunna utröna om resurserna använts som det var tänkt och i så
stor utsträckning som det var tänkt. När det gäller effektivitetsrevision däremot är den delvis mer abstrakt och framförallt både utvärderande men också
förebyggande. Ur effektivitetsrevision kommer ofta förändringar och förbättringar. Jag anser att det finns utrymme för mer effektivitetsrevision och att
denna skulle kunna göra stor nytta i att hjälpa till att driva landskapet Åland
effektivare. Detta uttrycks mycket bra i lagens § 2 som jag ber att få citera:
”2 § Granskningens inriktning: Landskapsrevisionens granskning sker i
form av årlig revision och effektivitetsrevision. Den årliga revisionen ska
ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och den underliggande redovisningen är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande samt om ledning och förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och beslut.
Effektivitetsrevisionen ska inriktas på förhållanden med anknytning till
landskapets budget, genomförandet och resultatet av landskapets verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse landskapets övriga förvaltningsåtgärder. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av
sina insatser. Genom att granska resursutnyttjande, måluppfyllelse och
samhällsnytta ska effektivitetsrevisionen bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.”
Så långt 2 § i lagen som lagtinget nyligen har antagit.
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Talman! Jag påstår att till vissa delar är effektivitetsrevisionen av landskapets verksamhet kraftigt eftersatt. Nå, varför det då? Har inte landskapsrevisorerna gjort sitt jobb? Ja, de har de och ofta också mycket framgångsrikt.
Dock har man inte gjort effektivitetsrevision i den omfattning och utsträckning och med det djup och fokus som det finns möjlighet att göra med den
nya revisionsmyndigheten.
Sedan är det ofta så, också för de politiskt tillsatta landskapsrevisorerna,
menar jag, att man tar politiska hänsyn i större utsträckning än vad en helt
oberoende myndighet kan göra och dessutom blir en sådan revisionsrapport
ytterligare mer trovärdig. Dessutom kommer revisionen att kunna bli mer fokuserad när en eller flera tjänstemän jobbar bara med det, jämfört med en
sekreterare som har det som en av flera sysslor och stundtals tufft att hinna
med.
Talman! För att dra nytta av denna nya myndighets fulla potential borde
landskapsrevisorn vara en erfaren revisor som tidigare varit delaktig i effektivitetsrevision av organisationer av landskapets storlek och med de verksamhetstyper som vi har i landskapets olika förvaltningar och myndigheter. Detta
för att se var och hur effektivitetsrevision behövs och hur den ska utföras.
Med en sådan kompetensprofil på landskapsrevisorn kommer landskapet, i
förlängningen ålänningarna, att kunna dra full nytta av den nya myndigheten.
Talman! Med anledning av det jag anfört föreslår jag att lagtinget beslutar
begära in ett nytt utlåtande från kanslikommissionen i ärendet i syfte att möjliggöra att tjänsten utannonseras på nytt. För att möjliggöra detta föreslår jag
att lagtinget enligt 108 § arbetsordningen gör ett undantag från arbetsordningen och dels beslutar att inte hålla valet av landskapsrevisor idag och samtidigt begär ett nytt yttrande från kanslikommissionen i syfte att möjliggöra
att tjänsten utannonseras på nytt.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! När det här ärendet diskuterades i lag- och kulturutskottet så diskuterades också vikten av den här omfattande och noggranna rekryteringsprocessen på grund av arbetets art och mandatperioden som är lång. Med anledning av det så understöder jag ltl Danne
Sundmans förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag finner obundnas Danne Sundman lite osäker på
om dessa personer har den kompetens som vi efterfrågar till den här
myndigheten. Om jag inte missminner mig helt och hållet så när vi diskuterade den här revisionsmyndigheten så hade Ålands Framtid ett förslag på en prövotid för den här tjänsten. Vi fick inget stöd för det i vår
diskussion då. Kanske det skulle ha varit bra i det här fallet att ha en
prövotid och testa den person som man väljer här under en prövotid för
att se om personen är lämplig. Nu är det ett förevigande när man anställer den här personen.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Den diskussionen är väl inte relevant nu efter att lagtinget
har tagit sitt beslut och lagen har gått vidare.
Jag tycker ändå att det är viktigt att från början få rätt person med
inte bara formell kompetens utan också rätt kvalifikationer och erfarenhet. Därför har jag valt att komma till den här slutsatsen att tjänsten
borde utannonseras på nytt och man borde söka efter ytterligare kandidater att välja bland. Jag ser hellre att man gör det än att man har en sådan säkerhetsventil som Ålands Framtid förespråkar.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Risken med den åtgärd som ltl Danne Sundman förespråkar nu är att dagens sökande kan dra tillbaka sina ansökningar. Det
finns ändå inte några garantier på att vi får bättre ansökningar än de
som har sökt. Jag tycker att det skulle vara bra med en sådan säkerhetsåtgärd att man skulle ha haft den här prövotiden för den personen som
man väljer idag. Vi har inte samma åsikt. Jag vidhåller att vi var inne på
rätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är alltid bra med prövotid och tidsbundenhet. Det här
är också en tidsbunden tjänst på sju år. I det här fallet har jag den klara
uppfattningen att en prövotid är verkningslös. En revisor med prövningstid strider så mot principen om en oberoende myndighet, så därför
var jag inte för det. Däremot har jag tagit det här på väldigt stort allvar.
Sista steget i den här reformen att rekrytera en landskapsrevisor har för
mig var väldigt viktigt. Jag har noggrant funderat på mitt ställningstagande som jag nu har kommit fram till. Det är ingenting som jag har
gjort i all hast. Jag har länge sett framför mig vilken nytta vi kunde få av
en sådan här myndighet och då behöver det finnas rätt erfarenhet på
den här posten. Jag ser det som större sannolikt att då blir det så bra
som jag har sett framför mig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Den nya revisionsmyndigheten ska inleda sitt arbete 1.7 det här
året. Det är inte så långt kvar till dess och då är det 2013 års revision som ska
hanteras. De tidigare valda revisorerna reviderar 2012 års verksamhet i landskapsförvaltningen.
Kanslikommissionen har därför i god tid annonserat ut jobbet som chef för
den här nya enheten. Som vi vet så blir det inledningsvis en myndighetsfunktion men kommer rätt snabbt, rimligen, att bli en två personers myndighet. Budgetmedel för detta finns upptaget i 2013 års budget. I kanslikommissionen sitter alla partier med utom Ålands Framtid. I rekryteringsprocessen, när vi kom fram till valet av revisor och vid intervjuer, har därför en representant för Ålands Framtid också kallats till kanslikommissionen.
Ltl Danne Sundman från obunden samling har i ett tidigt skede föreslagit
att tjänsten skulle utannonseras på nytt. Detta har inte i kanslikommissionen,
och inte heller i den förstärkta kanslikommisskonen, vunnit något understöd.
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Alla andra har varit överens om att så ska vi inte göra. Vi har fyra personer
som alla uppfyller de för tjänsten föreskrivna behörighetskraven som de står i
vårt papper idag.
Kanslikommissonen har därtill bedömt deras lämplighet och den kompetens de besitter för det här jobbet. Kanslikommisskonen har gjort naturligt
erforderliga intervjuer och kommit till att det finns sökande som klarar av väl
den ekonomiska revisionen och som klarar av väl effektivitetsrevisionen. De
här argumenten som ltl Sundman framför i plenum och som är underlag för
att ärendet skulle tas upp i ny behandling i kanslikommissionen har vi hört i
kanslikommissionen, vi har tagit ställning och inte haft samma uppfattning.
Effektiviteten i förvaltningen ansvarar förvaltningen för, också att den
ekonomiska redovisningen är korrekt skött. Effektivitetsrevisionen och den
ekonomiska revisionen kan ge råd i det sammanhanget till förvaltningen.
Kanslikommissionen bedömer att den som utses till den här tjänsten kommer
att klara av det. Det är ett missförstånd att tro att revisorn skulle ha någon
funktion inom ramen för förvaltningarna och kunna styra förvaltningen till
någon del. Det är i så fall ett missförstånd av den här lagstiftningen som vi
har tagit.
Jag hoppas att lagtinget i lugn och ro kan välja en revisor idag så att vi får
igång den här myndigheten så fort som möjligt. Kompetens finns bland de
sökande. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Processen i kanslikommissionen var alldeles korrekt återgiven från vtm Jansson sida.
Däremot har jag en lite annan uppfattning om vad lagen säger just om
effektivitetsrevision och den rollen revisionen kommer att få i förvaltningen. Givetvis är det så att förändringar i förvaltningen, på basen av
revisionsrapporter, alltid kommer att göras av förvaltningen eller myndigheterna själva. Men just att man mer fokuserat och djuplodande går
in i verksamheterna och reviderar dem utgående ifrån effektivitets synvinkel, vilket man delvis har gjort tidigare men inte tillräckligt som jag
anser, det gör att det ställer stora krav på tjänsteinnehavaren av landskapsrevisorstjänsten för att kunna bedöma var och hur det här bör göras. Jag tycker att man borde ha erfarenhet av tidigare sådant arbete, till
och med lång erfarenhet av det, för att vi ska få så mycket ut av den här
reformen som möjligt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Min personliga bedömning, och vad jag förstår kanslikommissionens bedömning, är att den kunskapen kommer att finnas i den
här nya myndigheten i tillräcklig mån och omfattning. Det borde inte föreligga några problem till den delen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Med hänvisning till vad jag anförde i min replik så vill jag
understöda ltl Danne Sundmans förslag.
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Talmannen
Talmannen konstaterar att en avvikelse från arbetsordningen fodrar enhällighet enligt
108 § i arbetsordningen. Kan lagtinget enhälligt besluta att en avvikelse från lagtingsordningen görs i enlighet med ltl Danne Sundmans förslag?
(Från salen: nej)
Talmannen konstaterar att enhällighet inte kan nås och att valet därför kommer att förrättas.
Valet förrättas enligt arbetsordningens 89 § på så sätt att varje ledamot antecknar sin
kandidat på en blank valsedel och den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två
som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning
förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal
avgör lotten.
Valsedlar finns utdelade på lagtingsledamöternas bord.
Jag uppmanar lagtingsledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på de
utdelade valsedlarna, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop.
Konstateras att valurnan är tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamoten John Hilander och lagtingsledamoten Torsten Sundblom att
biträda vid rösträkningen.
24 valsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har gett vid handen att 24 röster har avgetts för Dan Bergman.
Då således Dan Bergman har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han
härmed vald till landskapsrevisor för en mandatperiod om sju år räknat från den 1 juli
2013.
Bordläggning
2

Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 13/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.04.2013. Godkänt.

Remiss
3

Redogörelse enligt 32 § AO för Ålands lagting för tiden 1 november 2011-31 oktober
2012
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2012-2013)
Enligt 32 § arbetsordningen ska landskapsregeringen i början av varje lagtingsår lämna
en skriftlig redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur.
Innan redogörelsen upptas till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska
nämnden avge ett betänkande i ärendet.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, fru talman! År 2012 var regeringens första hela arbetsår. Det var ett
mycket aktivt självstyrelsepolitiskt år, förstås mycket färgat av att vi år 2012
firade självstyrelse 90-års jubileum. Det innebar förstås ett uppmärksammande av självstyrelsen, dess historia och Ålandsexemplet både på hemma-

492

plan, i form av olika seminarier, diskussioner och framtidskongress men
också under temat Åland i världen lyftes självstyrelsen och Ålandsexemplet
upp runt om i världen. Det hölls bland annat två FN seminarier, ett i New
York och ett i Genève. Vi hade också utställningar och seminarium om Åland
och Ålandsexemplet i Washington, Bryssel och Sankt Petersburg. Det är slående varje gång man får delta i de här sammanhangen hur stort intresse
Ålandsexemplet röner och med vilken intensitet de som själva söker inspiration för att lösa etniska och regionala konflikter ser i Ålandsexemplet.
Vi har arbetat i den så kallade kontaktgruppen med att också lyfta upp
Åland framöver i god anda och gott samarbete mellan landskapsregeringen
och utrikesministeriet och där finns nu intresse av att gå vidare och i flera
länder uppmärksamma Åland och Ålandsexemplet.
Vid sidan av den här redogörelsen så redogör också landskapsregeringen
separat för EU i ärendena i EU-meddelandet och för det nordiska arbetet i ett
särskilt meddelande om det. Dessa tre meddelanden om externpolitiken ska
läsas parallellt. Därför lyfts nu inte nordiska frågor in i den här redogörelsen,
vilket ibland tidigare har gjorts, utan de har sina egna forum.
Det största självstyrelsepolitiska projektet under 2012 har förstås varit
ändringen av självstyrelselagen och det arbete som vi har gjort på hemmaplan med att följa med arbetet i den så kallade Alec Aalto kommittén. Jag vill
för min del tacka lagtinget, dess grupper och ltl Roger Jansson som har lett
den parlamentariska kommittén här i lagtinget för det arbete man har utfört.
Jag tror att det har varit värdefullt. Jag tror att det också har påverkat innehållet i Alec Aalto kommittén så att det ändå ger en hyggligt bra fortsatt plattform för det gemensamma arbetet som nu ska fortgå i en blandad kommitté.
Jag är också väldigt nöjd med ett seminarium som hölls igår i lagtingets auditorium, jag tycker att det var en bra, livfull och positiv diskussion.
Vad gäller hembygdsrättsfrågor så har de nyligen penetrerats och diskuterats här i lagtinget i samband med spörsmålsdiskussionen, därför tänker jag
inte närmare gå in på dem idag. Tidtabellen är att landskapsregeringen avser
att avlämna en framställning kring hembygdsrätten i slutet av våren och därefter följa upp med jordförvärvs- och näringsrättsfrågorna.
Språkfrågorna är förstås alltid centrala och aktuella. Språkrådet i den tidigare tappningen har inte fungerat de senaste åren. Nu har vi då valt ett nytt
språkråd och det har påbörjat sitt arbete under min ledning. Vi har haft ett
par möten. Vi kommer också att ha ett publikt seminarium kring nationalspråksstrategin, vad den innebär och vilka möjligheter det kan betyda för
Åland. Det blir ett seminarium den 29 april med Markku Suksi som gäst från
rikssidan.
Ett nytt koncept som vi har infört i vårt interna arbete är att landskapsregeringen håller aftonskolor förvaltningen i olika frågor som vi upplever är relevanta. Hittills har vi haft en sådan, som jag tyckte att var givande umgänge
mellan landskapsregeringen och förvaltningen i en diskussion kring självstyrelselagsutveckling och avräkningsbeloppet.
Språkrådet nämnde jag. Ortnamnen är en annan fråga som har varit aktuell i samband med redogörelsen. Man kan säga att arbetet står i givakt och
väntar på justitieombudsmannens utlåtande. Det som har skett sedan sist är
att Ålandsdelegationen har gett ett yttrande i frågan. Det yttrandet faller
också väldigt nära landskapsregeringens ståndpunkt i de här frågorna.
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Kontakterna till Sverige har också under året utvecklats på olika sätt. Vid
sidan av de många och rikliga kontakterna som vi har haft med ministrar
gentemot Helsingfors så har också landskapsregeringen öppnat diskussionen
med Sveriges regering. Jag hade bl.a. tillfälle att träffa statsminister Reinfeldt
i Stockholm under fjolåret. Nu för någon vecka sedan besökte också Sveriges
kulturminister Åland. De frågor som i huvudsak lyftes upp på den gemensamma agendan är frågorna kring media och diskussionerna kring SVT
PLAY. Eftersom jag vet att kulturministern också är på väg upp i talarstolen
så lämnar jag med varm hand honom att vidareutveckla den här diskussionen
och det som berör utbildningsfrågorna i redogörelsen.
Det som har varit intressant och som är startskottet för någonting nytt, och
som landskapsregeringen har fört diskussioner om med statsministern vid
hans besök på Åland och även berördes i samband med aftonskolan, är hur
Åland kan bli en del av Finlands exportfrämjande verksamhet. Statsministern
själv lyfte upp ett intresse av att verksamheten inom team Finland och Finpro
även skulle lyfta upp åländska företag som har intresse av export och där
olika typer av resor, åtgärder och olika typer av mässor kan vara till fördel för
åländska företag. Här har vi nu etablerat nya kontakter och hoppas att det
här ska komma igång på ett positivt sätt för näringslivet.
Vad gäller kontaktgruppen och arbetet med demilitariseringen, neutraliseringen och Ålandsexemplet kan jag också nämna att vid ett möte under
året, vilket faktiskt inte nämns i redogörelsen, så deltog också jag från
åländsk sida och utrikesminister Tuomioja från rikets sida. Jag tror att det är
mycket bra att kontaktgruppen med jämna mellanrum också har detta politiska stöd och inflytande i sitt arbete så att kontaktgruppen känner att de har
mandat att agera från både utrikesministeriet och landskapsregeringens sida.
Jag tänker inte idag gå närmare in på demilitariseringen och neutraliseringen. Lagtinget väntar förhoppningsvis på den demilitariseringspolicy
som landskapsregeringen arbetar med. Så fort texten är klar, vilket den
kommer att vara inom den här månaden, så är tanken att vi ska komma till
självstyrelsepolitiska nämnden för diskussioner och samråd innan policyn
sedan ges offentlighet.
Vad gäller arbetet med försvars- och säkerhetspolitiska redogörelsen som
regeringen under fjolårets sista dagar överlämnade till riksdagen nämns inte
därför att den faller lite utanför den här tidsramen som går fram till den sista
oktober. Jag vill ändå säga att där har utrikesutskottet önskat ett utlåtande
från landskapsregeringen vilket vi kommer att avge nästa vecka. Det som är
bra med denna redogörelse, och som vi också förde diskussioner om med försvarsminister Carl Haglund under hans besök Åland, är att man nu går vidare
och tittar närmare i en utredning på rollerna och rollfördelningen kring civil
krishantering.
Under fjolåret gjordes också ett stort arbete från landskapsregeringens
sida kring Nefab avtalet, som vi nämner ganska ordrikt i redogörelsen, och
det kommer också att tas upp i demilitariseringspolicyn därför att exemplet
är ganska intressant. Av de diskussioner som då fördes kring det här avtalet
och Ålands roll i upprättande av avtalet så tycker vi ändå att det landade på
ett bra sätt och att vi fick gehör för de synpunkter som Åland förde fram.
Ålands nämns i regeringens proposition. Vid det första mötet som hölls kring
Nefab rådet så förde Finlands representant fram en deklaration som fogades
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till det första protokollet kring Ålands demilitarisering och neutraliserade
status.
Eftersom jag vet att flera av ministrarna är tillstädes att också svara på
mera ingående frågor kring skattegränser, energi och utbildning osv. så vill
jag ändå säga en sak kring detta med avräkningsgrunden. Även där gjordes
under fjolåret en utredning som finansministeriet tillsatte. Det ledde till en
bra och klargörande utredning över hur avräkningsbeloppet har fungerat under de 20 åren som vi har haft det här systemet. Däremot kan man konstatera
att landskapsregeringen och finansministeriet inte har samma syn på hur
man här ska jobba vidare. Vi ser väl våra möjligheter att gå vidare i den här
frågan som så att vi kommer att tillskriva finansministeriet och höra efter hur
man avser ta processen framåt. Vår synpunkt är att man behöver be om ett
utlåtande från justitieministeriet för att få den legala synen på frågan ytterligare diskuterad. Eftersom vi inte tillsammans med regeringen och finansministeriet kan gå till Ålandsdelegationen och ytterligare få frågan prövad så
kan landskapsregeringen själv välja att lyfta frågan till justitieministeriet.
Vad gäller reservkraft och vindkraft så kabelbygget, vilket är en av de
största investeringarna som landskapet någonsin har gjort, bör komma igång
under året. Det är bra att det kommer igång nu. Det är en viktig åtgärd. Det är
också en viktig infrastrukturell satsning som görs i en tid när det också behövs stimulansåtgärder. Den processen är igång.
Vindkraften är, som alla känner till, en stötesten i relationerna med riket.
Vi har under många år sökt svar på frågan. Vårt senaste besked från regeringen och minister Vapavuori är att man ska ge ett förslag inom april. Han har
dock svarat ledamoten Elisabeth Nauclérs fråga i riksdagen så att han ändå
ser en svår juridisk helhet, komplicerade självstyrelsejuridiska frågor, stora
utmaningar vad gäller statsstödsregler och EU-lagstiftning och problem med
att dessa korsar och kollidera med varandra. Så ärendet är fortfarande komplext, mycket mer komplext än vad man från början kan tro. Vi förlitar oss på
att den viljan man politiskt har uttryckt av så många, såväl statsminister, miljöministrar, Ålandsministrar och andra, att man vill lösa frågan på ett för
Åland positivt sätt. Det är den riktning som vi fortfarande måste avsluta innan man annars i så fall kan välja ett annat spår.
Vad gäller statistik ytterligare så frågan om Åland som ett eget statistikland, att särskilja statistik så att Åland blir mer synligt i statistiska sammanhang, så den uppgiften gavs också arbetsgruppen som hade till uppgift att se
över avräkningsbeloppet. Man förstår ju att fokus kom på den stora frågan
och frågan om statistiken inte hanns med. Nu föreslås en egen arbetsgrupp på
det området och den gruppen kommer vi nu att efterhöra att finansministeriet faktiskt tillsätter så snart som möjligt så att vi kan komma framåt.
Avslutningsvis när det gäller tidpunkten för avlämnande av den här redogörelsen, vilket var aktuellt här i någon frågestund, så har jag tittat lite bakåt.
Den här redogörelsen har ju avlämnats till lagtinget vid olika tidpunkter. Under åren 2005, 2006 och 2007 var det i april, då satt jag själv senast i regeringen. Efter detta har redogörelsen givits både före och efter, den har lämnats i både januari, december och år 2012 lämnades redogörelsen i mars. För
min del så tycker jag att den lämpliga tidpunkten för redogörelsen vore i januari. Vårt mål är att överlämna nästa redogörelse om de självstyrelsepolitiska ärendena i januari 2014. Tack.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Först till detta med tidpunkten. Det står i lagtingsordningen att
i början av varje lagtingsår ska det lämnas en redogörelse till lagtinget.
Nu har snart halva lagtingsåret gått. Nog tycker jag att det är svagt av
regeringen att komma med redogörelsen först nu. Under den tid som liberalerna ledde landskapsregeringen så var vi väldigt noga med, och vi
kämpade faktiskt, att vi skulle få redogörelsen i november. Vi lyckades
inte med det, men i december och i början av januari har jag för mig att
vi lämnade redogörelsen under de fyra åren. Här begär jag nog att landskapsregeringen är lite snabbare. Dessutom, genom att redogörelsen är
sen så förväntar jag mig också ett ganska fylligt innehåll. Tyvärr tycker
jag att det finns ganska mycket övrigt att önska i den här redogörelsen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, som sagt var, så har det varierat under de senaste åren när jag tittade
tillbaka ända till 2003. De sista tio åren har tidpunkten varierat, i huvudsak har redogörelsen lämnats i april. Under den förra mandatperiodens första år var man väldigt sen med den här redogörelsen men därefter fick man en bättre rytm. Lagtingsåret 2008-2009 överlämnades
redogörelsen 8.1.2010, året 2009-2010 överlämnades redogörelsen den
20 december. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt att försöka ge
redogörelsen i december-januari.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Samtidigt förväntar man sig också att den här redogörelsen ska
ha ett ganska gediget innehåll. I redogörelsen finns ganska mycket av
det som lantrådet nu redogjorde för; olika seminarier, kongresser och
utställningar, men de tunga politiska frågorna tycker jag att tyvärr inte
får tillräcklig beskrivning i den här redogörelsen. Jag tycker att man
kunde ha lagt ner lite mera energi, särskilt mot bakgrund av att man är
så pass sen. Det sägs till exempel att den stora tunga självstyrelsepolitiska framgången var att lantrådet träffade Reinfeldt. Vad kom ut av det
mötet? Att man träffade statsminister Reinfeldt, var detta den politiska
framgången för regeringen eller fick man någon sorts resultat av det mötet? Det sägs ingenting.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Under behandlingen av ärendet så är förstås vtm Eriksson och även lagtinget välkomna att ytterligare penetrera och ställa frågor kring det här.
Vi kommer att finnas till och kommer också i nämnden att ytterligare gå
in på de här ärendena så djupt som lagtinget önskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man kan ju inte med bästa vilja hävda att det här dokumentet innehåller många självstyrelsepolitiska framgångar. Den kanske viktigaste framgången är den som lantrådet själv nämnde; finansieringen
är Finlandskabeln och den är ett resultat av ett tidigare arbete och nu
går vi in för förverkligandeprocessen. Just i den frågan måste jag ändå
lyfta upp, eftersom det ändå krävs politisk hederlighet i behandling av
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olika frågor, att lantrådet själv under förra mandatperioden var en av
dem som starkast ifrågasatte konceptet med den finansiering som det
nu förverkligas efter. Nu genomför lantrådet själv det projektet uttryckligen precis med den finansieringsmodell som då var aktuell.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det stämmer. Vi hade en väldigt ingående diskussion om detta
ärende. Jag satt själv också i finansutskottet under den här perioden.
Det var en väldigt livlig diskussion, framförallt rörande vilka effekter
den här kabelinvesteringen kunde ha på elpriserna och vad det i sin tur
kunde betyda både för hushållen, kostnader vad gäller el, och även inom
företagens möjligheter. Den diskussionen är fortfarande aktuell. Här har
vi påmint om vikten av att den här frågan hanteras väl och det har också
diskuterats att den skulle skötas i en särskild energikommission.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi behöver inte gå in på det, men också energikommission
är kraftigt försenad i sin tillsättning.
Nu till avräkningsgrunden, jag ber att landskapsregeringen visar stor
aktivitet i den frågan. Vi vet alla nu att Finlands regering, som ett resultat av aftonskolan, vill att den frågan ska hänskjutas till beredningen av
den nya självstyrelselagsreformen. Det är av yttersta vikt att landskapsregeringen agerar fort nu, så att i den kommande blandade kommittén i
sitt mandat här så småningom, att det inte i mandatet ingår uppdraget
att se på avräkningsgrunden. Det är ett ologiskt sätt att arbeta att man
både tänker på framtiden och försöker tillämpa nuvarande lagstiftning
samtidigt. Därför krävs det stor aktivitet av landskapsregeringen just nu.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, vi kommer att gå vidare i den frågan, precis som jag angav och som
jag tror att också vicelantråd har angett här i samband med en skriftlig
fråga. Viktigt att säga är att jag tror att det hade funnits bättre moment
under dessa 20 år att ta tag i den här frågan och faktiskt föra den till
prövning. Den utredning som vi nu har hjälper oss inte riktigt i sakfrågan för att komma framåt, men den ger ändå en bra bild av hur det här
har fungerat och hur de ekonomiska utfallen har varit. Men det skulle
inte ha skadat om man hade drivit frågan även tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för en bra redogörelse. Jag tycker att den innehåller ganska mycket bra information.
Jag ställer mig något frågande till varför rubrik nummer 11 finns med;
Människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Det enda som
jag kan hitta som liknar motivering i redogörelsen är att det står; ” landskapsregeringen konstaterar att människohandel för sexuellt ändamål
och prostitution är ett sammansatt problem.” Ämnet är säkerligen beaktansvärt och viktigt, men hör det verkligen hemma just i det här ärendet? Är det en självstyrelsepolitisk fråga eller borde det ha varit med i
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EU-ärendet där vi tidigare har debatterat de här frågorna? Varför är
detta med i den här redogörelsen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det var en bra och relevant fråga. Som jag tidigare sade så har vi tre redogörelser som vi kommer till lagtinget med. En handlar om EUärenden, en handlar om självstyrelsepolitiska frågor och där finns också
vissa bilaterala diskussioner och externpolitiska sådana. Under den rubriken föll detta med människohandel och prostitution där landskapsregeringen också har haft kontakter med Baltikum. På det sättet har frågan en externpolitisk dimension. Därför är det nämnt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för svaret. Trots det uppfattar jag att det kanske skulle höra
hemma i EU-ärendet. Jag förstod inte riktigt hur det kopplas ihop till att
det skulle vara självstyrelsepolitisk viktig fråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag lite frågor kring stöd för förnyelsebar energi.
Lantrådet nämnde att det var komplicerade juridiska förhållanden som
man kanske inte hade räknat med från åländsk sida. Kanske lantrådet
skulle kunna förtydliga detta? I slutet av sin förklaring sade lantrådet att
man väntar på ett resultat eller lösning från finsk sida, i annat fall måste
man välja ett annat spår. Vad menas med att välja ett annat spår?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja eftersom den här frågan har varit aktuell så länge och eftersom besked inte har getts, varken under förra mandatperioden eller hittills
ännu under den här mandatperioden, så måste man ju tänka ut andra
alternativ och ha en plan B och det har landskapsregeringen förstås,
men det är ingenting vi har bestämt. Det här spåret är vårt huvudsakliga
spår och det kommer vi att fullfölja först och få de nödvändiga besked
som vi får. Men är det så att det här inte går att genomföra då måste
man givetvis söka andra lösningar och det finns också planer för det.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är kanske svårt i en replik nu att utveckla vilka de juridiska och
komplicerade förhållandena är i förhållandet till riket Finland för att ge
de här statsstödsreglerna. Eftersom Åland tillhör Finland så tycker jag
att vi skulle lyda under samma regelverk som övriga Finland. Kan
lantrådet utveckla detta mer i en replik eller kanske hon kan ha ett annat
anförande?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Arbetet med den nya självstyrelselagen går ut på att tala om mera politik
och mindre juridik och där kan man nog sätta den här frågan om vindkraften som ett exempel på och en drivkraft för att man förespråkar den
modellen.
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Jag tycker att man under årens lopp i den här frågan har hittat och
sökt juridiska hinder snarare än att ha sett politiska lösningar. Från vår
sida har vi presenterat, så långt det bara är möjligt, förslag på lagändringar, hur en överenskommelseförordning kunde se ut och hur man
skulle kunna komma vidare i de här frågorna. Detta har vi fört in i diskussionen och gett exempel till ministerierna. Vi har visat på lösningarna. Tydligen finns det fortfarande ännu kvar, framförallt på arbets- och
näringsministeriet, komplikationer som man inte hittills har hittat lösningar på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Tack även till lantrådet för en väl genomförd presentation,
utförlig sådan.
Jag vill på centergruppens vägnar säga att vi är ytterst medvetna om de resursfrågor som påverkar tidtabellen för den här typen av framställningar. Det
är bra om den här typen av redogörelser kommer så tidigt som möjligt med
tanke på att det finns en hel del dagsaktualiteter i respektive huvudfråga, som
det faktiskt är frågan om här, under olika kapitel. Men det är ändå vardagspolitiken som styr när det finns tid. I det här fallet har vi faktiskt bytt högsta
tjänsteman under perioden och det påverkar alltid den här typen av redogörelse.
Fru talman! Jag vill börja med tacka landskapsregeringen för ett gott arbete under jubileumsåret med att genomföra alla de arrangemang som man
då lyckades prestera under jubileumsåret för självstyrelsen. Det är en imponerande insats över lag, väl genomförd.
När vi nu blickar bakåt och tittar på vad som har gjorts så måste vi även
blicka framåt. En av de viktiga komponenterna, som lyftes i gårdagens mycket intressanta seminarium som handlade om Ålands nya självstyrelsesystem
under ledning av vtm Roger Jansson, var frågan om att Åland bör aldrig vara
föremål enbart för Finlands interna intresse och fögderi. Vi måste alltid se till
att behålla Åland som en del av det internationella samhället, en del av ett internationellt arv när det gäller Nationernas Förbunds stora avgörande betydelse för självstyrelsens tillkomst.
Därför, fru talman, har vi inom centergruppen funderat på vad vi kan göra
för att stärkas Ålands internationella ställning. Vi inom centergruppen har
med jämna mellanrum diskuterat bland annat frågan om behovet av någon
form av internationell övervakning av Ålands självstyrelse, det som också har
diskuterats inom ramen för den parlamentariska kommittén under ledning
av Gunnar Jansson, dvs. att vi skulle ha någon form av klagorätt. Det här är
ett spår som vi inte ska glömma bort utan behålla det långsiktiga perspektivet
i, även om Aalto kommittén för sin del ansett att det är ett onödigt spår med
tanke på utveckling av människorättskonventioner etc. Vi får slå våra kloka
huvuden ihop och fundera på hur vi kan agera till den delen.
Vad centergruppen anser att vi bör visa stor aktivitet inför, det är att återuppväcka tanken på att Åland skulle vara en plats för etablering av en internationell institution eller ett internationellt organ. Åland har ju gjort goda insatser och forsätter att göra goda insatser på den internationella arenan, om
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vi tar speciellt människorättsfrågorna. Vår kollega Gunnar Jonsson var vice
ordförande på 90-talet i Europarådets kommitté för övervakning av minoritetsfrågor. Idag leder Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark
samma kommitté. Inom ramen för Europarådet borde vi också etablera en
diskussion; kan vi inom ramen för den organisationen försöka åstadkomma
någon form av placering av ett organ på Åland i någon form?
Som en randanmärkning kan jag säga att Roger Janssons kommitté, den
andra parlamentariska självstyrelselagsrevisionskommittén, planerar en resa
till Sydtyrolen i maj. Den veckan hålls ett stort seminarium där och Sydtyrolen lyfter fram sin speciella ställning som autonomt område. När vi har haft
kontakt senaste vecka ner till Bozen-Bolzano så förberedde man Dalai Lamas
ankomst, under gårdagen då, och även där skulle det hållas ett stort internationellt seminarium. Här har vi kanske, fru talman, någonting att ta efter. Det
finns autonoma aktörer som är duktiga på att lyfta fram sin särställning.
Vi kan naturligtvis tänka oss att Ålands fredsinstitut kan få en utvecklad
betydelse. Institutet har ju sannerligen visat framfötterna och t.o.m. uppnått
konsultativ status i förhållande till FN:s underorgan och kommittéer. Enligt
centergruppen vore detta en lämplig målsättning för självstyrelsen till jubileumsåret 2022. Jag hoppas att vi inom självstyrelsepolitiska nämnden kan
diskutera de här tankarna. I annat fall kan centergruppen återkomma med
någon form av initiativ senare.
Många av frågorna i redogörelsen är stora och tunga och det är klart att
man alltid kan efterlyser mer information. Men med tanke på hur många av
dessa frågor vi redan har diskuterat på senare tid i detta parlament så är nog
redogörelsen tillfyllest. Den ger en god bild av vad som har hänt.
När det gäller det svenska språket, den alltid lika heta frågan inte minst
under den senaste veckans debatt i denna sal, så vill vi från centergruppens
sida ställa ett litet krav. Det är att landskapsregeringens tjänstemän skulle
medverka till att få en kartläggning av var det brister på det praktiska planet
när det gäller kontakterna med riksmyndigheternas olika nivåer.
EU-redogörelsen, som vi behandlade för några veckor sedan, innehöll en
mycket god lista över de svårigheter som drabbar åländska tjänstemän.
Denna kartläggning borde omfatta hela den åländska myndighetsfloran så att
vi får reda på var det brister och var det bör sättas in insatser.
Vid gårdagens seminarium lyfte jag än en gång frågan om hur det var möjligt att Aalto kommitténs stänger dörren för en förstärkning av den åländska
självstyrelsen? Vi skulle använda en sådan motivering att det finns för stora
brister i den finländska statsapparaten när det gäller den språkliga sidan. Det
är ett av de kanske allvarligaste felen som ingår i Aalto kommitténs resonemang. Men för att prata gott i sak så måste vi kunna fakta. Jag tycker att vi
ska försöka kartlägga situationen som den är.
När det gäller självstyrelsearbetet i övrigt så den största vinsten under senaste mandatår är den fortsatta enighet som vi har lyckats uppvisat från
åländsk sida. Det är trots allt enighet som är förutsättning om vi ska ha framgång i Helsingfors när det gäller förstärkning av självstyrelsen på sikt.
Av alla dessa frågor som nämns i redogörelsen så kan jag inte låta bli att
nämna neutraliseringen och demilitariseringen. Vi får väl under hösten i år
den omtalade strategin på våra bord och då kommer vi tillsammans att få
diskutera de nordiska aspekterna kopplade till den fredliga statusen.
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Nefab avtalet som nämns i redogörelsen är ett gott exempel på hur vi från
åländsk sida kan fortsätta att utvecklas från det som var ett objekt en gång i
tiden till att vara ett mycket aktivt subjekt, till och med ett offensivt sådant.
Nefab avtalet visar också att vi faktisk har möjlighet att påverka skeendet på
den internationella nivån bara vi är insatta i frågan och att vi hinner agera i
tid. Helsingfors måste i tid upplysa oss om att internationella avtal och fördrag är på gång.
När det gäller demilitariseringen och neutraliseringen så om man tittar på
statistiken över fartygsanlöpen under redogörelseperioden så har vi nu en situation där vi har 14 fartygsanlöp från den finska militären, sjöstridskrafterna. Antalet har gått ner kraftigt. Vad som är frapperande för den perioden är
att 11 av dessa militära enheter har landstigit på de åländska öarna. Här igen,
fru talman, är det så att vi nu i det tysta accepterar en förändring i praxis där
landstigning för besättningarna anses vara en naturlig del av Ålandskonventionens nutida tolkning? Svaret måste ju vara nej. Därför kommer jag även
denna gång i självstyrelsepolitiska nämnden att väcka frågan om att vi ska ta
reda på vilka förklaringar det finns bakom det stora antalet landstigningar.
Vad är motivet för att besättningarna går i land? Utgångspunkten, fru talman,
är att Ålandskonventionen inte tillåter landstigning eller angörande vid kaj
under normala förhållanden. Därmed är jag nöjd, tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det här är nu den första redogörelse som avlåts och behandlas enligt bestämmelserna, föreskrifterna i den lagtingsordningen som
trädde ikraft den dag denna redogörelse vidtar med sin redogörelse, den 1
november 2011.
Det har framgått tidigare, jag upprepar det, att lagtingsordningen sådan
den nu är avfattad innebär ändringar som jag hoppas att landskapsregeringen hörsammar när vi behandlar den här typen av ärenden.
Jag har därför tre allmänna kommentarer och 14 ärenden och frågeställningar som jag tar upp i nämndens behandling. Eftersom jag är medlem i
nämnden så kommer jag att begära att så sker och jag hoppas att kollegorna
kan medverka till en sådan genomlysning. De är många men inte ska ni avskräckas för dem. Jag kommer att gå igenom de som är med och även beröra
de två som saknas.
Mina tre allmänna iakttagelser är, för det första, det som har nämnts här
och debatterats; tidpunkten för redogörelsen. Det är en annan ordning som
gäller nu, vi ska vara medvetna om det. Lagutskottet förstärkte den beställningen under behandlingen av lagtingsordningen. ”Redogörelsen skall ges så
fort som möjligt när redogörelseperiod har gått ut och den skall omfatta
självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur.” Här har vi kraven. Dessutom har lagutskottet förutsatt, så att det blev lagtingets vilja, att den avgående
landskapsregeringen skall lämna redogörelsen innan den avgår, ifall den inte
får sparken. ”Vid byte av landskapsregering efter val skall den avgående
lämna redogörelse senast den sista oktober eller senast när den avgår” när
det sedan blir i november eller framöver. Det här var den första iakttagelsen.
Vi måste vara lite noggranna med de här tidpunkterna. Vi har ett högt tempo
i det vi sysslar med. Jag har berört den här frågan, som också lantrådet påpekade, i frågestunden och menar att det är inte bra att halva året går när det
gäller den här typen av frågor. Vi skriver nu den 10 april. Vi ska inte förledas
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tro att vi nu håller oss till kalenderåret, vi börjar den här tideräkningen den 1
november. Här efterlyses bättring.
För det andra, under avdelningen allmänna kommentarer nämner jag sådana saker som landskapsregeringen inte har hörsammat. Nämnden var väldigt tydlig, liksom lagtinget i fjol, att så här önskar nämnden och lagtinget att
landskapsregeringen handlar. Ingenting av det redovisas åtminstone under
följande punkter. Tidpunkten först som har en annan inriktning, det andra är
medborgarskap i fråga om hembygdsrätt. Där var nämnden väldigt tydlig i
fjol och ingenting av det hittar åtminstone jag i den här redogörelsen. Lantrådet nämnde att de här frågorna behandlas i ett annat sammanhang här i salen, det är riktigt i och för sig, i förbindelse med ett spörsmål. Men oberoende
ska självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor redovisas här. Redovisningen av
sådana kan inte vara beroende av t.ex. spörsmål.
Nämnden var mycket tydlig på den punkten att språkrådets status och
uppgifter ska fastslås i landskapslag. Jag ser ingenting av det i denna redogörelse eller andra åtgärder ens i den riktningen, jag vet inte varför.
Under den nya rubriken Sverige, det är ganska lakoniskt säkert vitt och
brett på samma gång, så var nämnden tydlig i fjol. Nämnden och lagtinget
ville ha åtgärder för att åstadkomma en Ålandshavskommission. Jag har inte
heller där hittat något.
Slutligen, även här gav lantrådet en liten upplysning, säkerhetspolitiska
överväganden, Åland och den säkerhetspolitiska redogörelsen. Där var
nämnden väldigt tydlig i fjol om att man skulle ta upp frågan och förhandla
med försvarsmaktens ledning och försvarsministern som borde vara lätt att
nå. Säkerligen har diskussioner förekommit. Jag menar nog att lagtingsordningen ska uppfattas på det sättet att om nämnden gör en beställning att
vidta åtgärder så ska också åtgärderna redovisas till nämnden. Det här är
normalt parlamentariskt umgänge. Det här är saker som vi säkert har orsak
att kontrollera vad det blev av dessa.
Lantrådet nämnde att år 2012, säkert avseende redovisningsperioden som
började 2011, var ett aktivt självstyrelsepolitiskt år. Det är lätt att hålla med
om det. Här kommer min tredje allmänna invändning. Såsom det framhållits
här i replikväxlingarna så är det också min bild av redogörelsen, tekniska beskrivningar och referat av händelser återges, men få politiska linjedragningar
har jag kunnat utläsa ur texten som resultat av dessa aktiviteter. Årsberättelser och berättelser om verksamheten, de får vi i verksamhetsberättelsen, medan ställningstaganden och linjedragningar i självstyrelsepolitiskt väsentliga
frågor hör hemma i denna redogörelse. Så vill jag hävda att lagtingsordningen är avfattad.
Fru talman! Jag övergår nu till de här olika punkterna och gör det i rätt
snabb ordning. Jag tar dem också i den ordning som de finns i redogörelsen.
Jag börjar med frågan; vad anser landskapsregeringen om Aalto arbetsgruppens slutsatser? I något skede ska vi debattera dem här i salen också. Förra
gången var det så att när man drog upp riktlinjer på Åland för reformering av
större saker, i det här fallet självstyrelselagstiftning och självstyrelsesystem,
så kom det alltid ett meddelande till lagtinget att ungefär så här föreställer
man sig processen och dess innehåll. Nu när vi har det här redogörelseinstitutet så hade det, enligt min mening, varit önskvärt med ett ställningstagande
från landskapsregeringen t.ex. i denna redogörelse om vad man anser om det
som Aaltogruppen skriver. För det publicerades de facto i slutet på januari
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och händelser till och med senare än det återges ju i redogörelsen. Igår fick vi
i och för sig en insyn i deras sätt att tänka men innehållet i betänkande har
varit känt sedan länge.
Visst förekom det många aktiviteter i fjol under 90-års jubileumsfirande.
Jag saknar vilka författningsenliga framsteg som gjordes och vilka självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor som gick framåt under dessa begivenheter. Jag
kan föreställa mig att bland de aktiviteter som redovisats så bör det rimligtvis
också ha funnits inslag av självstyrelsepolitiska linjedragningar, framsteg i
bästa fall.
Vad sedan gäller språkfrågorna så nämnde jag språkrådets juridiska status.
Jag går inte mera in på det, det är en kvarvarande beställning. Jag tar istället
upp frågan om nationalstaten. Det återges här i redogörelsen, om det är en
författningsenlig fråga eller självstyrelsepolitisk väsentlig fråga kan man säkerligen diskutera. Naturligtvis har det svenska språkets ställning i Finland
betydelse för Ålands språkliga status, det är alldeles klart. Så långt är det
ingenting att säga. Eftersom jag medverkade i de beredningar som ledde fram
till nationalspråkspolicyn i den så kallade Ahtisaari gruppen så hade jag nog
förväntat mig, när man ändå gå in på frågan om nationalspråkens ställning i
Finland, att det hade varit på sin plats att omnämna Åland på det sätt som
Ålands språkliga status omnämns i Ahtisaarigruppens rapport de facto. I
rapporten säger man, i förkortad version, att ett av de mest pålitliga argumenten för bevarande av två nationalspråk i Finland är Finlands internationella åtaganden vad gäller Ålands språkliga status. Så här det. Kollegan Harry
Jansson var inne på samma tema. Jag känner sympati för hans sätt att tänka.
Avsnittet om Sverige innehåller många saker. Jag uppfattar det igen lite
mera som en verksamhetsberättelse över verksamheten i Ålandskontoret i
Stockholm och kanske vem som har träffat en vem och under vilka kulminerade former och allt sådant. Men var är de självstyrelsepolitiska väsentliga inslagen i den här verksamheten och vilken självstyrelsepolitisk betydelse har
kommit ut av dessa träffar? Säkerligen har det gjort det, jag efterlyser upplysning till den delen.
Lite på samma tema finner jag i frågan om kontaktgruppen med utrikesministeriet. Här vill jag göra två markeringar. Den ena är att jag var en
gång i välden medlem av denna kontaktgrupp och deltog i dess arbete med liv
och lust. Men jag var mycket noggrann med att vi inte kan från Ålands självstyrelse demokratiska organ överlämna någon som helst makt till utomstående organ i t.ex. självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor. De ska hanteras och
avhandlas under de organ som självstyrelselagen utstakar, alltså inget ont om
kontakgruppen men här var jag väldigt noggrann. Självstyrelsepolitik görs på
Åland av Åland för Åland.
Jag vet inte så noga hur det här förhåller sig nu i kontaktgruppen på den
grunden, och det är min andra iakttagelse, att jag ser en ganska stor skillnad
här i redovisningen av kontaktgruppens mål och aktiviteter. Målen är många
och djupa, medan arrangemangen inte ens i någon omfattning motsvarar de
mål man har ställt upp. Det där kan vi säkert få en beskrivning av i nämnden.
Vad jag menar att kanske är mest väsentligt det är att vi inte kan till en sådan
här kontaktgrupp överlämna författningsfrågor eller självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor, i fall det inte är en uttrycklig beställning om att så ska ske.
Men även det kan högst vara en rådgivande funktion eller något i den stilen.
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Lantrådet nämnde demilitariseringspolicyn. Vi hörde också att den behandlas och att den dröjer någonstans. Jag hoppas att vi här eller i nämnden
får en beskrivning på varför. För det här är en långkörare av stora mått. Demilitariseringen är ju ändå en del av hela det folkrättsliga arrangemanget
kring Ålands internationellt rättsliga status.
I förbindelse därmed har jag också antecknat, men det behöver inte vara
någon stor fråga, demilitariseringens gränser. Nämnden uttryckte i fjol
mycket starka önskemål eller egentligen krav på att landskapet tar sig ställning av part i den lantmäteriprocess som aviserades i fjol. Det framgår inte
riktigt i redogörelsen här i vilken riktning den processen möjligen har gått eller om den ens har kommit igång. Jag kommer i varje fall att upprepa min
ståndpunkt om att det är oerhört viktigt att Åland tar sig ställning av part i
den processen. Därför att i ett självstyrelsesystem ska det också ingår territorium, det gör inte alltid det men vi har det så lyckligt arrangerat hos oss att vi
har ett territorium i självstyrelsen och då ska vi verkligen värna om det.
Vidare till frågan om skattegränsen som också är en långkörare. Här
kanske jag har missförstått, redogörelsen beskriver hur Åland ska samarbeta
med representanter för Finland. I den här frågan, såsom man har gjort tidigare, ja, samarbete är alltid bra. Jag är lite noggrann med att det samarbetet
måste ta hänsyn till under vilka former hela skattegränsen och problematiken
kring den kom till. Det var en uppenbar konfliktsituation med Finland. Om
de elementen nu är undanröjda så är det bra, men annars ska man vara medveten om att när man förhandlar med Finland i de här frågorna så är det inte
säkert att det råder samstämmighet om varken mål eller medel. Men det här
kan jag för dåligt. Jag känner bara till att tidigare har man har haft hjälp av
förhandlare från Finland för Ålands räkning att driva ärendet med tanke på
Ålands bästa och det är bra. Om texten ska förstås på det sättet att man lämnar initiativet och plikten att driva förhandlingarna till representanter för
Finland och inte för Åland så finns det risker med det. Eventuellt kan det finnas risker med ett sådant system med tanke på hur omständigheterna var när
skattegränsen tillkom.
Avräkningsgrunden, jag har inte så mycket annat att tillägga än min käpphäst. Vad som än sker så får inte den frågan hamna på det som kan kallas revisionens långbänk. Vi har för många och dåliga erfarenheter av revisionslångbänken under den process som föregick den nuvarande självstyrelselagen. Jag blev bekymrad därför att jag smått kunde förstå tongångarna i aftonskolan eller uppföljningen av den utredning som redovisas här på det viset;
”att visst finns det säkert behov av åtgärder men det är lika bra att de frågorna skickas in i arbetet för att åstadkomma ett nytt självstyrelsesystem”.
Det kallar jag revisionslångbänken och det får inte ske av den enkla anledningen att den nuvarande självstyreslagen innehåller instrument som uttryckligen är till för att förhindra ett sådant förfarande. Det är inte av en
slump som självstyrelselagens § 47 och § 48 är utformade på det sättet som
de är. Justering av avräkningsgrunden är en specialbestämmelse som följer
sin egen logik och som bedöms på sina egna meriter och som på inga villkor
får skickas in i en oviss framtid i det som jag brukar kalla revisionslångbänken.
Jag blev lite bekymrad när jag läste om jordbrukspolitiken på sidan 12. Jag
hoppas att jag har missförstått det hela. Det redogörs här för den nya programperioden. Det redogörs för åtgärder vidtagna tidigare, 2000-2006, och
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behov av åtgärder nu och framöver. Om man läser texten på det sättet att
jordbrukspolitiken ska skötas med överenskommelseförordning så kan det
vara lite äventyrligt. Nog har ju sedan gammalt primärnäringarna hört till
självstyrelsens kärnområden. Det är på det sättet äventyrligt att om det inte
blir någon förordning, vad händer då? Det kan hända att texten, nere på sidan 12, är öppen för tolkning. ”Landskapsregeringens preliminära ställningstagande i förhandlingarna är att eftersom åtgärden till utformningen
är att betrakta som ett inkomststöd och därmed är riksbehörighet, trots att
det av ändmålsenliga skäl genomförs i landskapets landsbygdsutvecklingsprogram, borde genomförandet av åtgärden och finansieringen ha reglerats i en överenskommelseförordning enligt självstyrelselagens § 32. Landskapsregeringen föreslår därför att en sådan lösning tillämpas för kommande programperiod 2014-2020”. Är de här förhandlat och förankrat så är
det gott och väl, men är det en förhoppning så då är det ett äventyrligt. Men
som utgångspunkt så brukar man ju inte överlämna alltför omfattande självstyrelsepolitiska frågor till en förhandling om att nå en överenskommelseförordning därför att de kan misslyckas. Men här kan det hända att det döljer sig
något i texten som jag inte riktigt har förstått.
Sedan har jag två mindre saker bla erkännande av examina. Jag tycker att
texten är onödigt defensiv här. När det gäller den myndighet som är behörig
att sköta de sakerna i EU så har vi åtminstone tidigare varit offensiva och sagt
att det ska mycket till för att man ska avstå från en sådan behörighet om det
inte finns väldigt goda skäl för det. Vi kan den här frågan om två myndighetsproblematiken. Nog har vi hittills alltid utgått ifrån att där vi har behörighet
så ska vi också ha förvaltningen.
Slutligen, fru talman, en skrivning som jag hoppas att är en felskrivning,
det handlar om det immateriella kulturarvet. Alldeles i slutet står det, efter en
korrekt redovisning och kommunikationsbehov med Unesco: ”På dessa
grunder har landskapsregeringen lämnat sitt samtycke till att Ålands lagting ger sitt bifall för konventionens ikraftträdande.” Är det inte tvärtom, är
det inte vi som bestämmer och regeringen lyder? Eller har det gått så att regeringen säger vad vi ska göra? Döljer sig också här någonting som en enkel
läsare inte förstår? Att landskapsregeringen lämnat sitt samtycke till att
Ålands lagting ger sitt bifall, ja hm, samtycka till bifall? Det här är ingen stor
fråga, det kan hända att det är en rätt semantisk sak. Vi i nämnden behöver
titta på det hela, ifall man menar vad man säger, vilket jag inte hoppas.
Så till den kvarvarande omständigheten, vid sidan av säkerhetspolicyn som
jag nämnde, och som jag menar saknas här i redogörelsen; nämligen samhällsstrukturreformen, SSR med våra bokstäver. Vi bör komma ihåg att först
med nuvarande självstyrelselag fick lagting och landskapsregering inflytande
över den här typen av samhällsstrukturer, eller med lagtext kommunindelning. Fram till 1993 var det en riksangelägenhet hur strukturerna skulle se ut
på Åland och det styrde i hög utsträckning genomförande av förvaltningsverksamheten, som vi minns. Därför menar jag att hur Ålands administrativa
och offentligrättsliga struktur ser ut framöver är en fråga av väsentlig självstyrelsepolitisk natur. Jag har aldrig tyckt att frågan enbart ska hanteras som
en teknisk fråga om antalet enheter av den och den karaktären. Det handlar
de facto om den offentliga samhällsserviceproduktionen närmast medborgarna där kommunen står för produktion och distribution i allra högsta grad.
Därför menar jag att den kommande strukturen, i det här avseendet på Åland
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med tanke på medborgarna och självstyrelsen, är en fråga som hade förtjänat
en plats i denna redogörelse. Därför, fru talman, kommer ärendet för min del
att få en fortsättning i självstyrelsepolitiska nämnden. Tack.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Vi kan naturligtvis alla hålla med föregående talare om att den
här redogörelsen kommer för sent, ungefär tre månader för sent enligt de
diskussioner och bestämmelser som vi fick höra om här. Vi vet också att vi
har en mycket låg bemanning inom förvaltningen där den här typen av frågor
hanteras. Vi får ha förståelse för det ur den synvinkeln.
Jag har några synpunkter på reformeringen av självstyrelsesystemet på sidan 2 och 3. Landskapsregeringen och den parlamentariska kommittén, som
jag leder, har haft tre målsättningar medan rikskommittén ledd av ambassadör Alec Aalto har arbetat. Den första målsättningen har varit att det inte
skulle ske negativa låsningar i förhållande till de huvudriktlinjer som vi har
kommit överens om mellan alla åländska partier i Gunnar Jansson kommittén. I stort sett har vi på olika sätt lyckats nå det här resultatet. Vi har någon
låsning men vi har också en hel del öppningar, till och med i dessa låsningar
så finns det ett resonemang som man kan se som viss öppning. Det är ett hyfsat resultat på det sättet. Sedan återstår det sannerligen mycket vatten som
ska rinna under broarna innan vi kommer till ett för oss acceptabelt resultat i
revisionen.
Det andra uppdraget som den parlamentariska kommittén har haft är att
för landskapsregeringen föreslå hur det här uppdraget för den blandade
kommittén ska utformas. Det är klart och levererat och landskapsregeringen
har det ärendet på sitt bord för att hantera. Det som återstår för oss nu
parlamentariskt att göra, före den blandade kommittén börjar med sitt arbete, är att bedöma om det finns orsak att ändra någon linjedragning i förhållande till vad vi tidigare varit överens om i Gunnar Jansson kommittén, efter
att ha tagit del av de finska synpunkterna och därmed lägga upp en strategi
för arbetet i den blandade kommittén för de åländska medlemmar. Det fantastiska är ju ändå att vi har fortsatt att lyckas hålla kvar den enighet vi hade i
Gunnar Jansson kommittén. Men ju mera man går in på detaljer i självstyrelsens framtida utformning så ju svårare blir det naturligtvis att upprätthålla
en sådan fortsatt total enighet. Säkert kommer det i en del av frågorna att bli
majoritetsbedömningar också under den tid som den blandade kommittén
ska arbeta. Det är viktigt att vi verkligen försöker fortsätta med den åländska
enigheten som verkligen är bred och stark idag.
I det seminarium som vi hade en trappa ner igår gjordes goda insatser och
särskilt presentationen av de åländska synpunkterna som gjordes av kollegan
Gunnar Jansson var mycket värdefull även för övriga deltagare. När jag säger
värdefull så menar jag naturligtvis för den åländska debatten och det
åländska auditoriet. Jag avser att fortsätta med en motsvarande agenda i riket. Efter gårdagens presentationer så är det ytterst värdefullt att vi kunde få
en bred debatt i vårt samhälle om det arbetet som ska genomföras i den blandade kommittén. Det är sagt att den blandade kommittén inom två år ska ge
de politiska signalerna till ett lagstiftningsarbete. Det betyder att inom den
här riksdagens mandatperiod och regeringen Katainens mandatperiod, om
den sitter kvar vilket vi ändå räknar med att den gör, så ska de politiska riktlinjerna för hur självstyrelsen ska se ut från 2020-talet och framåt klarläggas i
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en politisk överenskommelse mellan riket och Åland. Det är alltså stora saker
som ska klaras av på en relativt kort tid. Därför är det otroligt viktigt att vi få
till stånd en bred diskussion i landskapet, att alla partier engagerar sig i den
debatten och i utförandet av budskapet om att diskussionen ska föras i de här
frågorna.
Jag känner att gamla kämpar som kollegan Gunnar Jansson och jag allt
mer och mer har ett behov av att lämna dagspolitiken och de frågor vi sysslar
med här och kanske mera ägna oss åt det här som ska bli verklighet för Åland
efter 2020 och lägga en del av det partipolitiska käbblet åt sidan för den sakens skull. Knappast kan vi ändå avhålla oss från att i viss mån delta i även de
debatterna framöver. Jag har en förhoppning om att vi ska kunna gå vidare
på det sättet.
Landskapsregeringen skriver på sidan 3 att aftonskolan gav som resultat
att förslag till en ny självstyrelselag för Åland ska behandlas i en blandad
kommitté ”med utgångspunkt i den parlamentariska Ålandsarbetsgruppens
förslag och med beaktande av Janssonskommitténs arbete”. Så uttryckte
man sig från riket och det är väsentligt att vi från Ålands sida inte accepterar
det ställningstagande utan tvärtom. Utgångsläget är Gunnar Jansson kommitténs överenskommelse och sedan ska de synpunkter som kommer fram i
den parlamentariska rikskommittén beaktas. Då får vi en möjlighet att arbeta
utifrån att den här överenskommelsen som ska göras framöver är en överenskommelse mellan två jämbördiga parter. Tidigare har Åland i de här revisionerna, som även jag har deltagit i när det gällde den senaste, varit någon
form av region i Finland. Åland har behandlats som någon region i Finland.
Det är viktigt när det gäller autonomisystemet, och därmed en viktig del av
Finlands konstitution, att vara öppen och konstatera att självstyrelselagen är
så konstruerad att det är två parter som ska komma överens och de bör vara
jämställda.
När det gäller hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt så kommer
min kollega Petri Carlsson att ha synpunkter på det samt kapitel 3 och 4 Allmänna kollektivavtal.
Under punkten 5.1. Allmänt, Ålands demilitarisering och neutralisering,
anges att arbetet med en Ålands policy, som för första gången ska behandlas
av lagtinget, beräknas slutföras under 2013. Det här är ett mycket viktigt arbete. Vi i lagtinget är naturligtvis urväntade på den, men det är viktigare att
grundarbetet blir bra utfört än att den kommer snabbt hit. För vår del är vi
beredda att vänta 2013 tills vi får det. Vi får den om knappt ett år till sakbehandling här i lagtinget.
När det gäller punkten 5.2 Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och
landskapsregeringen så kan jag meddela att jag numera har lämnat det arbetet som jag var med och initierade på 90-talet och som jag tidvis har varit
medlem av. Det var synnerligen intressant men det är dags att förstå att man
inte kan syssla med allt. Det är mycket stora frågor som är listade i de här
punkterna. På sidan 7 den första punkten, den tredje punkten och fjärde och
femte punkten, som är en helhet, så är ju mycket stora och viktiga frågor. Jag
har inte uppfattningen att landskapsregeringen avhänder sig ansvaret och arbetet med de här frågorna. Det är ytterst bra att vi kan via kontaktgruppen få
arbetet inom utrikesministeriet att mera beakta de åländska synpunkterna
och den åländska viljan. Som ett sådant forum har kontaktgruppen blivit
bättre och bättre genom åren.
507

Sista punkten på sidan 7; Befrämja samarbetet mellan utrikesministeriet
samt inrikesministeriet och Åland i civil kris- och konflikthantering och följande punkt; Utveckla användningen av åländska resurser i civil kris- och
konflikthantering, så där är jag lite besviken på det åländska intresset i det
sammanhanget. Vi har många tjänstemän och politiker som har jobbat med
den typen av frågor, uppbyggnad av civilsamhället i mindre skalor. Där är vi
bättre än vad staten är och där borde vi kunna göra den värnplikten för det
internationella samfundet att vi skulle helt enkelt ge oss ut och arbeta för den.
Några av oss har gjort det, men flera borde engageras i de frågorna.
Kort sedan om punkt 5.4. Demilitariseringens gränser. Man kan säga så
här att vi har en tillfällig en vapenvila som råder i frågan om demilitariseringens gränser. Vi har nått ett resultat, vi nådde inte ända fram, men det är nog
nu. Man behöver inte bråka om det här just nu. Om ett antal år sedan så får vi
ta upp frågan på nytt. Åland återkommer alltid till någonting när man inte är
nöjd, men just nu så får vi lägga ner kampen.
Däremot när det gäller kartmaterialet, den här delen som anger det så kallade molnet, den demilitariserade gränsen runt våra holmar som sträcker sig
tre nautiska mil utanför dessa, så det borde vi se till att uppdateras i kartsammanhang. Det tror jag inte staten har tänkt göra, det är nämligen på det
sättet att genom landhöjningen under 80 år så har det området utökats betydligt. Den kartan vill man inte rita och vi ska se till att vi får den ritad, annars får vi rita den själva.
Punkt 6.1. Fartygsbesök och överflygningar, som tidigare har sagt så har
antalet halverats. Självstyrelsepolitiska nämnden skrev ifjol, med anledning
av landstigningarna som var åtta år 2010 och elva år 2011, att det här inte
viktiga acceptabelt, precis som kollegan Harry Jansson här nämnde. Nu blev
det trots det lika många landstigningar år 2012. Det här är allvarligt och vi
måste få ett stopp på det. Sedan att vi inte är helt ense i den här frågan spelar
ingen roll eftersom konventionen är så klar och tydlig på den punkten. När
det gäller att ankra i åländskt vatten kan det finnas en viss osäkerhet men när
det gäller landstigning av militär personal så är det fullständigt klart.
Kort om punkt 7.2. Skattegränsen, jag har under sex, sju, åtta år nu sagt att
detta med tullcodexen faktiskt inte är någon lösning. Nu har det visat sig att
det inte är någon lösning. Man fortsätter att skriva långa haranger om denna
tullkodex. Kollegan Gunnar Jansson var lite inne på lösningen. Det var en fientlig handling mot Åland i den nationella lagstiftningen när man formulerade reglerna för skattegränsen. Man skyllde på att det var vissa ålänningar
som hade gjort anmälningar men inte kan man ha en sådan lagstiftningsgrund. Därför är förhandlingarna med riket om den gällande lagstiftningen
och överenskommelser som berör tullmyndigheterna i Finland och i Sverige
de viktigaste frågorna. Det arbetet påstår jag med någorlunda kunskap att ha
legat nere i många år och nu är det dags att återuppväcka det. Det är ingenting skrivet om det heller här i texten och till den delen är det inte bra.
Sedan punkt 7.3. Avräkningsgrunden, där är faktiskt självstyrelselagen,
som här tidigare sades av kollegan Gunnar Jansson, helt klar. Det står så här:
"Om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek skall avräkningsgrunden ändras”.
Det finns ingen chans att slingra sig ur den här bestämmelsen. Punkt 1: ”Avräkningsgrunden skall höjas om landskapets utgifter har ökat genom att
landskapet övertar förvaltningsuppgifter som ankommer på riket eller efter
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överenskommelse med riket genom att landskapet svarar för verksamhet
som helt eller till betydande del tjänar riksintressen”. Också här har det under dessa 18 år skett förändringar. Det är fullständigt glasklart. ”Avräkningsgrunden ska sänkas om riket har övertagit förvaltningsuppgifter som ankommer på landskapet och landskapets utgifter därigenom har minskat.”
Det har väl inte förekommit någonting sådant. Finansministeriet har alldeles
fel i den här utredningen som har gjorts. Deras argumentation stämmer inte
juridiskt och de bryter mot finsk lagstiftning, vilket jag tror att justitieministeriet informellt har påpekat för dem också. Det är fullständigt klart att detta
inte är en del av det revisionsarbetet som vi har framför oss. Det är helt och
hållet en dagsaktuell fråga. Jag har tidigare under åren inte varit så tuff med
detta, som jag nu uttryckte mig, eftersom jag tycker att det ekonomiska system vi har öser pengar över oss. Jag sade i en annan debatt; se vad vi får in
per capita statsmedel för den verksamhet som vi har under självstyrelsen och
för kommunernas verksamhet. Vi ligger i en klass för oss.
Jag tror att det får vara tillräckligt så här, tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar vtm Janssons åsikt när det gäller problematiken kring tullcodexen. Vi från Ålands Framtid har hela tiden hävdat att
man kan lösa det mellan finska och svenska tullmyndigheterna om viljan finns. Vi har också i finans- och näringsutskottet fått höra att man
inte får göra bilaterala lösningar längre enligt kommissionen. Det skulle
vara bra om vtm Jansson kan informera mig om vad som är rätt och fel
här.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jansson kan troligen inte med bestämdhet säga vad som är
rätt och fel. Men att vara så svartvit som att säga att unionsreglerna förbjuder bilaterala lösningar när det gäller den praktiska hanteringen av
varuflödet mellan Finland och Åland och mellan Åland och Sverige så är
säkert felaktigt. Det är för svepande formulering för att man ska lägga
någon större vikt vid det. Däremot finns det en del sanning i det att allt
inte kan göras som vore förnuftigt, men mycket kan göras som är förnuftigt. Det här kan jag säga, med min bakgrund som huvudförhandlare på
1990-talet med finansministeriet och dåvarande biträdande finansminister Arja Alho, att det fanns alla möjligheter till att göra ytterligare
förbättringar jämfört med det som blev resultatet då.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar fortfarande vtm Roger Janssons åsikter. Men
i vårt hörande handlade det här om harmonisering, att man ska ha likartade förhållanden i hela unionen och då tillät man inte sådana här bilaterala lösningar. Jag delar vtm Roger Janssons åsikt ändå, om viljan
finns så går det alltid att diskutera. Jag kan inte juridiken och hur man
ska gå tillväga. Jag tror att det skulle ha gått att lösa men sedan hur man
har drivit den frågan är en annan sak.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ordvalet från kollegan Eklund var gott. Det ska vara likartade lösningar. Det betyder inte att det ska vara exakt likadant i alla
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sammanhang. Där misstar man sig ofta i debatten kring EU:s reglering,
vi har gjort det t.ex. när det gäller frågan om samhällets möjlighet att
delta i satsningar i industrihus. Det finns goda möjligheter men man
måste naturligtvis göra det på rätt sätt. Man måste följa regelverken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Roger Jansson sade att det var bra och kanske lite
av en bedrift att nå enighet i den kommitté som satt 2010 och som jag
hade förmånen att leda med fyra kvinnliga och fyra manliga mycket
konstruktivt inriktade medlemmar. Jag håller med om det.
Vi höll diskussionen på en relativt hög abstraktionsnivå inte bara för
att nå enighet, för det var stora frågor vi avhandlade, utan också därför
att den som ville något annat måste vara konkret och i så fall ange var
man avsteg från linjen. Vi vet av erfarenhet att när man kräver konkreta
besked så är det också lättare att både finna olikheter i uppfattning men
också lösningar på olikheter i åsikter, vilket vi minsann hade innanför
kommittén innan vi var klara med jobbet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Naturligtvis är det på det sättet. Jag tror att det underlättar
för det kommande svåra arbetet när vi ska transformera det som vi där
uppe i molnet kom överens om, att så här ska det se ut i stort sett, och
flyttar ner det på marken och börjar titta på detaljerna om vi ska göra si
eller så eller om vi ska ta det här med eller inte. Att vi i flera år nu faktiskt har varit överens om huvudprinciperna så borde underlätta att man
lättare också kommer överens om flera detaljer än vad man skulle ha
gjort om man hade skapat en oenighet redan på det tidigare planet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med i den bedömningen, ja. Ju närmare
konkretisering man går desto tydligare brukar åsiktsskillnader bli, det är
riktigt, men det är också däri många gånger lösningen kan ligga. För då
måste den eller de som markerar en annan åsikt redovisa för den och
ange motiven för sina avvikande åsikter. Därmed är det ofta lättare att
nå lösningar också på den typen av åsikter och avvikelser.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi är fortsatt helt överens om den uppfattningen. Man kan i
det här skedet kanske vädja till partierna, när man har sina genomgångar av de olika mera konkreta frågeställningarna, att man skulle försöka undvika att låsa sig utan ha en förhandlingsmån som är ganska
stor. Eftersom vi är helt beroende av hur vår självstyrelse ska se ut av riket och av riksdagen så den största styrkan är att ju längre ända ner på
detaljnivå vi kan upprätthålla en enighet så ju större är naturligtvis möjligheterna att vi ska nå ett positivt resultat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Minister Johan Ehn

Fru talman! Lagtingsledamöter, jag vill börja med en kommentar kring den
debatt som utspann sig här om självstyrelseutvecklingen. Jag vill jag starkt
från moderaternas sida lyfta fram vikten av att fortsätta det positiva arbetet
med självstyrelselagsrevisionen som nu har gjorts. Som sades här så tror jag
att det är den vägen vi kan göra det här, genom att se till att vara så öppna
som möjligt i våra resonemang även här på hemmaplan.
Fru talman! Orsaken till att jag begärde ordet är att det här meddelandet
innehåller en del utbildningspolitik och en del kulturpolitik. Jag vill passa på
att säga några ord kring det.
Grunden i självstyrelsen ligger ju i kultur och det svenska språket och i det
finns också kopplingen till utbildningspolitiken. Utbildningspolitiken är
också ett område där vi till allra största del helt och hållet själva klarar av att
styra över den frågan.
När det gäller högskolestudierna så är vi väldigt beroende av att vi har möjligheter att få tillträde till de svenska högskolorna. Vi har en egen högskola
här på Åland som bedriver utbildning som ligger på yrkeshögskolenivå och
som utvecklas sakta men säkert. Vi har inte heller möjlighet att kunna erbjuda den bredden på utbildningen där av ekonomiska skäl i framtiden. Vi
kommer att vara beroende av att kunna söka oss utanför Åland.
En hel del av våra studerande ungefär 25 procent, av dem som väljer att
studera vidare, söker sig till den finska sidan och ungefär lite drygt 75 procent
väljer att åka till Sverige för att studera. Vi har under årens lopp haft väldigt
god tillgång till den svenska högskoleutbildningen. Regeringens bedömning
är att vi fortsättningsvis har det, men det kräver ett ständigt arbete att bevaka
de antagningsregler som finns där och också bevaka vad som händer med utbildningssystemet som helhet i Sverige.
Det har varit en väldigt stor förändring på gång inom utbildningen i Sverige och den pågår fortfarande. Så sent som idag så kom nya rapporter om att
man utgående ifrån de nya betygssystem, som man har sjösatt, förändrar antagningsgrupperna till högskolan eftersom bedömningsgrunderna och beräkningarna mellan de olika betygssystemen blir svåra. Från åländsk sida måste
vi ständigt vara med och bevaka detta och det gör vi också.
Det här i kombination med att antalet högskoleplatser i Sverige har minskat, och kommer att minska framåt som det ser ut just nu, gör att det blir tuffare för de åländska studerande att hitta den plats som de exakt vill ha när de
söker. Fortsättningsvis är det mycket goda förutsättningar om än kanske lite
större konkurrens och vi måste från regeringens sida fortsätta bevakningen
och se till att det ska vara goda möjligheter för ålänningar även fortsättningsvis.
Under senaste året har vi fortsättningsvis den grundläggande principen att
den som har gått igenom en gymnasieutbildning, oberoende om den är på
Ålands lyceum eller vid Ålands yrkesgymnasium, så har grundläggande behörighet. När det sedan gäller specifika utbildningar så finns också krav på speciell behörighet och där varierar det naturligtvis utgående från vad man har
valt att läsa och hur utbildningsprogrammet på Åland har sett ut i förhållande
till den utbildning man söker till.
Den andra biten under utbildningspolitiken gäller erkännande av utländska examina. Det är också en fråga som av naturliga skäl har diskuterats
rätt mycket här i den här salen under årens lopp. På samma sätt som vi inte
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kan erbjuda utbildning på högskolenivå i alla inriktningar så betyder det
också att vi har inte, som andra länder, lagt en grund i våra behörighetskrav
utgående från vad som utbildas. Man har lagt grunden utgående ifrån vad
man har ansett att behövs för att klara de olika yrkena. Det här gäller framförallt den offentliga sektorn.
Vi har med intresse följt med vad som händer på europeisk nivå. Därför att
där har man den klara och tydliga strategin att arbetskraft ska flöda fritt i
Europa. Man har nu drivit på ett direktiv, ett förslag om ett införande av ett
så kallat europeiskt yrkeskort. Det här yrkeskortet ska göra det lättare att
jämföra utbildningarna. Det betyder inte att man automatiskt, för att man inför det här, säger att om man har behörighet i ett land så har man behörighet
i ett annat land. Men det blir lättare att jämföra yrkesutbildningen man har
och hur den kan omräknas när det gäller vår behörighet. Vi får hjälp med de
här bitarna, men vi får inte hjälp med att sätta behörighetskraven på våra respektive områden, där kan vi själva göra någonting i speciallagstiftning. Det
är i speciallagstiftning vi sätter kraven för vilken lärarkompetens det ska vara
eller vilken kompetens vi ska ha inom den sociala sektorn. Det blir enklare av
det här. Vi ifrån landskapsregeringens sida har också varit med och stött införandet av just den här typen av hjälpmedel för att kunna göra de här sakerna.
Fru talman! På den kulturella sidan vill jag nämna godkännande av konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet som en viktig del,
den har vi just debatterat här så jag nämner den. Vi kommer att återkomma
till själva implementeringen längre fram.
Till sist, fru talman, vill jag också med några ord nämna frågan om svensk
publik service och tillgången för ålänningarna till det. Ända sedan 1965 har
det funnits övergripande avtal som har reglerat Ålands möjlighet att se
svensk TV. År 1965 skrev Finlands och Sveriges regeringar och landskapsregeringen ett avtal om att det här skulle fungera. Ålänningarna skulle ha tillgång till svensk television i princip på samma grund som man har i Sverige.
När vi kom till 2000-talet så bytte man teknik och övergick till digitala sändningar. Det kom en ny utmaning. Man hade inledningsvis problem att hitta
vägar för hur man skulle se till att trygga detta för ålänningarna. Men genom
god vilja på alla nivåer så lyckades man också då att se till att vi fortsättningsvis kunde se svensk TV på Åland.
Nu har teknikutvecklingen gått vidare, från att tidigare ha varit starkt koncentrerad till att man har plockat ner TV-signalerna via en antenn på taket eller via en kabel ansluten till en centralantenn och där man ser på TV vid väldigt bestämda tidpunkter när programmet sänds, så är nu tillgängligheten till
TV-program som public servicebolagen och också andra tv-bolag sänder betydligt annorlunda. Du väljer själv när du ska se på TV-programmen. Det här
kommer helt och hållet att förändra det mediautbud vi har i framtiden. Från
landskapsregeringens sida har man under både den förra regeringen och den
här regeringen jobbat med att se till att vi ska säkra att ålänningarna nu även
fortsättningsvis, på samma grunder som man i Sverige, ska kunna ta del av
publik service. Vi är inte riktigt framme ännu, därför att den här gången har
vi kanske framförallt strandat på frågan kring upphovsrätter. Upphovsrättsfrågorna var centrala även förra gången när man diskuterade det här när det
gällde digitaliseringen, men har blivit ännu större i det här sammanhanget.
När det gäller spridning av den här typen av mediaprogram över Internet
finns inte en lika tydlig reglering av hur upphovsrätterna ska göras som det
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har funnits när det har gällt TV-program som har sänts en gång. Det har varit
enklare.
På europeisk nivå pågår en liknande situation. Upphovsrättsfrågor är viktiga också där. Det finns ett behov av att kunna utbyta den här typen av information också på mediaområdet i Europa mellan länder. Där tittar man på
hur man skulle kunna göra någon typ av licensiering och liknande av upphovsrätter. Om det här kommer att vara till hjälp för oss är väldigt svårt att
säga i dagsläget. Både Sverige och Finland tittar på de här sakerna för tillfället utgående ifrån sina specifika behov. Om det i sig kommer att vara
någonting som hjälper oss specifikt när det gäller SVT PLAY och liknande är
osäkert att säga i dagsläget, men vi följer med och försöker påverka de bitarna.
Vi har också från landskapsregeringens sida tagit initiativ till att föra diskussionen om upphovsrätter på det nordiska planet. Man kanske skulle
kunna se möjligheter att ha ett nordiskt upphovsrättsområde. Alla de här frågorna är fortfarande inte i hamn. Ett nordiskt upphovsrättsområde skulle
kanske på ett betydligt enklare sätt än hittills också lösa problemen med parabol-TV kort och liknande där man idag har landsvisa uppdelningar. EUdomstolen har i och för sig sagt att landsvisa uppdelningar inte bara rakt av
ska få finnas så där, man kan inte förbjuda någon att köpa ett kort från ett
annat land, vilket EU-domstolen har sagt i en dom under senaste höst. Ändå
vet vi att det är svårt att få programbolagen att acceptera det här. Alla sådana
avvikelser som sker i förhållande till vad man är van vid skapar ny byråkrati
för företagen och nya problem att klara av sina egna system. Vi försöker se till
att man ska upplysa om att den här domen finns och att den också ska följas
upp av myndigheter i respektive land så att man inte bryter mot det.
För att faktiskt vara helt säkra på att public service biten också ska ros i
hamn, SVT framförallt, så har vi från regeringens sida valt att kontinuerligt
lyfta frågan med den svenska regeringen. Inledningsvis har den svenska regeringen varit väldigt avvisande till att röra frågan eftersom när det gäller SVT
så rör man inte den frågan politiskt. Vår argumentation har byggt på att det
här inte handlar om att man är in och styr SVT. Det här handlar om att man
fortsätter att leva upp till det som vi kom överens om 1965 och som i sin tur
har en koppling till 1921-1922.
Det känns i dagsläget som om vi har fått gehör för det hos den svenska regeringen. Vi kommer vid ett möte den 22-23 april att föra den frågan vidare
för att tillsammans med kulturdepartementet se om det finns saker som vi
gemensamt eller var en kan göra för att föra frågan vidare. Numera avvisar
den svenska regeringen inte att föra diskussionen på politisk nivå, men vi har
heller inte de konkreta lösningar framjobbade. Min förhoppning är att vi ska
kunna se en lösning i första skedet på SVT PLAY, för att sedan kanske också
kunna använda den lösningen på andra programbolag. Vi jobbar samtidigt
också på att se till att det här ska lösas på nordisk eller europeisk nivå.
Jag vill i det här sammanhanget också säga att Ålands radio och TV och
dess styrelse naturligtvis också spelar en väldigt stor roll i det här sammanhanget. För avtal som ska tecknas mellan de båda public servicebolagen är
någonting som regeringarna överhuvudtaget inte petar i, utan det gör bolagen. Vi måste se till att grundförutsättningarna finns på plats före man kan
skriva avtal och vi ska göra vad som står i vår makt för att hantera den saken.
Tack, fru talman.
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Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller TV- och radiofrågan så ber jag att få tacka ministern för
väl utfört värv när det gäller att etablera goda kontakter till den svenska
regeringen i den här frågan.
När det gäller Sveriges speciella ansvar så hoppas jag att den parlamentariska kommittén, som under ledning av vtm Roger Jansson kommer att resa till Sydtyrolen, ska finna goda argument under den resan
vad gäller frågan om Kind State relationen och de så kallade Bozen
Bolzano rekommendationer som antogs 2008 i Sydtyrolen. Det berör
hur ett grannland, som har en minoritet med släktskap i, kan hjälpa till
för att underlätta den här typen av gränsöverskridande frågor och som
är ett problem för ”släktingarna” i grannlandet.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker att det låter som något som ytterligare kunde
vara med och i framtiden underlätta förhandlingar när det gäller den
här typen av frågor.
Jag vill också poängtera i det här sammanhanget att vi nu försöker
hitta en väg framåt där tekniken i framtiden inte skulle vara ett problem,
t.ex. när man får en förändring i tekniken.
Att betona Sveriges ansvar i de här frågorna, vilket både den tidigare
landskapsregeringen och den här landskapsregeringen har gjort, tror jag
också är viktigt för att ta det här vidare och det tycker jag att man har
lyssnat på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Bästa kollegor att som idag få diskutera självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur är viktigt, särskilt för oss i lagtinget. Jag är lite
besviken över att ungefär av 70 procent av lagtingsledamöterna inte finns i
salen och över hälften av landskapsregeringen är frånvarande, men särskilt
lagtingsledamöterna finns inte på plats.
Jag tänker främst beröra det som finns under rubriken 2.2 Hembygdsrätt,
jordförvärv och näringsrätt och lite om det som finns under rubriken 3.4.
Allmänna kollektivavtal". Först hembygdsrätt och jordförvärv.
Visste ni om att det tar sex år att få hembygdsrätt? Enligt 7 § självstyrelselagen beviljas hembygdsrätt av landskapsregeringen. Hembygdsrätten ska,
om inte vägande skäl föranleder avslag, på ansökan beviljas finska medborgare som
1) har flyttat in till landskapet och
2) utan avbrott har haft sitt egentliga bo och hemvist i landskapet under
minst fem års tid och som
3) har tillfredsställande kunskaper i svenska
Alltså, fem år och bara för finska medborgare. Finskt medborgarskap kan förvärvas i huvudsak genom ansökan eller anmälan och det krävs som huvudregel minst fem års bosättning i landet. De genomsnittliga behandlingstiderna
är för anmälan mellan 2-10 månader och för ansökan mellan 6-24 månader
beroende på vilken kategori man tillhör. Lägg därtill behandlingstiden här på
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Åland för hembygdsrätten så inser man snabbt att det tar åtminstone sex år i
praktiken att få hembygdsrätt för alla inflyttare som inte är finska medborgare.
Tidigare var det säkert så att majoriteten som kom hit var från Finland,
men numera är det inte så. Majoriteten som kommer hit har inte finskt medborgarskap. Att få hembygdsrätten efter fem år gäller alltså bara de som har
finskt medborgarskap när de flyttar hit eller de som får det under de första
fem åren.
Varför tar jag upp det här då? Ja, jag tycker att det hänger ihop med en viktig principiell frågeställning kring de tankar som i olika sammanhang förts
fram om hembygdsrättens förlängande för dem som flyttar härifrån, särskilt
de studerande har nämnts i de sammanhangen.
Enligt 4 § landskapslagen (1993:2) om åländsk hembygdsrätt förlorar den
sin hembygdsrätt som under fem år varit stadigvarande bosatt utanför landskapet.
I redogörelsen vi har framför oss står det att ”Nuvarande lagstiftning revideras i enlighet med förslagen i betänkandet från den parlamentariska
kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt.”. I det betänkandet finns bland annat följande förslag, jag citerar: ”Kommittén föreslår att
studier utanför Åland som understiger fem år inte borde räknas med i den
tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt. Enbart studier efter det
femte året skulle betraktas som sådan bosättning utanför landskapet som
efter fem år leder till förlust av hembygdsrätt”. Vi kan också läsa i
spörsmålssvaret att det i landskapslagstiftningen om förvärv och förlust av
hembygdsrätt ska ingå närmare bestämmelser om bland annat villkor och
förfarande för när hembygdsrätten under maximalt fem år kan förlängas för
den som bott utanför landskapet på grund av studier.
Vi har som parti resonerat mycket kring det här och kommit till att partiet
står bakom denna tanke så länge den är juridisk möjlig att genomföra. Som
det verkar nu ska det också vara juridiskt möjligt, om jag förstått saken rätt,
där kansliministern tidigare har meddelat att man kan använda sig av egentlig hemvist. En som beger sig härifrån för studier har ju heller inte tagit ett
flyttningsbeslut i samma mening som övriga tar, utan man beger sig främst
härifrån på grund av litenheten i vårt samhälle där utbildningsutbudet på
högre nivå är begränsat. Så den här avvikelsen för studerande tycker moderaterna är motiverad.
Däremot vill jag lyfta den principiella diskussionen där alla utom finska
medborgare blir diskriminerade när det gäller hembygdsrättens förvärvande.
Det har i många sammanhang lyfts, också i kommitténs betänkande. En princip som vi har haft hela tiden är att det ska ta lika länge att förlora den som
att få den. Så är det inte längre idag. Avvikelsen från principen har nu blivit
större i och med att majoritetsförhållandet gällande varifrån inflyttade kommer har ändrats. Tidigare var det flest från Finland, numera är det inte så
längre. Alltså, i praktiken tar det sex år eller mer för majoriteten att få hembygdsrätten, men man får bara behålla rättigheten i fem år vid utflyttning.
Här finns ett principiellt bekymmer som bara ökar med tiden. Vi får därför
inte ge upp i frågan om att få bort kravet på finskt medborgarskap för hembygdsrättens förvärvande. Det finns en rättvisa i att också argumentera med
dessa principer som grund och att de förändras till de sämre ju längre tiden
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går. Det ger ytterligare legitimitet till en modernisering och resonemanget är
fullt logiskt. Så ge inte upp på denna punkt landskapsregeringen!
I sammanhanget tycker inte jag heller att man ska bli av med hembygdsrätten helt och hållet som det är idag, utan den kunde läggas vilande och den
borde aktiveras avgiftsfritt vid återflyttning. Förfarandet bör därför förändras
från ansökan till avgiftsfri anmälan för den som har haft hembygdsrätt och
återflyttar. Jag tycker att signalen om att vi vill ha återflyttning är viktig. En
gång ålänning, alltid ålänning!
En sak till som jag tycker är värd att lyfta fram i debatten om grunderna i
vår självstyrelse är att jordförvärvslagstiftningen också är ett språkskydd.
Kommittén redogör mest för det ursprungliga syftet att "bevara jordegendomen i invånarnas händer" och vikten av att ”produktionsvärdet kommer invånarna till del”. Det är bra och viktiga saker, men vi bör här också komma
ihåg att huvudregeln för jordförvärvstillstånd förutsätter hembygdsrätt. Allt
annat är undantag. Så huvudregeln för att få jordförvärvsrätt är att man har
hembygdsrätt och för att få hembygdsrätt ska man ha tillfredsställande kunskaper i svenska. Alltså, för att få jordförvärvstillstånd ska man kunna
svenska, d.v.s. ett språkskydd.
Det finns flera samband i vårt självstyrelsesystem och en hel del är komplext. Därför är jag glad att den parlamentariska kommittén har bestått av
mycket erfarna och kunniga personer. De har också lagt ner en hel del tid på
att fundera igenom det mesta grundligt, för ändringar i vår konstitution hör
till lagtingets viktigaste uppgifter och måste göras seriöst med eftertanke
samt noggranna överväganden.
Fru talman! Det andra och sista som jag nu tänkte beröra är det som finns
under rubriken 3.4. Allmänna kollektivavtal. Landskapsregeringen skriver att
det enligt uppgifter, som kom nu i mars 2013 från social- och hälsovårdsministeriet, ska merparten av kollektivavtalen finnas i Finlex register under våren 2013. Jättebra! Hoppas att det verkligen blir så nu också. Ytterligare skriver man att det dessutom inte är acceptabelt att endast originalversionen av
avtalen, som nästan uteslutande är på finska, skulle kunna användas som
rättskälla och att landskapsregeringen avser sålunda att verka för att den
svenskspråkiga versionen ska vara en rättskälla vid eventuella tvister. Bra! Så
måste det ju vara, men kan bli svårt att få att hända på kort tid. Det gäller att
kämpa på här också.
Jag lyfte den här frågan i samma ärende förra året vid den här tidpunkten
och då såg det betydligt mörkare ut. Då berättade jag att det i början av år
2011 fanns endast ett tjugotal allmänt bindande kollektivavtal på svenska av
totalt 100 bindande kollektivavtal i Finland. Alltså, då fanns 80 procent av
avtalen bara på finska. Nu sägs det här att cirka två tredjedelar av de prioriterade avtalen har översatts till svenska. Nu vet jag ju inte hur många de prioriterade avtalen är, men det här låter i alla fall betydligt ljusare än informationen jag hade förra året. En frågeställning som jag fortfarande har kvar, i likhet
med förra året och som inte klargjorts här heller, är hur det ser ut med budgeterade medel för översättningarna i statsbudgeten. Det har ju skyllts på allt
möjligt i den här frågan genom åren, men främst har det alltid handlat om
pengar. Det har t.ex. inte funnits tillräckligt med översättare anställda på ministerierna. Så då gick man, om jag minns rätt, in för att upphandla översättning som också kostar förstås och det förutsätter att det finns tillräckligt med
pengar avsatta för ändamålet. Dessutom förnyas avtalen för regelbundet,
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normalt med ett par års intervall, så pengarna behöver finnas där i varje budget. I december 2010 antog Finlands riksdag en budgetmotion som garanterade 230 000 euro för allmänt bindande kollektivavtal till svenska under år
2011. De 230 000 euro som anslogs i rikets budget för år 2011 föregicks av en
uträkning som förutsatte att översättningarna skulle göras över en treårsperiod, dvs. att man skulle behöva anslå 230 000 euro för år 2012 och samma
belopp för år 2013. Därefter skulle det räcka med 100 000 euro per år för att
klara av den löpande översättningen. Har dessa medel anslagits för år 2014
och framåt? Är det någon som vet? Annars kanske självstyrelsepolitiska
nämnden kunde titta på det. Tack för ordet.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill först tacka ltl Petri Carlsson för bra information om
hembygdsrätten. Det kan vara bra att påminna alla om grunderna för hur
man får hembygdsrätten.
Jag tänkte också ta upp samma sak, kanske inte så detaljerat som ltl Carlsson. Jag tänker mera beröra den spörsmålsdebatt som egentligen inte har varit. Jag vill informera lantrådet att den spörsmålsdebatten har blivit avförd
från listan. Den spörsmålsdebatt som skulle ha varit om hembygdsrätten,
jordförvärvsrätten och näringsrätten har inte varit.
Vad är avsikten med skrivningarna där? Landskapsregeringen skriver i sitt
svar till spörsmålsställarna att landskapsregeringens avsikt är att lagstiftningen om hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten revideras
under denna mandatperiod och att man börjar först med hembygdsrätten och
har det som mål att komma med ett förslag under 2013. Jag skulle gärna vilja
veta vad som menas avsikt? Är det ett mål eller är det faktiskt så att man under den här mandatperioden tänker komma med en lagframställning i alla de
så kallade rätterna? Jag kan inte tydligt läsa att det blir så, men kanske andemeningen är så. Jag hoppas att det skulle kunna bli så.
När det gäller det svenska språket så har vi tillsatt ett nytt språkråd den 20
december. Jag kan tänka mig det inte har varit så många möten. ”Språkrådet
skulle fungera som en referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och
slå vakt om svenska språkets ställning på Åland”. Är detta gentemot landskapsregeringen då? Var andemeningen från början att det skulle vara på det
viset? Jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror inte det skulle vara på det viset. Nu är det så och lantrådet är ordförande i språkrådet. Jag hoppas att
språkrådet får ett bättre arbete än det förra språkrådet för där hände det inte
mycket.
Ltl Harry Jansson hade ett inlägg och ett krav på att landskapets tjänstemän skulle kartlägga vad som brister i kontakterna och det tycker jag är ett
ganska bra initiativ. Det har många gånger pratats om de här bekymren i
kontakterna mellan de finska åländska och åländska myndigheterna. För mig
skulle det vara väldigt intressant att veta var det klickar och varför det klickar,
det skulle egentligen inte borde klicka. Jag hoppas att man får en bättre fortsättning på det arbetet.
Sedan tänkte beröra lite om Ålandskontoret. Jag vet att när vi diskuterade
omställningsbudgeten så var det nästan på förslag att ta bort Ålandskontoret.
Det skulle fungera här hemifrån. Så blev inte fallet, man alternerar, man är
några dagar här hemma och några dagar i Sverige. När man läser, till och
med över en hel sida, information om hur det har jobbats så var det tur att
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Ålandskontoret inte blev skrotat. Man ser värdet av att man har direktkontakter med Sverige och olika föreningar som verkar inom samma hus där
Ålandskontoret är. Det är glädjande att se att man inte skrotade ner hela det
här kontoret.
Sedan tänkte beröra punkten 5.2. Det gäller information som kontaktgruppen ger mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering. Man
ger information om vad kontaktgruppen har sysslat med. Det har bland annat
varit konferens om Ålandsexemplet på olika ställen; i Bryssel, Alandica och i
Genève. Allt detta är bra. Det som man kom underfund med igår på seminariet om utvecklingen av Ålands självstyrelse, och som man ha förstått tidigare också, där man hörde att Alec Aalto säga att informationen och kunskapen i Finlands riksdag är dålig om Ålands självstyrelse, så då började man
fundera om informationen går till fel ställe? Vi kanske borde vara duktigare
på att efter varje val informera riksdagsledamöterna om hur Ålands självstyrelse fungerar. Så här fungerar vår rätt till klumpsumman som vi får. Nu är
det beklagligt och katastrofalt när man hör politiker som sitter i riksdagen
säga i media att Åland får bidrag. Men det är pengar som vi har betalat in
som vi får tillbaka, det är inte någon gåva utan det är våra egna pengar som vi
får tillbaka. Då börjar man fundera om vi har misslyckats med informationen.
Vi har ett informationskontor i Helsingfors och de jobbar säkert bra, men
kanske de har för lite resurser och för lite bemannade eller om man ska lägga
upp det på ett annat vis. När man lyssnar och följer med media så blir man
mäkta förvånad när Finlands riksdag för en sådan negativ debatt mot Åland.
Eftersom riksdagsledamöterna har en sådan okunskap om hur systemet fungerar så är det någonting som vi har vi misslyckats med.
Sedan vill jag lite kommentera avräkningsgrunden som nämndes här tidigare. Jag tycker inte att avräkningsgrunden får kopplas ihop med vår förhandling om utvecklandet av Ålands självstyrelse. Jag känner att riket har det
som en punkt som de kan använda i förhandlingarna och utnyttja. Riket vet
att vi vill få avräkningsgrunden uppdaterad och som vi anser att vi är berättigade till, men avräkningsgrunden vill de använda i samband med vår diskussion om utvecklingen av självstyrelsen. Det här får inte kopplas ihop, det är två
skilda saker.
Jag är glad för den förklaring som lantrådet gav när det gäller den förnyelsebara energin och vikten av att stödet till vindkraften kommer på rätt. Jag är
ännu mera glad att det finns en plan B inom landskapsregeringen. För alla
känner till och det har inte varit någon hemlighet att nuvarande vindkraftsbolag som verkar på Åland har börjat titta på en strategi för att avveckla vindkraften om man inte får det här stödet. Det är egentligen katastrofalt för
Åland som har gått ut och marknadsfört sig som en miljövänlig ö. Om jag inte
missminner mig så kommer 25 procent av energin från vindkraften idag. Vi
måste göra någonting. Jag skulle gärna vilja se att den här viljan skulle finnas. Som jag sade här i en replik, i det här fallet skulle finska myndigheter se
Åland som en medaktör i hela Finland och att vi ska vara lika berättigade till
inmatningstarifferna som de finska vindkraftsbolagen.
Det var det som jag tänkte beröra och kommentera i det här anförandet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Kollegan Eklund hade en lite osäker uppfattning om vad
som avsågs när det gäller tidtabellen och innehållet i hembygdsrätts-,
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jordförvärvsrätts- och näringsrättslagstiftningen. Jag tycker att det står
ganska klart; ”landskapsregeringens avsikt är att lagstiftningen hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt revideras inom landskapsregeringens mandatperiod”. Då har man delat upp de i tre delar varav
hembygdsrätten skulle komma i en framställning till lagtinget den här
hösten. Sedan kommer vi som parti att ta över ministeransvaret för det
här politikområdet. Jag kan försäkra kollegan Eklund att jordförvärvsoch näringsrättslagstiftningen kommer att föras hit så fort som möjligt.
Vi är ju alla missnöjda med tidtabellen efter att den parlamentariska
kommittén gjorde sin överenskommelse. Den borde ha kommit tidigare
men det finns ju resursbrister inom vår lagberedning.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tar fasta på vtm Janssons ord och förlitar mig på att så kommer att
ske. Jag tror att jag sade i ett replikskifte här tidigare att resursfrågan
ofta är en prioritering om vad man anser vara viktigt och inte viktigt. Jag
anser att de här frågorna är grundläggande i självstyrelse och då anser
jag att de är viktiga. Jag hoppas vtm Jansson och moderaterna ser till att
de här frågorna blir verkställda inom den här mandatperioden.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! Vi är överens om det. Förutom att det är en viktig självstyrelsepolitisk fråga så är det en ytterst viktigt rättssäkerhetsfråga, att vi i lag
stadgar om hur lika behandling ska hanteras och där har vi brister i gällande lagstiftning.
När det gäller kontaktgruppens arbete så frågade kollegan om informationen går till rätt ställe. Det gör den, men den är aldrig tillräcklig.
Det är inte 28 000 ålänningars sak att informera Finland utan det är regeringens.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Jag nappar på det där sista med kontaktgruppen. Igår när jag lyssnade
på seminariet så fick man uppfattningen, vilket man lite förstått förut
också, att kunskapen om Ålands självstyrelse är väldigt dålig i den finska
riksdagen. Detta har påpekats inte bara från mig utan av andra också.
Man funderar på om vi lägger krutet på fel ställe när vi ger information.
Ska vi rikta information på ett annat vis? Den kunskapen har inte jag,
men man bör tänka efter när man lägger ner resurser på seminarium att
man kanske skulle informera finska riksdagen efter varje val.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Andra behandling
4

Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)
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Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Därefter föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling och slutligen föreläggs betänkandets klämförslag för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015 för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst 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.
Betänkandets kläm föreläggs för godkännande i enda behandling. Diskussion? Ingen
diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Kanslikommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2012
Kanslikommissionens berättelse (BB 1/2012-2013)
Enligt 82 § arbetsordningen ska kanslikommissionen avge en berättelse över bibliotekets verksamhet. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen till kännedom.
Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! När de här berättelserna kommer upp förstår man verkligen hur
snabbt ett år går. Jag tycker att det inte var längesedan som jag stod här och
berättade om kanslikommissionens berättelse över lagtingets bibliotek år
2011. Nu gäller det 2012 års verksamhet.
De här berättelserna är ganska snararlika. Det händer inte så mycket omvälvande saker inom bibliotekets verksamhet även om jag nog vill påstå att
det just nu pågår en diskussion som kan innebära en ganska stor omvälvning.
Kanslikommissionen har på den senaste tiden särskilt diskuterat det här husets om- och tillbyggnad och bibliotekets placering. Diskussionen att biblioteket ska flytta ner har förekommit och så småningom kommer det här arbetet att gå vidare. Det blir lite omvälvande och det kommer vi säkert att åter-
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komma till i grupperna och diskutera och informera om de planerna. Jag vill
inte föregripa de diskussionerna desto mera.
En annan sak som också kommer att bli nytt när det gäller den här berättelsen är att i och med ändringen av arbetsordningen, som ligger i lagutskottet, så kommer den här berättelsen inte längre att komma hit till lagtinget
som en enstaka berättelse, utan den kommer att bli en del av lagtingets allmänna berättelse. Det är egentligen sista gången som vi har möjlighet att debattera den här berättelsen så ta nu möjligheten.
Som vanligt vill jag vid det här tillfället passa på att berömma bibliotekarien och bibliotekariens arbete, för vi har ett fint bibliotek. Hon gör ett gott
jobb. När man tittar under rubriken; Verksamhet och service så lyfts olika saker upp. Bibliotekarien jobbar ju bara deltid men jag tycker ändå att det finns
utrymme för stor service till oss som vill nyttja hennes tjänster. Jag tycker
också att det finns en lyhördhet för vad som är på gång när det gäller olika
diskussioner och debatter. Nu har det varit utställning om kommuner i vågskålen och det är ju förstås intressant. När det var jubileumsår för Ålands
självstyrelse så har det särskilt lyfts fram litteratur om det. Just nu finns det
en samling om jämställdhet som förstås också har varit aktuell med anledning av att vi har haft vår egen debatt här i lagtinget.
Sedan har också bibliotekarien involverats i den här flytten eftersom det i
samband med den genomförs en omfattande genomgång av våra böcker och
våra samlingar för att se på vilket sätt de ska flyttas och vart. Till den delen så
har bibliotekarien förstås merarbete nu.
Under rubriken; Bokbestånd samlingar, tidskrifter finns olika boksamlingar, tidskrifter och sedan detta med på gåvor.
När man tittar på rubriken; Utlåning, användning, fjärrlånekontakter så
kan man väl notera att statistiken för utlåning går neråt ganska stadigt. Särskilt låntagare från lagtinget och landskapsregeringen, som förr har varit
stora låntagare, blir färre. Man kan konstatera att det har att göra med att det
idag finns andra sätt att söka information. Man använder sig allt mera av nätet för att få fram underlagsinformation som man vill ha. Samtidigt servar
vårt bibliotek också olika grupper utifrån. Det är en mycket positiv verksamhet. Jag kan varmt rekommendera den verksamheten till lagtinget Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tar den kastade handsken och tar chansen att debattera frågan även om jag tror att vi har chans att debattera bibliotekets
verksamhet också i framtiden fast den ingår i en annan redogörelse.
Vtm Viveka Eriksson nämnde att kanslikommissionen har diskuterat
den kommande flytten till entréplan och att det är omvälvande. Jag vill
också i det sammanhanget lyfta fram att jag tycker att det är jättebra.
Jag tror att det kan ge ett uppsving till vårt lagtingsbibliotek. Jag stöder
kanslikommissionen i deras arbete när det gäller det.
Det var bra att vtm Viveka Eriksson lyfte fram bibliotekarien. Bibliotekarien förtjänar uppmärksamhet och beröm. Jag kan berätta att jag
inför dagens plenum fick information om olika utredningar kring självstyrelsen inför mitt anförande om hembygdsrätten, jordförvärvsrätten
och näringsrätten. Man kan få en bra service från bibliotekarien och jag
tycker att man kan utnyttja den servicen mera.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag håller verkligen med här. Vi har förstås begränsade samlingar här i huset men bibliotekarien är alltid behjälplig med att beställa
från när och fjärran för att vi ska kunna få det underlag som vi begär.
Ingenting är för svårt att få fram.
När det gäller flytten hit ner till en entréplan så kommer det också att
tillgängliggöra och öppna biblioteket för besökare till lagtingshuset. Det
är nog en bra åtgärd. Jag ser fram emot att vi ska få ta nya lokaler i anspråk för biblioteket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Tack vtm Eriksson för en utomordentlig presentation av den här
berättelsen. Tack även för erkännande till vår bibliotekarie, det är vi alla
överens om.
Jag vill lite utvidga den här diskussionen också till landskapsregeringens
två närvarande ministrar och lantråd, som så småningom kommer att uppmärksamma att jag talar till dem.
Vicetalmannen sade att det finns andra sätt att söka information idag som
påverkar utlåningen. Det är synnerligen utmanande för biblioteksverksamheter, inklusive biblioteksverksamheten på lagtingets bibliotek som är ett
bibliotek för landskapsregeringen, för forskning och för allmänheten, men
biblioteket utnyttjas relativt lite av allmänheten.
Det kommer att ske en förändring. I och med att man planerar flytten så är
det viktigt att man anpassar det nya biblioteket till de nya krav som finns när
det gäller informationssökande och därmed också arkivering av information
som behöver vara tillgänglig.
Nu talar jag så småningom till lantrådet och vicelantrådet. Vi i kanslikommissionen har varit finurliga och insett att landskapsregeringens arkivfunktioner i sin helhet, både den publika verksamheten som är mycket intensiv och
själva aktiverandet, är intimt förknippade med den gemensamma biblioteksverksamheten. Därför förs det nu en diskussion med förvaltningen om att
man åtminstone kunde samordna den publika delen i entréplanet i det här
huset. Jag vet att ansvarig minister Johan Ehn arbetar med här frågorna intensivt men han behöver säkert stöd eftersom det finns en viss konservatism i
delar av förvaltningen som det alltid brukar finnas till förändringar. Det går
inte att flytta delar av näringsavdelningen ut till Jomala by, det är för långt
bort osv.
För att vi ska få en för framtiden väl fungerande verksamhet så tror jag att
det vore värdefullt om man kunde ha landskapsregerings publika arkivfunktion kombinerad med landskapsregeringens publika biblioteksfunktion och
söka lösningar för det. Vi har ju något år på oss att göra den här planeringen
före byggnadsarbetare sätter igång på den här sidan.
Landskapsregeringen har ju i och för sig börjat renovera för arkivfunktionerna där nere, men det är knappast någonting som kommer att hindra omflyttningar som görs i samband med att vårt bibliotek färdigställs på en ny
plats. Tack.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.
Föredras
6

Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen
Landskapsregeringens svar
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 7/2012-2013)
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 lantrådet Camilla Gunell.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Bästa lantråd, i regeringsprogrammet för lantrådet Camilla
Gunells landskapsregering under avsnittet ”demokrati, rättssäkerhet och öppenhet” utlovar landskapsregeringen att ”ett kontinuerligt arbete och översyn av rutiner görs för att stärka rättssäkerheten i förvaltningen, i underlydande myndigheter och på den kommunala nivån i syfte att stärka medborgarnas rättsskydd”. Såvitt de utlovade rutinerna rör området för lagstiftningen, har vi i lagtinget ännu inte sett några initiativ från landskapsregeringens sida.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till lantrådet
följande skriftliga fråga: När och inom vilka områden ämnar landskapsregeringen föreslå åtgärder till att förstärka rättssäkerheten i förvaltningen på det
sätt som utlovas i regeringsprogrammet?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, fru talman! Tack ltl Jansson för en bra fråga. Det var ett mycket vackert
citat ur regeringsprogrammet. Dessa målsättningar är mycket viktiga. Om det
tillåts så vill jag gärna redogöra för både det kontinuerliga arbetet och översynen jämte vilka lagstiftningsåtgärder som kan bli aktuella.
Landskapet har sedan 2008 en förvaltningslag som uppställer krav på hur
förvaltningsärenden ska skötas. Det är en bra lag vars bokstav ska följas och
vi behöver få rutiner att följa upp och snabba upp handläggningstider. Det
finns fortfarande problem med att få ärenden hanterade inom utsatt tid. Ett
mycket stort fokus är satt på detta med öppna ärenden inom förvaltningen
och inom de flesta avdelningarna jobbar man i rätt riktning.
Det pågår även en översyn av förvaltningsrutinerna så att man ser att alla
moment i ärendehanteringen är nödvändiga och ändamålsenligt utformade.
För att kartlägga dessa och hitta möjliga förbättringar i förfaringssätten pågår
inom förvaltningen en kartläggning av alla handläggningsprocesser för ärenden. En dokumentation för dessa förbättrar rättsäkerheten genom att förutsägbarheten i handläggningen av ärenden ökar. Ärendekartläggningen är
också nödvändig för att kunna utveckla den digitala agendan.
Ett viktigt led i den successiva utvecklingen av förvaltningen och rättsäkerheten är införandet av intern styrning och kontroll i enlighet med de principer som lagtinget omfattat i samband med den nya finansförvaltningslagen.
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De planerade åtgärderna delas upp i utbildningsinsatser och förvaltningsutveckling där förvaltningsutveckling omfattar styrdokument, budgetering och
budgetprocessen samt IT-stöd. Det faktum att vi nu också avvecklar den interna revisionen inom landskapsregeringen förutsätter ökat behovet av intern
styrning och kontroll av hur vi följer lagar, efterlever regler och handlägger
effektivt.
Rättssäkerheten vilar i praktiken långt på att de handläggande tjänstemännen har tillräcklig kompetens. Landskapsregeringen vinnlägger sig därför om att genomföra bildningar i förvaltningsrätt för såväl nyanställda som
allmänt riktat till de verksamma inom förvaltningen. Genom ett kontinuerligt
arbete med intern styrning och kontroll identifierar man detaljer i rutiner och
processer som inte är effektiva eller lagenliga och kan åtgärda dessa.
En ökad effektivitet ger en förbättrad användning av skattebetalarnas medel, men kan även leda till ökad likabehandling och förutsebarhet på sikt eftersom det exempelvis är möjligt att identifiera likvärdiga processer på olika
avdelningar som riskerar att leda till olika resultat för medborgarna. Arbetet
ska leda till kontrollaktiviteter i form av styrdokument och riktlinjer. Förvaltningens rutiner kan vara olika på olika avdelningar och den här processen är
tänkt att skapa en förvaltning som medborgaren uppfattar som mer förutsebar och effektiv.
En annan sak som pågår är arbetet med den nya finansförvaltningslagen
och den förordning som där tillkommer. Här kan man väl säga att syftet är att
förbättra förvaltningen av offentliga medel, vilket också är relevant i denna
diskussion. Ökad transparens i hanteringen av medborgarnas resurser är väl
också stärkande av rättssäkerheten.
Åland har idag heller ingen egentlig lagstiftning för upphandlingar under
EU:s tröskelvärden. Landskapsregeringen har tagit ett beslut år 2006 på
upphandlingar under tröskelvärdet. Beslutet borde och måste därför uppdateras för att följa förändringarna på lagstiftningsområdet. Landskapet Åland
har behörighet på upphandlingsområdet för landskap och kommuner. På det
här området har finansavdelning inlett en diskussion kring en modernisering
av regelverket, vilket kan betyda lagstiftning på det området.
Ett annat område som är aktuellt för lagreglering är också arbetet med
hembygdsrätts-, näringsrätts- och jordförvärvsregelverket som ska vara tydligare reglerat på lagnivå.
För att verkställigheten och rättssäker hantering av lagstiftningen ska förbättras måste man även tillse att det finns tillräckliga resurser för detta vid
myndigheten. Vi kan konstatera att vi är en liten förvaltning med många,
många uppgifter och här krävs det att vi tillräckligt noga analyserar behovet
av resurser, kompetens och fortutbildning.
Viktigt för rättssäkerheten är också att förvaltningen är ändamålsenligt organiserad. Vad gäller en ändamålsenlig organisation så pågår en del lagstiftningsförändringar; en ombildning av trafikavdelningen till en infrastrukturavdelning, kansliavdelningen ska bli ett regeringskansli och fastighetsförvaltningen avses bli en egen enhet. Dessa ändringar i lagar avser regeringen överlämna till lagtinget i slutet av året.
Inom den kommunala nivån, som också nämns i regeringsprogrammet, är
rättssäkerheten ett av de centrala målen vad gäller samhällsservicereformen.
Samhällsservicereformen strävar till att uppnå likvärdig service, ekonomisk
effektivitet och att förstärka kompetensen och rättsäkerheten. Detta arbete
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pågår för fullt i olika arbetsgrupper som kommer att presentera sina förslag i
utgången av april. Även här kan lagtinget inom tid förvänta lagstiftningsändringar. Ett meddelande om detta kommer att ges till lagtinget i slutet av maj.
Ltl Gunnar Jansson

Tack för svaret, det var uttömmande. Det innehöll ganska mycket administrativa åtgärder eller åtminstone planer för dem. Många av åtgärderna är rent
interna för förvaltningarna. Det som intresserar lagtinget, åtminstone mig
som medlem av lagtinget, är vilka lagstiftningsinitiativ som är att vänta. Jag
fick svar beträffande upphandling, hembygdsrätt, finansförvaltning och sedan vissa organisatoriska förändringar. Det är gott så.
Jag går nu till frågan om kommunala myndigheter. Landskapsregeringen
är ju rådgivande och övervakande myndighet i praktiskt taget alla de aktiviteter under självstyrelsens som utövas av andra än landskapsregeringens egna
förvaltningar, såsom renhållning, hela social- och omsorgskomplexet, plan
och byggnadslagstiftning m.m. Där har lagstiftaren gett kommunerna i uppdrag att sköta den samhällsserviceproduktionen men landskapsregeringen
ska vara en resurs. Jag förstår att regeringsprogrammets beskrivningar av
rättsäkerheten i kommunalförvaltningen just avser den här typen av aktiviteter. Vad jag närmast tänker på, inte möjligen bara den egna landskapsförvaltningens resurser och kompetensnivå, är också hur man organiserar och
förmedlar stöd och hjälp till kommunerna i deras hantering av den här typen
av förvaltningsfrågor i syfte att stärka medborgarnas rättsskydd.
Lantrådet Camilla Gunell

Ja, det är ju en väldigt omfattande fråga. Det påminner mig om en sak som de
facto också är föremål för lagstiftning, vilket lagtinget kommer att få alldeles
inom kort här och det är tillsynen inom den sociala sektorn. Det är mycket,
mycket viktigt att tillse och hjälpa kommunerna att följa rådande lagstiftning
inom det sociala området. Tillsynen inom den sociala sektorn kommer att
omorganiseras och föras över till ÅMHM som kommer att få en ny uppgift att
tillse. Jag tror att man kan säga om tillsyn generellt att det är ett arbetsfält
som behöver stärkas på många sätt. Framförallt är det ett område där resurserna inte är tillräckliga vad gäller våra möjligheter inom förvaltningen att
följa upp verksamheter inom alla sektorer, allt från den sociala sektorn till
utbildningssektorn osv. Det här är ett stort område.
Positivt med arbetet inom samhällsservicereformen, där vi i huvudsak i
första skedet har fokuserat på två sektorer den sociala sidan och infrastruktur
sidan, är att de här frågeställningarna kommer upp till ytan både ur det
kommunala perspektivet och ur landskapsregeringens perspektiv.
Vad gäller arbetet med rättssäkerheten och att stärka rättsäkerheten vad
gäller både rutiner, resurser och kompetens så är det nog aktuellt i landskapsregeringens arbete. Framförallt blir det tydligt i arbetet med samhällsservicereformen.
Ltl Gunnar Jansson

Tack för det. Vi har ju det så ordnat att förvaltningsrättsskyddet är indelat i
den preventiva delen, som vi nu har behandlat, och sedan den repressiva som
jag kort tänker gå in på. Det vill säga om något olyckligtvis går snett, och det
sker ju alltid att något går snett, så då ska den som är missnöjd vända sig till
domstol som avgör i ett enskilt fall vad som är rätt och vad lagen säger. Så är
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det ordna, och specifikt också i självstyrelsesystemet, att den repressiva lagkontrollen är beroende på parternas aktiviteter och förbehållen en statlig
domstol. Detta är mycket gammal fråga och vi har nu enats om att vi ska ha
den här ordningen. Det fanns en tid när landskapsstyrelsen, på den tiden,
fungerade som förvaltningsdomstol. Jag är inte någon anhängare av det systemet att vi ska ha politiska sådana. Jag är nöjd med den ordning som nu
gäller.
Känner lantrådet till om förvaltningen tar del av de domslut som förvaltningsdomstolen avkunnar här, eventuellt analyserar dem, drar slutsatser av
dem och även vidtar lagstiftningsåtgärder? Förvaltningsdomstolen tillämpar
ju landskapslagstiftningen i de här fallen och därvid kan domstolens och i
vissa fall också högsta förvaltningsdomstolens avgöranden kunna vara vägledande för lagstiftningen. Känner lantrådet till om det förekommer sådana här
aktiviteter?
Lantrådet Camilla Gunell

Jag ska inte svara bergsäkert på den här frågan. Det är absolut en förvaltningsfråga i allra högsta grad. Under den förra mandatperioden tillkom en
rättsserviceenhet som nu har ett mycket utpekat och tydligt ansvar för att
övervaka och följa den här typen av frågor. Sedan är det precis samma sak
med den, som med mycket annat, att resurserna är otillräckliga. Man skulle
förstås vilja utföra mycket, mycket mera konstruktivt och framåtsyftande arbete. Jag utgår ifrån att de ärenden som berör landskapslagstiftning och som
på något sätt har kopplingar till vårt samhälle följs upp och analyseras inom
denna enhet.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
7

Vägarbetsdirektivet för egenföretagare
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15.04.2013.

8

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15.04.2013 då även berättelsen från
Ålands delegation i Nordiska rådet behandlas.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 15.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i CALRE-möte. Lagtingsledamoten Mats Perämaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Remiss
1

Vägarbetsdirektivet för egenföretagare
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter välkommen till en ny arbetsvecka.
Jag kommer idag att presentera landskapsregeringens lagförslag nr 14/20122013, vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare.
Inledningsvis tänkte jag börja med en historisk tillbakablick, som kanske
blir något långrandig men jag hoppas att fru talman visar överseende, för att
därefter gå in på de mera substantiella frågorna i lagförslaget och landskapsregeringens prioriteringar.
Historien bakom denna lagframställning är väldigt intressant. Vägarbetsdirektivet antogs den 11 mars 2002. Direktivet tillämpades i huvudsak på arbetstagare som transporterade personer eller varor på väg och skulle då gälla
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från den 23 mars 2009 och då även för egenföretagare. Notera att vi skriver
2002 och kommissionen.
Vid beredningen av vägarbetstidsdirektivet motsatte sig Finland att förare
som är egenföretagare omfattas av direktivets tillämpningsområde. Intressant! På Finlands förslag togs en artikel in i direktivet enligt vilken europeiska kommissionen, senast två år innan direktivet började tillämpas på förare
som är egenföretagare, ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och
rådet. I denna rapport ska det analyseras vilka konsekvenser det blir för vägtrafiksäkerheten, konkurrensvillkoren, yrkesstruktur och de sociala aspekterna av att förare som är egenföretagare utesluts från direktivets tillämpning.
Notera, Finland arbetar således aktivt för att egenföretagare inte skulle omfattas av direktivet. Genast efter att vägarbetstidsdirektivet hade antagits
2002 väckte Finland och Spanien talan mot Europaparlamentet och rådet. De
ansåg att direktivet stred mot EU-rätten. Finland lade för domstolen bl.a.
fram att unionens fördrag inte ger befogenheter att begränsa egenföretagarnas arbetstid. Domstolen förkastade dock talan och bestämmelserna i direktivet ändrades inte.
Historien går vidare. Våren 2007 offentliggjorde kommissionen en rapport, precis så som hade beslutats redan 2002, där det framlades synpunkter
om egenföretagare. Man ansåg att egenföretagarna inte borde omfattas av
vägarbetstidsbestämmelserna.
I rapporten konstateras även att begränsning av arbetstiden kan leda till
att företagarnas stressnivå stiger eftersom de vet att deras arbetsinsats behövs men de får inte utföra arbetet.
Kommissionen lade den 15 oktober 2008 fram ett nytt förslag till en ändring av vägarbetstidsdirektivet. Kommissionen föreslog att förare som är
egenföretagare inte ska omfattas av direktivets tillämpningsområden.
Både statsrådet och riksdagen i Finland understödde kommissionens ändringsförslag. Europeiska Unionens transportministerråd behandlade kommissionens ändringsförslag och enades om en allmän riktlinje i ärendet i
mars 2009. I den allmänna riktlinjen inkluderades egenföretagarna inte i direktivet.
Den här processen fortsatte. De skrev i den allmänna riktlinjen att före direktivet träder ikraft ska man utvärdera i konsekvenserna av egenföretagarna. Det här har alltså varit en långvarig historia, vi har gått från 2002 till
2009 och det finns ett kompakt motstånd till att egenföretagarna ska tas med
i det här direktivet.
Den 23 februari 2009 förkastade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor vid en omröstning kommissionens förslag enligt
vilken egenföretagare skulle lämnas utanför. Europaparlamentet förkastade
ändringsförslaget vid den sista sessionen i början av maj 2009, 332 ledamöter röstade ja, 307 röstade nej och 6 röstade blankt. Men eftersom det var val
så kom ärendet ytterligare till en ny behandling. Den 16 juni röstades det på
nytt då var det 368 som röstar ja och 309 som röstade nej. Till följd av detta
återkallade således kommissionen sitt ändringsförslag. Parlamentet sade nej
trots att kommissionen och alla andra hade sagt ja. Följaktligen har man från
den 23 mars 2009 i Finland varit tvungen att vid vägtransporter tillämpa arbetstidsdirektivet på förare som är egenföretagare. Finland är inte ensam i
det här fallet, inte heller Portugal, Malta, Frankrike, Österrike, Tjeckien, Spanien, Danmark och Sverige har tagit in bestämmelsen i sina lagförslag.
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Var står vi idag, bästa lagting? Vi står inför ett problem. I oktober 2011 riktade kommissionen en formell underrättelse till Finland om försummelsen av
att genomföra direktivet till den del direktivet skulle tillämpas på förare som
är egenföretagare. Trots att Finland bl.a. meddelat att en regeringsproposition i ett lagförslag i ärendet skulle behandlas i riksdagen under 2012 valde
kommissionen i april 2012 att gå vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet med ett s.k. motiverat yttrande.
Den 13 december, på luciadagen, 2012 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstidsvägtrafik för förare som
är egenföretagare.
Den 21 februari 2013 beslöt kommissionen att väcka talan i det ovannämnda överträdelseförfarandet. Följande steg, om processen fortsätter, är
att väckande av talan sker i EU-domstolen.
För närvarande behandlar Finlands riksdag motsvarande direktiv. Den 12
februari gick det på remiss till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Det utskottet har i sin tur efterhört grundlagsutskottets och kommunikationsutskottets synpunkter på det lagda förslaget. Vad jag erfar nu så kommer den
första behandlingen i Finlands riksdag att äga rum den 16 april detta år, således imorgon.
Bästa ledamöter, vad är det för substantiellt värde i det här som gör att
processen har varit så lång och så svår? Förslaget till ny lag om arbetstid i
vägtrafiken gäller således förare som är egenföretagare. Syftet med lagen om
arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare är liksom vägarbetstidsdirektivet att trygga säkerheten och skydda hälsan för förare som är egenföretagare och arbetar med vägtransporter, förbättra trafiksäkerheten och förhindra en snedvridning av konkurrensen.
Landskapsregeringen förslår att lagen om arbetstid i vägtrafik för förare
som är egenföretagare görs tillämplig även på Åland genom en så kallad
blankettlag. En blankettlag med undantag och enligt EU-direktivets artikel
finns möjlighet till undantag. Det här undantaget, som vi vilar på nu, är möjligt på grund av att Ålands landareal är 1 552 kvadratkilometer och maxgränsen för att beviljas ett undantag är 2 300 kvadratkilometer. Landskapsregeringen har aktivt valt att använda sig av detta undantag.
Förslagets verkningar. Förslaget torde i huvudsak beröra åtta egenföretagare i skärgården som har trafiktillstånd utfärdade av landskapsregeringen,
egenföretagare som således bedriver trafik mellan Åland och riket. Egenföretagare som enbart driver trafik på Åland omfattas således inte av direktivet
eftersom landskapsregeringen i sitt förslag hänvisar till ett undantag. Förslagets verkningar torde bli att egenföretagarnas arbetsinsats i fråga om den
operativa verksamheten kommer att förändras och det kan medföra behov av
extra arbetskraft.
Avslutningsvis vill jag kort nämna det som grundlagsutskottet har kommit
fram till. Det finns två frågeställningar från landskapsregeringen. Den ena är
relationen mellan arbetsinsatsen som egenföretagare ger, huruvida den kan
regleras, den andra är en fråga om behörighet mellan Åland och riket. Jag citerar ur vår lagframställning sidan 8: ”Vid riksdagens behandling av lagen
om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare fann riksdagens
grundlagsutskott att begränsningarna av de grundläggande fri- och rättigheterna i rikslagen var tillräckligt exakt och noggrant avgränsade, samtidigt som begränsningarna inte ansågs vara oskäliga med hänsyn till pro531

portionalitetskravet. I och med att lagen om arbetstid i vägtrafik för förare
som är egenföretagare föreslås bli antagen som en blankettlag uppkommer
ingen konflikt i behörighetsavseende vad gäller de grundläggande fri- och
rättigheterna.”
Med anledning av det anförda så är det landskapsregerings förhoppning
att lagtinget kan processa förslaget och att vi kan sända det vidare sedan för
granskning. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag läser på sidan 7 i framställningen att det berör åtta näringsidkare i
skärgården. Då är frågan; har de blivit hörda under beredningen? Anser
man att det här blir en likabehandling? Hur resonerar man i regeringen?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack för en relevant fråga ltl Torsten Sundblom.
Huruvida det här är rättvist eller inte rättvist, det har grundlagsutskottet
redan analyserat. Vi från landskapsregeringens sida har samma tolkning. Vad gäller de åtta egna företagarna i skärgården så har de inte
hörts i den här processen, av den anledningen att landskapsregeringen
bedömde att det inte fanns en valmöjlighet huruvida man ska implementera eller inte implementera. Vi har valt ett undantag till den delen
det har varit möjligt. För de andra åtta företagarna finns det inte lagliga
grunder att kunna ge större undantag än vad vi redan har gett. Det rör
alltså transporterna mellan Åland och riket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Tack för ett briljant anförande. Det var riktigt behagligt att lyssna på ett så väl förberett anförande om en så komplicerad
sak. Jag kan för egen del se att det finns få EU-ärenden som jag har retat
upp mig på så mycket under åren som just det här ärendet. I omröstningen där Europaparlamentet vann mot kommissionen, att kommissionen inte skulle låta det sunda förnuftet regera, så där fanns jag på
motståndarsidan. Vi gjorde vårt yttersta för att få igenom kommissionens förslag men det gick inte. Jag ser fram emot den fortsatta behandlingen av det här ärendet, det ska bli väldigt intressant.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt det historiska intresset av det här ärendet, det har verkligen processats. Det är flera länder som har gått samman och man har försökt påtalat att det som en privat aktör sätter in i
sitt arbete är den egna tiden. Det är det som är arbetsinsatsen, det vet
alla som har arbetat som egenföretagare och det försöker man nu begränsa från parlamentets sida. Jag delar helt ltl Wille Valves syn på att
det här är beklagligt och det är synd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman. Tack för ett bra anförande. Det var en trevlig kronologisk redogörelse över vad som har hänt också vad gäller själva domstolsprocessen och den redogörs för här också i början på sidan 6. Man
har först gett en formell underrättelse till Finland, sedan ett motiverat
yttrande och nu väcker man talan. Berör det här då enbart Finland eller
berör det här till någon del Åland eller har vi möjligen mera tid på oss?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Nej, vi är i exakt samma tidspress som man är i Finland. Vi har från landskapsregeringens sida valt att avvakta några veckor
ytterligare så att vi skulle kunna använda Finlands lag som blankettlag.
Vi hade kunnat processa det här lite tidigare men då hade vi inte kunnat
använda blankettlagsmodellen, men vi är i exakt samma tidsnöd som
Finland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det här är ett direktiv som ska implementeras här på
Åland. Vad skulle skillnaden ha varit om vi hade haft tid att processa
fram en egen lagstiftning? Finns det tolkningsmöjligheter i det här direktivet så att man hade kunnat undgå de här katastrofala följderna för
skärgårdsföretagen, vilket det kommer att bli. Skärgårdsföretagen
kommer i princip att få lägga ner sin verksamhet. Finns det inte någon
tolkningsmöjlighet i det här direktivet?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Landskapsregeringens bedömning, som är mycket
påminner om Finlands riksdags och regerings bedömning, är att det
finns inget utrymme för tolkning. Vi har ändå aktivt medvetet valt att
göra ett undantag på fasta Åland. Det här rör transportidkare, egenföretagare, som transporterar till och från fastlandet Finland. I det här fallet
är de åtta stycken. Sedan vet jag inte hur hårt de här kommer att slå,
men jag tycker att det är ledsamt och det är tråkigt att det är skärgårdsborna igen nu som får ”pisk”, ursäkta uttrycket, den här gången från
parlamentet.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det är säkert som minister Thörnroos säger. Det är faktiskt ett tråkigt
förhållande som uppstår här. Jag frågar därför att jag fick lite information på ett möte här i fredags om att man kan tolka direktivet lite olika,
t.o.m. mellan Finland och Åland. Man upplevde att Åland har en tendens att tolka vissa direktiv som berör företagsamhet hårdare än vad
man gör i Finland.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Den här landskapsregeringen har nog ingen ambition
att vara bäst och strängast i klassen vad gäller implementering av EUdirektiv. Det här är en blankettlag, således en ”kopia” av rikets lagstiftning, med två undantag. Det ena undantaget är att egenföretagare inom
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Ålands gränser inte behöver följa direktivet. Vi aktiverar ett undantag
där som man på rikshåll inte har gjort. Det andra är att tillsynsmyndigheten, den som kommer att kontrollera efterlevnaden av direktivet,
kommer att bli landskapsregeringen till skillnad från riket där man har
en extern myndighet som gör det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta landskapslagen om tillämpning på Åland av ”Lagen om arbetstid i vägtrafik för förare
som är egenföretagare”. Lagen som är en blankettlag kommer direkt att påverka endast sådana privata egenföretagare som kör gods från Åland. Andra
egenföretagare inom transportsektorn är undantagna.
Vad är då syftet med denna lag kan man undra. Syftena är tre: För det
första att harmonisera konkurrensvillkoren, för det andra att förbättra arbetsförhållandena för chaufförerna och för det tredje strävar man efter att
förbättra trafiksäkerheten på våra landsvägar.
Inom EU finns ett gemensamt regelverk, vägarbetsdirektivet 2002/15/EG,
som reglerar kör- och vilotider samt användning av färdskrivare. Åland har
dock beslutat att gå in för ett undantag vad gäller användning av färdskrivare
och körtider för sådana fordon som bara trafikerar på Åland och är egen företagare.
Det här innebär att en egen företagare som har ett trafiktillstånd på Åland
och bara kör på Åland, inte heller behöver använda färdskrivare i sitt fordon
från vilka körtider och vilotider normalt kontrolleras.
Alla chaufförer som är anställda av transportföretag berörs redan tidigare
av denna lag medan de som kör gods från Åland behöver följa allt vad i lagen
sägs om detta från och med att denna lag antas som en blankettlag på Åland.
Övriga egenföretagare inom transportsektorn kommer som ovan redan
nämndes att undantas.
Fru talman! Om vi tänker på att två av huvudsyften med lagen om arbetstid i vägtrafik är att för det första att harmonisera konkurrensvillkoren och
för det andra att förbättra trafiksäkerheten så förefaller det lite konstigt att vi
har ett undantag för vissa trafikidkare på Åland. Alla nya fordon är idag redan
färdigt utrustade med digitala färdskrivare, så rent tekniskt och praktiskt är
det här inget problem.
Förvisso så regleras arbetstidslagen även arbetstiden för de egenföretagare
som inte behöver använda sig av färdskrivare genom detta undantag. Men
hur kontrolleras arbetstiden för dessa personer?
Kontrollen av tung trafik på våra vägar görs som bekant av polisen i form
av razzior där färdskrivare kontrolleras och bilar vägs. Men polisen kan inte
kontrollera färdskrivarna och därmed arbetstiden för övriga egenföretagare
som kör bara på Åland genom att de inte behöver använda sig av färdskrivare. Där har vi ett litet dilemma. Hur kontrollerar man de andra som inte
behöver använda färdskrivare?
För att på något vis kunna kontrollera arbetstiden och se om dessa chaufförer följer arbetstidslagen så är enda möjligheten att lyfta upp arbetsskyddsinspektören från stadshuset i lastbilshytten och låta honom sitta med under
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dagen och se hur länge grabbarna kör. Det är det enda sättet vi kan kontrollera arbetstiden. De andra kan kontrolleras av polisen via färdskrivare. Alla
vet att det inte är praktiskt genomförbart. Det betyder att följden blir att konkurrensen snedvrids och yrkesgruppen behandlas olika inför lag.
Fru talman! Landskapsregeringen bedömer att antagandet av denna blankettlag direkt kommer att beröra åtta egna företagare inom transportsektorn
och då i skärgården, just på grund av att de kör gods från Åland till fastlandet,
vilket betyder att de behöver uppfylla kraven som lagen ställer.
Vi vet att de transportföretag som fungerar i skärgården i de flesta fall är
egna företagare så deras verksamhet kommer att begränsas eller fördyras om
de anställer extra chaufförer.
Även när det gäller administrationen kring att registrera arbetstider så
skriver landskapsregeringen att den kommer att medföra extra jobb. De företagare som jag personligen har pratat med anser att det här inte medför extra
jobb för redan idag ser färdskrivarna som kreditkort som ”tankas” ner var
tredje vecka och registreras. De som jag har pratat med anser inte att inte
administrationen kommer att öka.
Vi inom liberalerna förstår att lagen måste antas genom att EU hotar med
repressalier. Vi hörde hur lagen har kommit till och det är historia. Nu är det
bara att gilla läget. Men oberoende av brådskan så kunde åtminstone landskapsregeringen ha hört några av dessa åtta egna företagare under beredningen. Ingen av dem är hörda, det har vi också fått bekräftat av ministern.
Det kan hända att det inte är så stora konsekvenser, men problemet är att de
här företagarna inte ens vet att den här lagen träder i kraft eller att den behandlas här idag. Det skulle varit schysst rent informativt för dem att veta att
den här lagen behandlas idag. Rent praktiskt kanske allt redan är på plats för
dem.
Ministern sade här att hon tycker att det är ledsamt och tråkigt för skärgården och deras företagare att de hamnar på det här och det kan vi hålla
med om. Det bästa skulle vara att harmonisera transportsektorn på Åland
med omvärlden så att samma lagar gäller alla oberoende är du en anställd
chaufför eller en egenföretagare i skärgården eller på fasta Åland. Då behöver
man inte tycka synd om dem som bor i skärgården. Då kan vi tycka synd om
alla efter det, men då skulle man komma ifrån att tycka synd om skärgårdsborna för det finns väl annat att också tycka synd om än detta.
Den här lagen är inte en sådan kioskvältare, den måste väl genom, men beredningen kunde ha varit lite schysstare.
Den här lagen begränsar inte heller cabotage trafiken som hela tiden utförs
på Åland, utan det begränsar bara körtiden. I den här lagen hänvisar man
många gånger till trafiktillstånden. Detta är den stora frågan i det här. För enligt lagen är det bara de som fått trafiktillstånd utfärdat av landskapsregeringen som får idka trafik eller personaltransporter på Åland.
I lagförslaget under punkt 1.3. skriver landskapsregeringen; ”att något sådant tillstånd har dock enligt praxis aldrig fordrats för företag från riket eller andra länder”. Här ligger den stora frågan när vi läser det här lagförslaget. Det är klart att om vi vill ha turistbussarna hit till Åland då behöver man
blunda för om vi läser lagen så ska de inte ens få köra av färjan. Vill vi göra
någonting för trafiken och trafikidkarna så borde lagen om yrkesmässig trafik
2 § punkt 1 revideras och harmoniseras med övriga länder och EUlagstiftning. Tack, fru talman.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Asumaa tar upp i sitt anförande diskussionen kring
olika behandling enligt lag. Då undrar jag vilka åtgärder liberalerna föreslår för att man ska förhindra olika behandling?
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! I mitt anförande här i fjärde sista stycket så uttalade jag mig
att det bästa skulle vara att harmonisera lagstiftningen så att det skulle
gälla för alla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ledamoten för ett intressant anförande. Det intressanta är att liberalerna föreslår alltså en ökad administration. Man
vill att alla småföretagare med en personbil eller två ska omfattas av direktivet och man tycker att det då blir mera rättvist och det blir ingen
snedvriden konkurrens. Jag önskar gärna få det bekräftat för det är ju en
ny linjedragning från liberalernas sida.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller den ökade administrationen så tyckte jag
personligen att jag var mycket tydlig. Vi har hört med företagarna ute i
skärgården och de anser att det här inte ökar administrationen överhuvudtaget. Idag är tekniken är så välutvecklad att alla nya bilar har färdskrivare installerade med kort som ser ut som kreditkort. Så det är det
minsta problemet när det gäller den ökade administrationen. Jag tror
att ministern bara antar. Vi försökte säga att om man hade gjort beredningen lite bättre så hade också ministern också fått det här svaret från
företagarna ut i skärgården.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att ltl Tony Asumaa inte vill svara på min
fråga. Är det faktiskt så nu att liberalerna förespråkar en harmonisering? En harmonisering som innebär att samtliga åkeriägare på Åland,
egenföretagare med en bil, ska in under samma lagstiftning för att därigenom harmonisera och undvika att vi snedvrider konkurrensen. Jag vill
gärna ha ett svar på den frågan här i parlamentet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi vet att den här lagen gäller bilar över sig 3 1/2 ton,
det finns många som är undantagna och det vet också minister Thörnroos. De som verkar på samma område i samma bransch, nu pratar vi
om samma typ av bilar, så det är klart att om det är lika regler och lika
lagar som är åtminstone konkurrenssituationen likadan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte ta fasta på det som sades här alldeles sist,
lika lagar ger lika konkurrens. Det kan jag inte hålla med om. Kan det
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inte vara så att ett större företag får stordriftsfördelar genom att man
kan ordna enklare administration och drifttjänster och det medför att
man har konkurrensfördelar jämfört mot en egenföretagare som med
sitt lilla företag ska klara av all den byråkrati som ett stort företag klarar
av att göra på ett enklare sätt?
Ltl Tony Asumaa, replik

Säkert, desto mer administrativ personal man har så desto lättare att
administrera saker men det betyder inte att det blir billigare.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag vänder mig mot att detta skulle vara snedvriden konkurrens. EU-kommissionen har också kommit fram till den slutsatsen
att när man inför det här direktivets bestämmelser för egenföretagare så
skulle det innebära snedvriden konkurrens genom att större företag har
stordriftsfördelar. Det har man konstaterat från EU-kommissionen, men
ltl Asumaa har tydligen en egen analys.
Ltl Tony Asumaa, replik

Ltl Asumaa förbehåller sig rätten att ha en egen åsikt, ltl Carlsson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Socialdemokraterna konstaterar att Åland har en föredragsenlig skyldighet att genomföra de här bestämmelserna. Mot den bakgrunden har vi ingenting att invända mot regeringens lagförslag.
Fru talman! Genom de föreslagna ändringarna i vägarbetstidslagen skapas
nu likvärdiga arbetstidsregler för förare som utför yrkesmässiga transporter
på väg oberoende av om det är egenföretagare eller anställda. I debatten har
vi haft diskussion om det här.
Vi tycker att det är en ganska socialdemokratisk tanke när det gäller köroch vilotider att alla som jobbar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden med rätt till regelbunden vila och rimligt långa arbetspass.
Om man se det här som ett EU-direktiv så måste vi komma ihåg var kommissionen sitter och hur deras verklighet är. Där finns långa motorvägar och
långa transporter genom Europa där det säkert har funnits företag som inte
ha skött om sin personal och därmed finns det säkert bakgrund i de problemen och olyckor som har skett när förare har varit trötta.
Enligt förslaget kommer nu egenföretagare att omfattas vilket vi har sett
att eventuellt kommer att snedvrida konkurrensen. Men det främjar ytterligare också trafiksäkerheten. Ju fler företag som bevakas desto säkrare vägar
får vi.
Det framgår även att lagförslaget väntas få stora konsekvenser, framförallt
för enmansföretagen och i skärgården. Men i sammanhanget kan vi påpeka
att EU-kommissionen i en tidigare framtagen konsekvensanalys, som vi också
får beskriven här i beredningen, har bedömt att genom att låta egenföretagare
omfattas av direktivets bestämmelse väntas större företag få konkurrensfördelar, som ltl Petri Carlsson försökte lyfta fram här i en replik. Eftersom företagens stordriftsfördelar gör att de t.ex. enklare kan hantera ökade kostnader
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för drifts- och administration till följd av att flera förare behöver anlitas för
att kunna erbjuda samma antal godstransporttjänster.
Det här är alltså ett angeläget regelverk och det ger effekter på transportnäringen. Det här borde vi också följa upp från åländskt håll.
Socialdemokraterna ställer sig därför positivt också till att man enligt artikel 13 i vägarbetstidsdirektivet säger att medlemsstaterna vartannat år ska
framställa rapporter om genomförandet av direktivet och att kommissionen
utifrån dessa ska utarbeta en gemensam rapport om utvecklingen inom det
berörda området. Här undrar jag dock hur Åland kommer att tillgodose den
här rapporten?
Slutligen tog ministern också att det är landskapsregeringen som kommer
att utöva tillsynen. Det står ändå på sidan 7 här i beredningen att tillsynen
eventuellt kunde föras över på arbetsskyddsmyndigheten. En diskussion
kring detta från utskottets sida skulle vara intressant att höra. Tack.
Ltl Petri Carlsson

Talman! Bästa kollegor, vid några tillfällen har vi enhälligt hyllat vissa EUdirektiv och tyckt att de är riktigt bra. Detta är inte ett sådant tillfälle. Vägarbetsdirektivet för egenföretagare är bland de sämsta som den europeiska unionen har producerat. Det är en ren och skär kränkning av rätten att fritt utöva yrkesverksamhet och möjligen också av proportionalitetsprincipen. Just
dessa argument använde både Finland och Spanien när de år 2004 väckte talan om ogiltigförklaring av direktivet till EG-domstolen. Tyvärr avvisade
domstolen Finlands och Spaniens talan.
Här kan det dock finnas en liten juridisk öppning om man vill driva denna
fråga vidare, nämligen att vid den tidpunkt som EG-domstolen kom med sitt
avgörande så hade inte EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna blivit
juridiskt bindande. I domstolen hänvisas ingenstans direkt till den rätt att
fritt utöva yrkesverksamhet eller till den näringsfrihet som avses i stadgan.
Grundlagsutskottet i Finlands riksdag har granskat denna fråga och gjort en
egen bedömning att de inte tror att Europeiska Unionens domstol skulle bedöma direktivet och dess bäring på näringsfriheten annorlunda idag, så våra
chanser är nog tyvärr minimala ur just det juridiska avseendet.
Efter domstolens avgörande har också EU-kommissionen tagit fram en
konsekvensanalys där man bedömde att om man inför direktivets bestämmelser för egenföretagare så väntas större företag få konkurrensfördelar, precis som jag nämnde tidigare i en replik här, eftersom deras stordriftsfördelar
gör att man t.ex. enklare kan hantera ökade kostnader för drift och administration.
Så sammantaget kan det finnas ett och annat juridiskt spår att driva, men
den samlade bedömningen hittills verkar ändå peka på att chanserna är små.
Utskottet kunde titta lite närmare på detta.
Talman! Enligt uppgifter från Sveriges Åkeriföretag kommer cirka 6 000
egenföretagare att behöva minska sin arbetstid. Av den svenska regeringspropositionen framgår att om förare som är egenföretagare ska omfattas av
vägarbetstidslagen så ökar antalet tillsynsobjekt med nära 40 procent. Enligt
statistikcentralen finns det i Finland ungefär 9 000 transportföretag. Av
dessa har ungefär 80 procent 1─3 bilar. Där konstateras också att genomförandet av vägarbetstidsdirektivet kommer att begränsa verksamheten i små
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företag av detta slag, eftersom företagarnas arbetsinsats i fråga om den operativa verksamheten är betydande.
Precis som det står i lagförslagets verkningar så leder sannolikt en begränsning av arbetstiden för förare som är egenföretagare till att åtminstone
en del företag måste anlita extra arbetskraft. Eller kanske ännu mer troligt så
kan det leda till att företagen måste skära ned verksamheten. Det här är alltså
inget bra direktiv, det leder bara till mer byråkrati för både småföretag och
myndigheter samt sämre lönsamhetsförutsättningar och konkurrensmöjligheter för egenföretagare.
Ur ett annat principiellt perspektiv är också det här direktivet helt oförståeligt. Varför ska vi införa tvingande lagstiftning för andra än arbetstagare i
arbetsrättslig lagstiftning? Det borde vara helt främmande för oss eftersom
det inte är så vi brukar ha det. Inte ens de rödaste vänster-regeringarna i Sverige har gjort det, men nu tvingar EU oss till detta. Mycket tråkigt.
Ytterligare en sak som är värd att notera finns i 8 § i lagförslaget, dvs. skyldigheten att registrera arbetstider och spara uppgifterna i två år ytterligare.
Det här har man tittat på i två utskott i Finlands riksdag och kommit till två
olika slutsatser även om man har samma syn på effekterna. Både kommunikationsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet menar att detta
kommer att öka de små åkeriernas administrativa börda i onödan utan att
tillföra företagaren någon konkret nytta eller göra tillsynen över arbetstidsbestämmelserna säkrare.
Men på rikssidan har man olika åsikter i hur man måste genomföra kraven
i lagstiftningen. De som vill lätta på kravet menar att just denna hårda skrivning i 8 § har liten betydelse för trafiksäkerheten och att det är omöjligt att
övervaka den faktiska arbetstiden, allt enligt en expertutredning. De påpekar
att körtiden övervakas med färdskrivare och att ett av kriterierna på företagande är att företagare inte har någon arbetstid. Förare som är egenföretagare arbetar för sitt företag också när de inte kör bil. De planerar, marknadsför och avtalar om köruppdrag. De menar att arbetstidsregistreringen bara
blir en skyldighet till som de facto inte ger någon tillförlitlig information om
hur mycket tid företagaren lägger ner på sitt arbete. Artikel 9 i vägarbetstidsdirektivet styr detta så här finns skäl för utskottet att titta närmare på denna
fråga och se om vi här på Åland kunde lätta lite på kraven i 8 §.
Tyvärr ser det ut som att vi ändå kommer att bli tvungna att godkänna
detta lagförslag förr eller senare, och nu verkar det bli förr eftersom kommissionen nu i februari beslutat att väcka talan mot Finland i EU-domstolen.
Finlands trafikminister Merja Kyllönen menade att det här dragits ut på tiden
så länge som man bara kan och kommer att betyda att landet snart kan få betala 300 000 euro per dag i böter om man inte lagstiftar snabbt i denna fråga
nu.
Jag vill ändå vädja till att utskottet tittar noggrant på de möjligheter som
kan finnas i det som jag har anfört.
Om man nu ändå går in för det här så är det viktigt att man i betänkandet
lyfter fram vikten av artikel 13 i vägarbetstidsdirektivet, precis som ltl Sara
Kemetter framhöll, där det framgår att medlemsstaterna vartannat år ska
framställa rapporter om genomförandet av direktivet och att kommissionen
utifrån dessa ska utarbeta en rapport om utvecklingen inom det berörda området. Förhoppningsvis kan dessa rapporter sedan leda till mer förstående för
egenföretagare i framtiden. Tack.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson öppnade sitt anförande med att det inte
skulle vara bra för konkurrensen eller hur han uttryckte sig. Om man
tänker på att långa arbetsdagar gör att även en egenföretagare blir trött.
Hur resonerar ltl Carlsson i trafiksäkerhetshänseende, det drabbar ju
medtrafikanter, bortser man då från den biten?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är en viktig fråga som ltl Sundblom lyfter upp. Det
är ju de facto så att det finns andra regelverk för att titta på det här.
Dessutom måste man komma ihåg, precis som jag anförde, att det är
oerhört svårt att övervaka det här och på något sätt se hur man fullständigt skulle tillämpa den här lagstiftningen angående arbetstiden. Jag
tror att det blir väldigt, väldigt svårt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson nämner att det är inte något bra direktiv ur konkurrenssynpunkt. Jag kan till stora delar hålla med. Det
kommer att drabba egenföretagarna. De stora logistikföretagen ser en
möjlighet att bygga upp sin verksamhet och konkurrera ut egenföretagarna.
Jag begärde replik närmast för att ltl Petri Carlsson frågade om det
finns en möjlighet att lätta på kraven i 8 §. Det var det som jag frågade
efter tidigare när minister presenterade det här. Har vi tolkat det här
rätt eller finns det möjligheter att tolka direktivet på ett annat sätt?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag lyfte frågeställningen att det kan finnas en möjlighet, däremot styr frågan om två års rapporteringsskyldighet. Man måste
fördjupa sig ordentligt i den frågan och fundera om vi på något sätt kan
lätta på kraven. Det tror jag att utskottet kunde titta lite närmare på.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson och jag sitter båda i utskottet. Vi får väl ta
ställning till om vi kan fördjupa oss i det här. Jag tycker att det är skäl
att faktiskt sätta sig in i det här så att vi inte bara godtyckligt klubbar
igenom ett direktiv utan att undersöka alla möjligheter för att få en lindring.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det verkar som vi delar den uppfattningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I kollegan Carlsons anförande, som var mycket initierat, saknade jag egentligen endast en diskussion om subsidiaritets- och
proportionalitetskontrollen. Naturligtvis är vi alla medvetna om att det
här är en rättsakt som tillkommit innan EU, framförallt kommissionen,
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respekterat subsidiaritet och proportionalitet. Min tanke är att om
kommissionen idag skulle starta ett sådant här projekt så skulle det inte
bara komma invändningar från de länder vi hörde. Det skulle hagla, det
skulle komma störtflod av subsidiaritets- och proportionalitetsinvändningar. Hur dagsläget ser ut kunde utskottet också med fördel ta en titt
på, också i ljuset av det som nämndes här stadgandena om de grundläggande rättigheterna i EU.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag hittade ingenting om att man har berört subsidiaritetsprincipen särskilt mycket. Däremot har man berört proportionalitetsprincipen och man har också kommit till slutsatsen att det inte berör den särskilt mycket. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad det stod om
den, men det fanns ett logiskt och godtagbart resonemang där både
domstolen och grundlagsutskottet har tittat på just specifikt den frågan.
Däremot tycker jag att den stora frågan är att man går in och kränker att
fritt utöva yrkesverksamhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Carlsson sade i sitt anförande att vi måste anta den
här lagen, det håller jag med om och det påstod jag också i mitt anförande. Vi kanske inte har något val, men vi får titta på alla detaljer som
här har framförts. En detalj har varit att kostnaden av administrationen
kommer att öka och medföra stora kostnader för egenföretagarna och
därmed sämre lönsamhet. På vilka grunder påstår ltl Carlsson att administrationskostnaderna kommer att öka? Är det detta som står i lagförslaget eller är det också praktiskt förankrat ute i branschen?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, på den grunden att i den konsekvensanalys som
EU-kommissionen har gjort så framgår de här bitarna. Dessutom i de
underlag som finns från både Sveriges och Finlands riksdag framgår det
tydligt att de kostnaderna kommer att öka.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Konsekvensanalys gjord av EU, konsekvensanalys
gjord av Finlands riksdag och konsekvensanalys gjord av Sveriges riksdag. Vi måste komma ihåg att nu är vi på Åland och den lättaste konsekvensanalysen är ju att ringa en företagare i skärgården. Gör man detta
så hör man att de här kostnaderna inte existerar, för de som har åkeri
har haft det här implementerat i många år. De har redan haft detta implementerat, de ser överhuvudtaget inte några administrativa ökade
kostnader i sin verksamhet och de kommer överhuvudtaget inte att påverka deras verksamhet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är ltl Asumaas uppfattning och undersökning. Jag
kan bara konstatera om det som har tagits fram, det underlag som jag
har läst och det faktum att man t.ex. förändrade 8 § och påför administ-
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rativa skyldigheter med två års upprätthållande så tillför faktiskt administrativ börda. Jag vet inte om de egenföretagare i skärgården, som
Asumaa har pratat med, har varit fullt medvetna om alla de här detaljaspekterna, för det tog ganska lång tid för mig att sätta mig in i allt
detta. Jag undrar om de har hunnit sätta sig in i alla de här frågorna?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Petri Carlsson för ett synnerligen intressant
och balanserat anförande. Jag delar ledamotens synpunkter kring administrationen. Det är de facto fråga om förändrade administrativa rutiner
för egenföretagare å ena sidan. Sedan ska vi också komma ihåg att någon, i det här fallet landskapsregeringen, också får utökad administration eftersom någon ska kontrollera och se till att direktivet efterföljs.
Jag är också glad att ledamoten så klart och tydligt tar ställning för
förslaget. Tillsvidare är det således nu då bara liberalerna som inte tycker att lagförslaget är bra. Det gläder mig att jag har fullt stöd från moderaterna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ministern för den repliken. Jag lyfte också fram i
mitt anförande att det innebär ökad byråkrati även för myndigheterna.
Jag delar också den uppfattningen att det här med stor sannolikhet antagligen måste genomföras och det behöver vi göra. Men frågan är hur vi
genomför det? Det kan möjligen finnas någon viss justeringsmån i någon paragraf.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Landskapsregeringen har varit väldigt tydlig med att vi har
tagit ett aktivt medvetet beslut där vi försöker komma emot och hjälpa
alla dessa småföretagare som finns på Åland så att de ska ha möjlighet
att fortsätta bedriva sin verksamhet och inte bara fylla i papper när de
befinner sig hemma eller inte är ute i sitt fordon. Jag tycker att det är
klokt att använda sig av det undantag som EU de facto ger möjlighet till
den här gången.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt den uppfattningen att det var klokt av
landskapsregeringen att använda sig av de undantagsmöjligheter som
fanns i direktivet. Frågan är om man ytterligare kan förfina det och det
kan vi titta lite närmare på. Jag delar också den uppfattningen att direktivet inte var bra, bara för att man vill anta direktivet så behöver man
inte gillar det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi vill från obunden samlings sida säga att vi är glada för att regeringen har gjort vad som göras kan. Man kan säga ”räddas vad som räddas
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kan” när det gäller den här förordningen. Ju mera man börjar spjälka upp det
här och titta på detaljerna desto mera komplicerat blir det nämligen.
När det gäller egenföretagare inom transportbranschen så det den egna arbetsinsatsen som gör att man får debet och kredit att gå ihop på sista raden.
Man ska införskaffa ny utrustning och det är mycket som är kostsamt.
Tittar vi på själva lagförslaget så funderar jag över ett par saker. När man
till exempel läser på sidan 4 så skriver man: ”Fordon kan således användas
endast på Åland. Om innehavaren av trafiktillståndet väljer att använda
fordonet utanför Åland förefaller undantaget, vilket medför att kör- och viloförordningen som helhet ska iakttas.” I texten längre fram när man säger
vem som omfattas av detta så säger man; ”i huvudsak berörs åtta näringsidkare i skärgården”. Men det är ju de facto så att den här lagstiftningen berör
samtliga egenföretagare på hela Åland. Om en transportör från t.ex. Eckerö
väljer att en gång, under ett år, åka till Åbo för att hämta en artikel av ett eller
annat slag, så omfattas han resten av året, som jag har förstått och läst det
här, av kör- och vilotider.
Om man lagstiftar så är det också väldigt viktigt att man har en övervakning som fungerar. Hur ska då den övervakande myndigheten t.ex. kunna
veta att näringsidkaren en gång har varit med sin lastbil till Åbo?
Det finns väldigt många saker som jag tycker att utskottet behöver titta på.
Utskottet behöver se hur man av den här lagstiftningen kan skapa en uppföljning som också är relevant och rättvis.
Tittar vi sedan ytterligare på arbetstidsförkortningen så sägs att en trafikidkare inte får göra något arbete som omfattas av någon form av anknytning
till själva fordonet. Man får alltså inte tvätta fordonet, man får inte laga en
lampa som har gått sönder eller någonting annat på fordonet efter körningen
som inte räknas till arbetstiden och samma sak gäller bokföring etc. Det här
är absolut en sak som kommer att påverka dem, men precis som vi har hört
tidigare så har vi inte så många val.
Det som man har reflekterat över tidigare är att vi har många andra yrkesgrupper som inte är begränsad i sitt utövande. Här nämns Finlands författningssamling 1257/1992, som har blivit reviderad i 1221/2007, ”fordon som
uteslutande används på sådana öar med en areal av 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar
öppna för motorfordonstrafik.” Det är där som Åland kvalificerar in att vara
ett undantag från kraven av färdskrivare och körtider. Läser man vidare så
finns det undantag. Där gäller kontroll och underhåll av vägar, alltså plogbilar omfattas inte av de här bestämmelserna. Det finns avfallsbilar, sopbilar,
bortskaffade av hushållsavfall, det finns även mjölkbilar som samlar upp
mjölkprodukter ifrån gårdsbruksenheter och vi har även djurbilar etc. Det
finns alltså undantag idag redan. Det är inte enkelt när det gäller det här. Vi
har även cabotage trafiken som inte berörs av det här.
Jag är glad att vi har möjlighet i finans- och näringsutskottet, där jag själv
även har möjlighet att delta, att få fördjupa oss i det här för att få en lagstiftning som på bästa sätt går att följa upp vad gäller övervakningen. Tack, fru
talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
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Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Första behandling
2

Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 13/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det är dags för ytterligare ett avtal av skattenatur och jag tar på
nytt gärna tillfället i akt att sprida lite ljus över frågor som inte hör till lagtingets vardag.
Botswana med sina två miljoner invånare är idag på sätt och vis en ekonomisk framgångssaga med knappt åtta procents arbetslöshet och ett BNP som
i stort sett har vuxit varje år sedan självständighetsförklaringen från Storbritannien 1966. Skälet till det är den privata diamantindustrin som hållit landet
under armarna och idag utgör en tredjedel av BNP och sjuttio procent av exportintäkterna. Trots det är det problemen som definierar Botswana och inte
vilka problem som helst. Landet är världens hårdast drabbade av immunsjukdomen aids. Som mest har uppemot 40 procent av befolkningen under
femtio år varit smittade. Även ekonomin vilar egentligen på en rätt svag
grund och blir inte bättre av att man tror diamanterna tar slut om 20 år.
Botswana är också en skatt när det gäller nationalparker, t.ex. finns hela Afrikas största bestånd av savanndjur i Botswana.
Det är landet i korthet. Men Botswana är mer än så. Det är också nummer
41 på listan över länder med vilka Norden nu har avtal om informationsutbyte i fråga om skatteärenden. Med bland annat dagens framställan som
grund blir det svårare att undvika beskattning i fortsättningen. Det är ett viktigt arbete.
Myndigheterna i Norden rapporterar numera om indirekta effekter där
nettoinflödet för betalningsströmmar ökat de senaste åren. Totalt kan det
handla om mycket stora belopp. De nordiska ländernas skattemyndigheter
får i och med avtalet med Botswana, tillgång till information om personer och
företag som försöker undvika att betala skatt på inkomster och kapitalinvesteringar. Avtalet bidrar också till att avslöja tillgångar som inte har rapporterats i hemlandet.
Fru talman! Mot bakgrund av detta föreslår finans- och näringsutskottet
att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder ikraft i landskapet Åland till de
delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
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Enda behandling
3

Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering
Landskapsregeringens svar (S 3/2012-2013-s)
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen och bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag. Om
inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för
kännedom.
Ärendet kan bordläggas på begäran av två ledamöter.
Diskussion. Lagtingsledamoten Katrin Sjögren får först läsa upp klämmen.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna har ställt en relevant fråga om ungdomsarbetslöshet och
risk för marginalisering. Vi hoppas på en livlig debatt.
Hänvisade till ovanstående ställer vi enligt vad i 37 § lagtingsordningen föreskriver till landskapsregeringen följande spörsmål: Vilka åtgärder ämnar
landskapsregeringen vidta för att minska ungdomsarbetslösheten samt förebygga marginaliseringen?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! För det första vill jag säga att arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet inte är något den här regeringen tar lätt på. På
samma sätt som oppositionen så vill vi alla våra unga väl och jag välkomnar
en debatt kring detta viktiga område. Som ni säkert minns så diskuterade vi
just den här frågan ganska ingående i budgetdebatten i december.
Även om vi på Åland har den högsta sysselsättningsgraden i Europa och
även den lägsta arbetslösheten så håller jag med spörsmålsställarna att för
den individ som inte har hittat sin plats i samhället eller den person som är
arbets- eller sysselsättningslös är ett slöseri med resurser både ur ett mänskligt och samhällsmässigt perspektiv.
De senaste arbetslöshetssiffrorna visar att i mars var den öppna arbetslöshetsgraden 3,7 procent varav för unga 9,3 procent. Nivåerna sjunker jämfört
med förra månaden men februari har alltid varit den månad på året där arbetslösheten är som störst och arbetsmarknaden sett som dystrast ut. Men
tyvärr är arbetslöshetssiffrorna fortfarande högre jämfört med samma tid i
fjol, men den är på 3,7 procent just nu.
Som jag sagt ett antal gånger både i den här salen och i media så ser vi
några större positiva satsningar och investeringar på Åland som kommer
skapa många nya arbetstagare. Dessa satsningar kommer även medverka till
att det blir en rörelse på arbetsmarknaden där personer som varit arbetslösa
en längre tid kan hitta sin plats och få en ny chans i något företag där någon
annan slutar. Jag kallar det för en Maxinge-effekt, och vad består den då av?
Tittar vi på den åländska arbetsmarknaden ur ett kort perspektiv ser vi att
Maxinge öppnar om 10 dagar, ingen vet riktigt vad det kommer innebära för
arbetsmarknaden idag förutom att det kommer kräva många nya arbetstagare med tanke på köpcentret håller öppet alla veckans dagar och långa dagar.
Vi vet idag att S-Markets etablerande i Möckelö skapade cirka 50 nya arbetsplatser och den 9 juni öppnar de en butik till i Godby.
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Vi vet att flera bolag inom livsmedelssektorn går bra och expanderar och
att de ser positivt på framtiden. Likaså inom industrin och tillverkningsindustrin, där finns flera bolag som just nu räknar på nyinvesteringar och har en
hel del expansionsplaner.
Inom turismen händer en hel del, Smakbyn har öppnat och flera hotell ligger i startgroparna att eventuellt börja byggas.
Hur ser då utsikterna för 2013? Den betydande osäkerheten i den internationella ekonomin gör sig också även påmind på Åland. Alla prognoser beträffande utvecklingen av sysselsättningen under 2013 är synnerligen osäkra. Om
efterfrågan på arbetskraft minskar drabbas vissa delar av arbetskraften särskilt hårt. Det gäller exempelvis ungdomar och personer med nedsatt arbetsförmåga. Bland annat dessa grupper behöver ägnas särskild uppmärksamhet
för att motverka tendenser till marginalisering och utslagning från arbetsmarknaden. I takt med att befolkningen och arbetskraften åldras är det av
central betydelse att på alla plan verka för att så många som möjligt kan behålla sin arbetsförmåga så länge som möjligt.
Vad gör vi då? I budgeten för 2013 finns upptaget 500 000 euro för sysselsättningens främjande. Med det som finns reserverade från tidigare år ligger
resurserna för åtgärder på samma nivå som de senaste åren. Medlen används
för de sysselsättningsfrämjande åtgärder som faller inom ramen för AMS:s
verksamhetsområde. Åtgärderna är dels projektinriktade, dels stödinriktade.
Anslaget kan ytterligare användas för anställning av tillfällig personal med
uppgift att bearbeta arbetsmarknaden för att underlätta för utsatta grupper
eller enskilda att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, motverka
”flaskhalsar” på arbetsmarknaden eller i övrigt bidra till att uppfylla de
sysselsättningspolitiska målsättningarna.
AMS upphandlar två större projekt samt ett antal vägledande kurser för att
främja sysselsättningen och stimulera arbetsmarknadsintegrering. Under våren 2013 anordnas bland annat följande:
- Ett projekt i samarbete med museibyrån för underhåll av byggnader och
kulturmarker.
– Ett nytt grepp för unga arbetslösa prövas med början i april genom kursen
”Livet är ett göra-det-själv-projekt”, där fokus är på att stärka självförtroendet och självkänslan, vilket är väldigt viktigt.
– En kortkurs arrangeras som heter ”Våga välja väg” som riktar sig till vuxna
personer som är arbetslösa.
– Förutom dessa så finansierar vi även några större projekt såsom Emmaus
Byggretur och Katapult.
AMS håller även vägledande kurser och jobbsökarkurser för personer som
varit längre arbetssökande, en på våren och två på hösten. Sysselsättningsstöd kan beviljas för:
1)anställning,
2)arbetspraktik,
3)läroavtalsutbildning,
4)deltidsarbete och
5)start av företagsverksamhet
Så jag vill redan nu säga att regeringen driver många olika projekt och gör
många insatser för att förebygga marginalisering.
Men det är ingen hemlighet att det finns riskgrupper som exempelvis yrkesbytare med hälsoproblem, unga med anpassade läroplaner, inflyttade med
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bristande kunskaper i svenska som kräver speciella och mer krävande insatser. Vi vet också att män har generellt större svårigheter på arbetsmarknaden
än kvinnor på Åland. Särskilt unga män utan yrkesutbildning.
Antalet unga arbetslösa under 25 år har i genomsnitt under den senaste
åtta åren legat på drygt 70 personer men har under det senaste året ökat till i
genomsnitt cirka 100 personer. Arbetslösheten för unga män ligger i genomsnitt högre än för kvinnor. Däremot måste vi vara så ärliga och säga att vi hittills har varit förskonade jämfört med hur det ser ut i övriga världen och
Europa. Antalet ungdomar som varit utan sysselsättning längre än tre månader är inte och har inte varit så jätte många.
Det är dock oerhört viktigt att vi gör allt vi kan och lite till för att motarbeta
arbetslöshet och visst finns det mörka moln på himlen trots att vi ser ljust på
framtiden. ÅSUB har skruvat upp bedömningen för helår 2013 till 3,6 procent
från 3,1 procent, vilket för landskapets budget tillsammans med indexjustering gör att arbetslöshetsersättningar om 2 600000 euro troligtvis inte håller.
Det måste vi dock komma tillbaka i höst med när vi sett hur sommaren, konjunkturen och Maxinge-effekten påverkat Åland.
Det är lönsamma företag som står för ryggraden i den åländska ekonomin.
Långsiktiga, trygga arbetsplatser finns bara i företag som genererar vinst och
går bra. Det är egentligen inte svårare än så, det svåra är för företagen att
göra just det och sedan hitta personer som vill, kan och fungerar efter företagets förutsättningar och behov. Jag har sagt otaliga gånger ifrån den här talarstolen att trygga arbetsplatser aldrig kan lagstiftas fram.
Sysselsättningspolitik genomsyrar mycket av de vi gör dagligen i regeringen. Det spänner över flera områden alltifrån näringspolitiken till den sociala
sektorn och till utbildningen.
Kunskap och innovation är en förutsättning för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt samhälle. Jag är helt övertygad om att det kommande tio åren
inte kommer se ut ungefär som de tio vi just lämnat bakom oss. Det håller på
sker stora förändringar i världen. För bara några år sedan flyttade tillverkningsindustrierna sina produktioner till låglöneländer men nu börjar vi se
hur de flyttas tillbaka. Tyvärr ur ett sysselsättningsperspektiv så ersätts människan mer och mer av maskiner, robotar och automatiska lösningar som utför produktionen dygnet runt, alla årets dagar.
Utmaningen blir att hänga med i den snabba kunskapsutvecklingen och
vidareutbilda och nyutbilda ålänningar för framtidens utmaningar. Fler ”robotoperatörer/programmerare” är framtiden inom industri och tillverkning.
Samtidigt som tjänstesektorns behov kommer öka, där kunskap, innovation,
forskning, design och utveckling kommer bli ledord.
Framtidens sysselsättningspolitik måste gå hand i hand med utbildningspolitiken, som måste gå hand i hand med företagens behov. Förr kunde man
utbilda sig till vad man ville och det fanns ofta ett jobb att få inom den branschen, jag är inte helt övertygad om att det kommer att vara så i framtiden.
Vi ser redan idag högt utbildade duktiga akademiker som har svårt att få
jobb inom vissa sektorer samtidigt som det skriks efter arbetskraft inom
andra högkvalificerade områden.
Samtidigt som vi utbildar människor för att få ett jobb måste vi även uppmuntra till och visa att eget företagande också kan vara ett livsalternativ redan i tidig ålder. Där tycker jag Ålands näringslivsprojekt Ungt entreprenörskap och Sommarlovsentreprenörer är ett lysande exempel. Två projekt som
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vi finansierar till största delen. Vi måste i tidig ålder uppmuntra till kreativitet, initiativförmåga och entreprenörskap.
För att förebygga marginalisering är det även jätteviktigt att vi arbetar med
integration. Ibland får vi höra i debatten om att inflyttade kostar mycket att
inkluderas i samhället. Jag skulle vilja svänga på den tanken. Tänk på hur
mycket vi investerar i våra åländska ungdomar, först nio år i grundskola, sedan ofta tre år till i gymnasiet för att ytterligare bekosta tre-fyra-fem år till på
högre nivå. Det betyder 15-16 år på skolbänken, om vi då investerar några års
utbildningsinsatser på inflyttade som redan har en kompetens så är det oerhört billigt och samhällsekonomiskt. Vi måste ta tillvara våra inflyttade ålänningars kunskaper och värdesätta deras kompetens bättre. Satsning på integration, språk och validering av deras utbildning är en billig investering. Regeringen satsar det här året ca 800 000 euro på integration, det kan minister
Lindholm berätta mer om.
Gällande lagstiftningen så kan jag berätta att vi har satt igång arbetet med
revideringen och förnyelse av landskapslagarna om arbetsmarknadspolitik
och sysselsättningsfrämjande utbildning under det här året samt lagen om
arbete i rehabiliteringssyfte. Dessutom ska studiestödslagen också ses över
under mandatperioden. Tyvärr ligger utbildningsminister Johan Ehn i magsjuka idag annars vet jag att han skulle hållit ett långt anförande utgående
ifrån hans ämnesområde som han behärskar ypperligt eftersom utbildningspolitiken är som en huvudnyckel för att motverka utanförskap för våra ungdomar.
I Europa och Finland har begreppet ”ungdomsgaranti” blivit ett modeord
de senaste åren. I rådets rekommendation föreslås att åtgärder där ungdomar
inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning får ett erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.
I den finländska varianten av ungdomsgarantin som sjösattes vid årsskiftet
2012-2013, går den finska regeringen längre än de målsättningar som sattes
upp i EU:s rekommendationer. I Finland har regeringen gått in för målsättningen att säkerställa att unga hittar en väg till utbildning och arbete och blir
på så sätt delaktiga i samhället. Genom garantin erbjuds en utbildnings-,
praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och
för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från arbetslöshetens början eller efter examen.
Jag är beredd att säga att den åländska modellen för arbetsmarknads-,
sysselsättnings- och utbildningspolitiken fungerar således enligt konceptet
för ”ungdomsgaranti” redan idag.
Det innebär att det för alla arbetslösa arbetssökanden görs upp en individuell plan. Unga under 25 år som varit arbetssökande i mer än tre månader
erbjuds en arbets-, praktik-, studieplats eller en sysselsättningsfrämjande åtgärd. Vi jobbar förutom det jag nämnt tidigare idag även med följande:
- Vi har cirka 30 procent fler studieplatser än vad det går ut elever från
grundskolan.
– Landskapsregeringen strävar efter och jobbar för att vuxenutbildningsinsatser i Ålands gymnasium bereds.
– För att minska avhoppen och felvalen i studierna har landskapsregeringen
dels erbjudit utbildningsalternativet Yrkesstarten och dels öppnat möjligheten att höja grundskolebetyg.
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– Inom ramen för Ålands folkhögskolas ettåriga utbildning, NYA-linjen har
skolan i samarbete med yrkesstarten vid Ålands yrkesgymnasium, Katapult
och Ungdomslotsen tillhandahållit undervisning i matematik, svenska, engelska och fysik för att möjliggöra höjning av vitsorden i grundskolans lärokurs.
– För att öka inflyttade elevers möjligheter till integration och en positiv
språkutveckling, stöder landskapsregeringen ekonomiskt kommunerna i deras uppdrag att ordna särskild undervisning i svenska för elever med annat
modersmål.
Till slut vill jag säga några personliga reflektioner och tankar riktat till arbetssökande ungdomar och till företagen på Åland.
Vi har alla ett ansvar, föräldrar, skolor, myndigheter, politiker och näringsliv att hjälpa, stötta och sporra våra ungdomar att hitta sin plats i samhället.
Men det yttersta ansvaret har dock varje individ själv över sitt liv och det ansvaret kommer man inte undan.
Till dig som är arbetssökande vill jag säga några saker. Sök inte bara jobb
på företag som letar arbetskraft, ta kontakt med de bolag du är intresserade
av. Ta med en CV, knacka på eller ring och erbjud dig och dina tjänster och
berätta varför just du behövs i deras företag. De flesta arbeten tillsätts inte via
arbetsförmedlingen, de tillsätts mellan arbetsgivare och arbetssökande utan
inblandning av samhället.
Gör ett bra intryck, läs på om företaget, visa att du är engagerad och visa
att du vill jobba på den arbetsplatsen. Ta hjälp av någon och skriv en CV,
skriv den inte som alla andras, gör den personlig, berätta vem du är, vilka
drömmar du har. Tänk på vilka bilder du lägger upp på dig själv på bloggar,
instagram eller Facebook. Jag känner inte till någon arbetsgivare som inte
googlar den tilltänkta arbetssökanden och ibland kan en bild säga mer än tusen ord och vara avgörande om du får jobbet eller inte.
Jag skrev ett debattinlägg för några veckor sedan som fått en del kritik. Jag
kallade det 100-10-1. Jag uppmanade en arbetssökande att ringa 100 samtal,
gör man det man få gå på 10 intervjuer och en intervju skulle leda till ett jobb.
Det gäller dock för dig att ringa de där 100 samtalen och inte ge upp, du får
inte sluta efter att du ringt det 61:a samtalet och fått ett nej, jag vet att det är
svårt och tungt men ge inte upp, du behövs där ute.
Till alla företagare vill jag även säga några saker. Ni måste bli bättre på att
svara när en arbetssökande hör av sig. Har ni inget arbete att erbjuda just nu,
kom med positiv kritik och uppmuntra den arbetssökande att fortsätta söka,
men framförallt svara på deras ansökan. Se den arbetssökande som den individ han eller hon är, det kunde vara din son eller din dotter.
Jag avslutar där, herr talman, även om jag har några sidor kvar, tiden har
runnit ut. Jag återkommer.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi känner alla till att det görs väldigt många åtgärder. Man har
gjort de här åtgärderna under flera år. Samtidigt konstaterar landskapsregeringen i sitt svar att på bara ett år har ungdomsarbetslösheten under
25 år ökat med 40 procent från i medeltal 70 unga kvinnor och män till
100. Vi måste fråga oss om vi gör rätt saker.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är klart att man alltid kan göra mer och det ska vi absolut göra. Vi kan stärka studiehandledningen i gymnasiet, vi kan se till
att sätta in stödinsatser men i grund och botten så måste det finnas företag som behöver arbetskraft. Näringspolitiken är oerhört viktig. Näringsklimatet behöver gynnas så att man kan och vill anställa flera människor. Det här är ingenting som görs över en kafferast eller i en handvändning utan det är ett långsiktigt arbete där företag behöver klara av
att generera vinst för att på så sätt också kunna växa och skaffa sig flera
anställda. Det är ett jobb som är jätteviktigt. Vi kan inte trolla fram arbetsplatser, vi ska inte göra det heller, utan de ska växa organiskt.
Tittar man på Åland ur ett större perspektiv så har vi oerhörda förutsättningar just nu. Jag tänker på Maxinge, S-Market och Byggvaruhuset
som bygger ut just nu, det kommer att finnas arbetsplatser där ute.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller med om att basen för arbeten är ett livskraftigt näringsliv. Jag tycker ändå att landskapsregeringens svar är lite väl enögt.
Man pratar inte om de sociala problem som finns, man pratar inte om
andra aktörer och man pratar inte om den här kraftsamlingen som man
faktiskt gör på rikssidan, där man har med tredje sektorn, kommunerna
och grundskolan. Jag saknar ett perspektiv i landskapsregeringens svar.
Minister Fredrik Karlström, replik

Det görs mer än det som står i landskapsregeringens svar, dialog förs
med kommunförbundet och mycket görs av tredje sektorn. Även om det
låter mycket med en 40 procentig ökning så är det fortfarande en handfull personer som vi pratar om och som har varit arbetslösa längre än tre
månader. Det har inte ökat så katastrofalt mycket som man vill framhålla. Med tanke på de positiva saker som vi ser i horisonten, med företag som expanderar, så finns det en plats för ungdomarna som är långtidsarbetslösa. Det betyder inte att vi ska sätta oss ner och vara nöjda
och tycka att vi har gjort någonting bra, långt därifrån. Vi lever i en tuff
och osäker tid där vi ändå har det bra på Åland jämfört med många
andra ställen i Europa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Det är intressant att lyssna på näringsministerns inlägg om hur vi ska göra och utforma våra CV. Det har väl en och annan
gjort några gånger så kanske vi har den kunskapen här i salen.
Att säga att vi inte har så många som är långtidsarbetslösa, ministern
sade ungefär 40 personer, så målsättningen måste vara att en ungdom
som är arbetslös är en för mycket. Minister nämner AMS och deras arbete. Det första som åtminstone jag personligen reagerade på är att man
arrangerar passiva kurser, jobbsökande kurser. Enligt mitt sätt att se så
borde AMS ta en mer modern och mer aktiv och kanske aktivt mera söka
upp jobb åt ungdomarna än att passivt ha dem på kurs och berätta hur
man ska söka jobb.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag delar den uppfattningen. I verksamhetsplanen för det
här året gav jag AMS uppmaningen att man behöver vara mer aktiv mot
företagen och fråga vad företagen har för behov av arbetskraft framöver
och var företagen eventuellt behöver någon ny person. AMS har fått en
uppmaning från näringsministern att bli mera aktiva och jobba inte bara
mot de arbetssökande utan fokusera lite mera arbete mot företagen, leta
upp och erbjuda personer som skulle kunna passa in i olika företag på
Åland. Vi vet ju att vi har cirka 2 400 företag på Åland. Om en bråkdel
av de företagen skulle anställa någon till så skulle det här inte vara något
problem, det gäller bara att företagen gör det.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Det var ju trevligt att höra att ministern delar min
uppfattning. Vi tänker kanske mycket lika i de här frågorna. Det är roligt
att höra att ministern verkligen vill modernisera sättet på hur man ska
arbeta på AMS, från passivt till aktivt uppsökande. Vi vet att vi har den
moderna teknologin redan idag, arbetsplatserna finns där och ungdomarna behärskar alla medier idag. Man behöver inte gå en kurs på AMS
där man berättar var man ska hitta jobb, det sköter nog ungdomarna
om.
Vi ser fram emot att resurserna allokeras om och att det satsas mer på
den uppsökande verksamheten än den passiva kursverksamheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag är lite inne på samma tema. I slutet av svaret
skriver man: ”Unga under 25 år som varit arbetssökande i mer än tre
månader erbjuds en arbets-, praktik-, studieplats eller en sysselsättningsfrämjande åtgärd.” Fungerar faktiskt det här tillfredsställande?
Fixar man fram praktikplatser så det räcker?
Minister Fredrik Karlström, replik

Praktikplatser är viktiga. Det är ett bra sätt för personer som har varit
arbetslösa en längre tid att komma in på marknaden och kunna skriva
en rad till i sitt CV och visa att man har varit aktiv. Det förutsätter också
att det finns vettiga praktikplatser hos företag att ta del av. Praktikplatser tillsätts väldigt ofta. Ibland är det lyckat, ibland är det mindre lyckat
och det är ett jobb som tar mycket tid från arbetsförmedlingen. Även där
tycker jag att man kan bli bättre, absolut. Man kan sälja in till företagen
att den här möjligheten finns. Jag tror det är många företag som inte vet
om att den möjligheten finns. Diskussionen som förs när det gäller
sommarjobb är om det rätt att ta in en praktikplats under sommaren när
företag har behov då borde de istället anställa sommarpersonal. Så det
finns två sidor på det myntet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! För att spinna vidare på den tråden, vilka ekonomiska resurser avser landskapsregeringen att sätta för att hjälpa till med
praktikplatserna? Vi vet att det är många som kanske inte besöker AMS
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tillräckligt ofta och lätt faller utanför det här systemet. Hur ser resurserna ut för den uppsökande verksamheten?
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Resurserna i det här fallet är faktiskt inte det största problemet. För det finns resurser för praktikplatser. Däremot är tillräckligt
med företag som har möjlighet att ta emot praktikanter en bristvara. Ett
företag som tar emot en praktikant får avsätta ganska mycket tid, kraft
och energi för att handleda den här personen. Jag har börjat föra en dialog med företagen om de skulle kunna tänka sig bli mer intresserade att
anordna praktikplatser om de kanske fick en handledarpeng? Om man
tar en eller flera praktikanter så kunde man få en viss ersättning från
samhällets sida till företagaren som tar hand om praktikanten och man
som får in en arbetslös ungdom i sysselsättning. Det är en väg som jag
själv gärna skulle se att vi går vidare på. Men det finns vissa saker kvar
innan vi är i mål med det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Minister Karlström betecknade ungdomsgarantin som ett
modeord. Det är inget modeord, det är ett medel för att skaffa meningsfull sysselsättning åt ungdomar som inte har det. Den ungdom som är
utan sysselsättning är till hundra procent arbetslös. Jag skulle avråda
från att beteckna åtgärder för att förhindra arbetslöshet som ett modeord.
Det andra i samma sammanhang som lät konstigt var att Finland har
gått längre än EU i frågan om åtgärder för ungdomsgarantin. Det är ju
precis tvärtom. EU försöker följa efter Sverige och Finland, Sverige startade med sin samhällsgaranti, Finland följde efter med ungdomsgarantin och nu lanserar EU en motsvarande ungdomsgaranti med förebilder
i de första. Undra på att Finland har gått längre, Finland utgör ju en förebild för övriga EU.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Kanske jag formulerade mig tokigt, men det var det som
jag menade. EU har en målsättning om en ungdomsgaranti. Den finska
modellen som sattes igång 2012-2013 har gått längre än vad EU rekommenderar att man ska göra.
Ordet modeord kanske också är fel att använda i debatten. Jag vill
komma till vad som är det viktiga. Är det viktigt att vi har åtgärder och
resurser tillsatta för att kunna hantera det här? Eller frågar ltl Jansson
efter en lagstiftning som vi borde ha? Enligt lagstiftningsmodellen kan
man slå lagboken i bordet och säga; sysselsätt mig! Är det inte så att vi
redan på Åland har en ungdomsgaranti enligt modell som är bättre än
den europeiska modellen och i likhet med den finska?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är riktigt, vi är överens, ungdomsgaranti är egentligen
inte någon lagstiftning. Det är ett program för att under många samhällssektorer skapa miljöer där ungdomsgarantin kan genomföras och
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måste genomföras nationellt, på Åland och i övriga EU som nu går under samlingsbeteckningen ungdomsgaranti. Om vi vill tala om lagstiftning inom lagtingets område så vore det i så fall en ungdomslagstiftning
dvs. en ordning enligt vilken man kunde skapa ett sysselsättningspolitiskt ungdomsprogram, eller hur man nu vill uttrycka det, där alla aktörer med normativ makt, som lagstiftningen ger, medverkar och vid behov tvingats medverka. Men lag som sådan är jag inte ute efter, det är vi
inte överhuvudtaget ute efter i det här sammanhanget, utan mera en
programmatisk inriktning på en bred samhällsverksamhet.
Minister Fredrik Karlström, replik

Anser inte ltl Jansson att det som jag presenterade i min muntliga redogörelse fyller ganska mycket av det som ltl Jansson är på jakt efter i
ungdomsgarantin, med alla de åtgärder som vidtas, alla de projekt som
sätts igång och alla de resurser som allokerats just för att motarbeta
marginalisering och utanförskap?
Att komma ner till en nollnivå är en drömvärld och den är säkert inte
så enkel att nå. Vi ska inte ge upp förrän vi har nått dit. Men vi måste
också sätta allt i proportion och relation. Vi måste också försöka lyfta
upp de positiva exempel som finns därute med de investeringar som
idag görs och som kommer att skapa väldigt många nya arbetsplatser på
Åland.
Jag tycker att vi kan ta den här diskussionen igen efter sommaren och
hösten. Då har vi förmodligen sett Maxingeeffekterna och hur det kommer att utspela sig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ministern höll ett långt och bra anförande. Det här
senaste rådet som ministern gav nu åt ungdomarna anser jag faktiskt att
inte passar de ungdomar som är mycket trygga i sig själva och har ett socialt nätverk och stöd framförallt hemifrån eller från vänner. Jag upplever nog att problematiken inte riktigt handlar om de här ungarna, de
som inte kan ringa och skriva osv. Inom tre månader har nog dessa ungdomar en plats och det har statistiken visat. Problemen ligger egentligen
hos dem som efter tre månader inte har en plats och vad beror det på?
Där har vi mycket andra faktorer som kommer in. Hur ser ministern på
det?
Minister Fredrik Karlström, replik

Jag delar den synen. Det är där som problemen och bekymren är. Vi sätter också in ganska mycket resurser av våra gemensamma sysselsättningsfrämjande åtgärdspengar. Vi har Katapult, ungdomslotsarna och vi
har uppsökande verksamhet. Det finns problem och vi behöver titta på
flera konstruktiva förslag och idéer. Jag hoppas att det under den här
debatten kommer fram vad som bör göras och på vilket sätt vi ska göra
det. Varje person är hundra procent sysselsättningslös, för den personen
är det inget alternativ och för samhället är det inte heller ett alternativ
för det är kostsamt i båda ändor. Jag delar den åsikten. Precis som jag
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sade i mitt huvudanförande så är det vissa grupper som är svårare än
andra och där har vi en utmaning. Det finns också många i tredje sektorn som gör ett oerhört viktigt jobb. Vi har också inom företagsvärlden
många bolag som tar ett stort ansvar och sysselsätter personer som
kanske inte har samma förutsättningar som majoriteten.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är bra att ministern också lyfter fram tredje sektorn och framförallt Katapults verksamhet. I gruppen har vi diskuterat,
och framförallt jag själv skulle vilja lyfta fram, de förebyggande åtgärderna, de tidiga insatserna. Man borde eventuellt kanske göra någon
kartläggning i fyraårsåldern och bedöma redan då eventuella risker och
vad man skulle kunna göra åt dem, sedan eventuellt i åttonde klass och
sedan en ny bedömning i nionde klass för att hinna genomföra stödåtgärder. För det har faktiskt visat sig att ju tidigare man sätter in insatser
desto mindre problem har vi. Jag tror att det gäller just sådana ungdomar där man inte har satt in rätt tidiga insatser, som blir de här som inte
får Maxingegåvan efter tre månader.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Det är synd att minister Johan Ehn inte på plats idag
för han har full kontroll på många av de här frågorna och utvecklingen
för skolan. Det finns mycket som vi kan göra bättre med samordning. Vi
skulle kunna börja använda flera verktyg i vår verktygslåda för att också
förebygga att sådant här uppkommer. Jag hoppas att andra ledamöter i
salen som är aktiva och jobbar med de här frågorna delar med sig av sin
erfarenhet och kunskap.
Det här är en fråga som jag tror att oppositionen och regeringen
egentligen är rörande överens om att vi vill hitta en lösning på, vi vill
göra det bästa tänkbara som vi bara kan. Det finns egentligen inte så
mycket politik i det här. Det är bara frågan om hur man kommer vidare
på bästa sätt. Vi vill lika väl allihop oavsett var och vem vi är.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Också jag reagerade på påstående från ministern att en ungdomsgaranti skulle vara ett modeord. Den här regeringen skrev in i sitt
handlingsprogram att man skulle inleda det här systemet en ungdomsgaranti. Man hade det också så sent som förra våren med i den så kallade omställningsbudgeten. Från liberalernas sida handlar det här ytterst om att det ska vara en trygghet. En trygghet för alla, för alla de
ungdomar som också hör till den gruppen som kommer i kläm. Jag delar också ltl Kemetters uppfattning att man mycket tidigare borde
komma in och se till att elever och studerande ungdomar inte hamnar i
kläm mellan olika stadieövergångar. Det finns väldigt mycket med den
här ungdomsgarantin som kunde trygga människors situation.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag menade inte något negativt när jag sade ordet modeord. Det är ett ord som inte fanns i vår vokabulär för kanske fem år se554

dan, då pratade vi aldrig om en ungdomsgaranti, utan det är någonting
som har kommit de senaste åren. På så sätt nämner jag ordet modeord.
Som ltl Eriksson sade så finns ungdomsgarantin i vårt handlingsprogram. Men som jag sade i mitt anförande så tycker jag att vi uppfyller
alla de krav som man kan tänkas kräva när det gäller att ha en ungdomsgaranti motsvarande den som finns i Sverige, Finland och Europa,
med alla de åtgärder och insatser som görs. Inte sagt att vi inte kan bli
bättre, att vi också kan börja jobba tidigare och med förebyggande åtgärder och att vi kan stärka ungdomar från tidigare ålder. Min tanke
med ungdomsgarantin är att man inte får bli passiv i sitt sökande att ta
ansvar över sitt eget liv. Man bör också ha ett aktivt och ökat individuellt
ansvar över sitt eget liv.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Modeordet ungdomsgaranti fanns tydligen i landskapsregeringens vokabulär när man skrev sitt handlingsprogram. Jag och vi från
liberalernas sida tycker att man också ska gå vidare, för vi stöder verkligen den åtgärden för det ger en plattform och trygghet för ungdomarna.
Jag vänder mig mot det här påståendet om att man kan vända sig till
100 olika företag. Jag tycker att det är lite cyniskt från ministerns sida
för alla har inte samma möjlighet att föra sin egen talan, som ministern
själv har. Det finns de som inte kan tala för sin sak. Det är jättesvårt att
vända sig till 100 företagare för att försöka hitta en arbetsplats. Jag håller med om att var och en har ett ansvar för sitt eget liv men alla kan inte
klara av det. Då tycker jag att man ska ha respekt för det.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag har absolut respekt för det. Vi sitter ju väldigt mycket
gemensamma resurser på det här också, det måste ni hålla med om att
vi gör. Vi sätter resurser från AMS, fler studieplatser och mycket annat.
Jag negligerar det inte på något sätt. Man kan konstatera att det finns
personer som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden än andra.
Det som jag har sagt när det gäller tanken om 100-10-1 så gäller det inte
bara att söka arbete, utan det gäller inom det mesta. Man måste vara
ihärdig, man måste vilja och man måste jobba åt det målet. Sedan behöver vi hjälpa de människor som inte klarar av det. Vi är ett samhälle som
värnar om varandra, det är helt självklart och som jag berättade om i
min presentation så gör vi det. Vi har oerhört många insatser. Det görs
oerhört mycket för att värna det som vi kan kalla den åländska ungdomsgarantin. Modeord är ingenting negativt ord.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Eftersom det har kritiserats en hel del här tidigare så
måste jag hålla med minister Karlström att ungdomsgarantin just nu är
ett modeord. För fyra år sedan kanske man kallade det någonting annat.
Strunt samma vad vi kallar det, det enda som vi vill se är effekt och att
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det händer någonting. Jag tycker ändå att minister Karlström har sagt
att man bör se över vad som händer och sker. Samma sak när det gäller
utbildningssidan så tycker jag att utbildningsministern har jobbat för
dessa frågor.
Däremot vänder jag mig lite mot den här Maxingeeffekten. Den gruppen som vi kommer att debattera idag så tror jag inte har så stor nytta av
Maxingeeffekten.
Sedan detta med 100-10-1, många av dessa ungdomar orkar inte ens
ringa fem samtal. Det har varit jobbigt redan i skolan. Tidigare fick jag
jobba med att övertala dem att ringa ett samtal, för de hade fått ganska
snäsiga svar tidigare. Där har ministern rätt, företagarna behöver också
jobba på sitt bemötande.
Minister Fredrik Karlström, replik

Vi delar målet, vi vill nå samma mål där alla ungdomar ses vara en tillgång i samhället och det mår både samhället och ungdomarna själva bra
av. Vi vet att det finns grupper som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden än andra. Det viktiga med 100-10-1, som jag ser det, är
att vi inte får locka in personer som kanske kan ringa 100 samtal att inte
göra det, utan de lutar sig tillbaka och säger; ”landskapsregeringen har
ju garanterat mig sysselsättning ändå.” Det är lite detta som jag vill motarbeta. Däremot ska vi hjälpa dem som behöver hjälp. Jag tycker att vi
har resurser för det och vi alla 37 personer här inne har en vilja att göra
det. Jag tycker inte heller att vi ska strida om påvens skägg.
Ltl Göte Winé, replik

Tack talman! Jag hoppas, som minister Karlström, att det här ska bli en
konstruktiv debatt. Oberoende om man är i regering eller i opposition så
tar man del av det här och ser vad vi kan göra. Oppositionen har bra
idéer som man kan gå vidare med.
När man pratar om detta med bemötande så behöver man kanske se
på AMS arbetssätt. Det kanske är för lätt idag för en ungdom som mår
dåligt att hamna utanför, missar man en gång så hamnar man ut igen.
Kanske ministern skulle behöva titta på hur man skulle kunna utveckla
och förbättra detta, så att vi inte har ungdomar som trillar utanför systemet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Jag blev glad när jag läste i landskapsregeringens handlingsprogram och budget för 2013 att man ville genomföra en ungdomsgaranti. Det
var ett stort steg framåt, som jag bedömde det. Men menar man allvar med
en ungdomsgaranti och vill ge ordet ett faktiskt innehåll handlar det om tvärsektoriell politik som innefattar arbetsmarknad, utbildning, sociala frågor,
kommuner, näringslivet och tredje sektorn. Det handlar om att ta vuxenansvar på riktigt, att visa 100 procent stöd och tillit. Det handlar om en kraftsamling i hela samhället.
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Vi har unika möjligheter att vara bäst, när det gäller att se ungdomarna, att
hitta och skräddarsy lösningar som passar både individen och vårt småskaliga samhälle. Låt oss utnyttja de möjligheterna!
Behovet av översyn av arbetsmarknadslagstiftningen och vuxenstudiestöd
som landskapsregeringen redogör för är nödvändigt och bra. Nya grepp är
också bra t.ex. kursen med syfte att stärka självförtroendet. Vi har en arsenal
av åtgärder på Åland det är inte tal om något annat, men frågan vi måste
ställa oss är om det är rätt saker vi gör, är de tillräckligt effektiva och ser vi
människorna i systemet?
Både Katapult, ungdomslotsarna och yrkesstarten är tillfälliga projekt med
den osäker framtid. Vi behöver ha en mångfald av åtgärder eftersom ungdomar som är arbetslösa och utan studieplats inte är en homogen grupp. Det är
en ganska spretig grupp och behoven är helt olika när det gäller åtgärder och
stöd.
I grund och botten är det här en mycket liberal fråga. Det liberala grundfundamentet är alla människors lika värde, att alla ska ha en chans och en
möjlighet att forma sin egen framtid, att vara och känna sig fri, att känna att
man har framtiden i sina egna händer. Att vara arbetslös och ung innebär att
inte kunna påverka sitt eget liv ens i självklara och banala frågor. För samhället innebär det ett ohållbart slöseri med ung, frisk arbetskraft och en outnyttjad begåvningsreserv. För de unga blir konsekvenserna svåra genom uteblivna inkomster och erfarenheter, ett uppskjutet inträde i vuxenlivet och en
utestängning från den sociala gemenskapen som arbetslivet ger.
Liberala lagtingsgruppen träffade några ungdomar förra veckan som varit
utan arbete en längre tid, längre än tre månader. Budskapet var tydligt och
klart, önskemålen blygsamma men självklara. ”Jag fyller 22 i år. Jag skulle så
gärna ha en egen lägenhet. Det är min högsta önskan förutom ett jobb”. ”Jag
skulle vilja ha min bil kvar! Men bensinen är så dyr.”. ”Om jag skulle ha ett
jobb skulle jag känna mig som en bättre person, mera levande och mera
värd”.
Landskapsregeringen konstaterar i spörsmålssvaret att antalet unga arbetslösa under 25 år har i genomsnitt under den senaste åttaårsperioden legat på drygt 70 personer men har bara under det senaste året ökat till i genomsnitt nästan 100 personer. Det är en ökning på över 40 procent på ett
enda år. Varje arbetslös ungdom är arbetslös till 100 procent. Vi vet med säkerhet att det finns ett mörkertal. Det finns unga människor som inte har
kontakt med AMS, som befinner sig utanför systemet, och som bor hemma
och blir försörjda av sina föräldrar. I riket uppskattar man mörkertalet till
30 000 unga vuxna.
Landskapsregeringen konstaterar vidare att det som är bra beträffande arbetslöshet bland unga, under 25, är det få som är arbetslösa längre än tre
månader. Det finns en annan verklighet bakom att det ordnar sig om man
ringer 100 samtal.
Ungdomarna vi träffade vittnade om en annan verklighet. Att söka jobb
kan lätt bli ett moment 22 för en ung människa, det krävs nästan alltid erfarenhet. Det har man inte som ung och helt nyutbildad. Det krävs dessutom
ofta personliga kontakter för att överhuvudtaget få in en fot någonstans. En
lärlingsplats kräver en arbetsplats osv. Många ungdomar är hänvisade till
korta snuttjobb och tillfälliga arbetsplatser. De upplever att de blir utnyttjade
ibland och att det kan ta lång tid tills man får lönen utbetald. 3-4 dagars jobb
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på en månad uppfyller inte drömmen om en egen bostad men den putsar upp
den officiella statistiken.
Landskapsregeringen strävar efter att erbjuda ett tillräckligt antal studieplatser och dimensionerar antalet sökbara utbildningsplatser i förhållande till
antalet elever som lämnar grundskolan, 1,35 studieplatser/elev. Det är bra,
men också bakom den fina statistiken finns en annan verklighet.
I höstas hade alla som gick ut grundskolan en studieplats, plats i utbildningssystemet men redan till jul var Katapult mer än fullt. I dagsläget är det
fullt och tidvis kö till Katapult. Både Katapult och ungdomslotsarna ser en
tydlig trend att det är fler och fler ungdomar som mår psykiskt dåligt.
På gymnasialstadiet är barnskyddsanmälningar dessvärre ingenting unikt.
Under 2012 avbröt 48 personer sina studier på gymnasialstadiet. Det finns
också siffror på att 20 procent av de studerande inte slutför sina studier på
gymnasialstadiet. I höst kommer det med all sannolikhet att finnas studieplatser enligt statistiken, drygt 1,3 platser/elev samtidigt som den sociala linjen, elteknik, frisör, media och kommunikation inte startar. Det blir dyra utbildningsplatser om avhoppen eskalerar ännu mer.
I några meningar i spörsmålssvaret nämner landskapsregeringen den ungdomsgaranti man genomför i Finland. Den uppfattar liberalerna som unik
och något att ta efter, naturligtvis anpassat efter våra förhållanden. På rikssidan tar man ett humant och mycket sympatiskt helhetsgrepp. Syftet är att
främja att unga deltar i utbildning och kommer in på arbetsmarknaden, förhindra långvarig arbetslöshet och förhindra marginalisering och utslagning
bland unga.
Innan arbetslösheten har varat i tre månader erbjuds arbete, utbildning,
arbetsprövning, jobbsökarträning, startpeng, lönesubventionerat arbete t.ex.
lärlingsplatser eller ungdomsverkstäder.
Man har dessutom infört ett s.k. sassikort, det innebär personen får ett
sassikort från arbets- och näringsbyrån som han eller hon kan använda vid
sökande av arbete.
Lönesubvention kan beviljas för arbete som utförs i arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildningar. Subventionen kan beviljas kommuner,
företag och andra arbetsgivare inom den privata sektorn som t.ex. föreningar,
stiftelser och sociala företag om de villkor för beviljande som gäller arbetsgivaren uppfylls. Det här ett totalt nytänkande och ett mycket bra nytänkande.
Man erbjuder yrkesvals- och karriärplaneringstjänster.
En grupp i ungdomsgarantin som är bortglömd i landskapsregeringens
svar är de som har psykisk ohälsa, andra hälsoproblem eller drogproblem, de
ska erbjudas rehabilitering och offensiva social- och hälso- och sjukvårdstjänster.
I ungdomsgarantin ingår också att den unga personen själv är aktiv. Det
handlar inte om någon slags duttande, det handlar verkligen om att sätta
ungdomarna i centrum och att de själva är aktiva. Man har en skyldighet att
söka till utbildning och det finns t.ex. sanktioner när det gäller utkomstödet.
Hela samhället är delaktigt och har en skyldighet att handla. Det stipulerar
den ungdomslag som finns i Finland, ett, sektorövergripande samarbete och
uppsökande ungdomsarbete. Vi har ingen ungdomslag på Åland. Det är ingen
som åläggs att göra det här. Vi gör en massa åtgärder men har vi kontroll?
Sund är ett bra exempel, där genomförde man uppsökande verksamhet och
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tog faktiskt tag och hjälpte och stödde de här ungdomarna som var utan arbete.
Kommunerna, grundskolan och tredje sektorn nämns inte i landskapsregeringens redogörelse. De är viktiga aktörer när det gäller barn och ungdomar.
Grundskolan är en alldeles särskilt central aktör. En svag länk är stadieövergången mellan grundskolan och gymnasiet, det kompliceras också genom att
vi byter huvudman hos oss. Det är lätt att dra en lättnadens suck när eleverna
klarat nian, men det visar sig att många elever inte klarar av det man kan förvänta sig efter avslutad grundskoleutbildning. Istället för att få underkänt får
man ”nådefemmor” som det visar sig vara svårt att klara av gymnasiet med.
Både studiehandledning och specialundervisning borde utvecklas. På rikssidan finns rättigheter till stödundervisning, intensifierat stöd, särskilt stöd och
individuell plan i skollagstiftningen. Om jag har förstått saken rätt på går en
översyn av specialundervisning också hos oss. Landskapsregeringen ämnar
även se över studiehandledningen, det är också bra.
Från liberalernas sida har vi flera förslag på hur vi kan genomföra en ungdomsgaranti och en kraftsamling i hela det åländska samhället. Det förutsätter ett nytt tänkande och ett övergripande samarbete.
Vi behöver utvärdera det vi gör. Vi behöver samordna och samarbeta. Vi
behöver ta med kommunerna och näringslivet för att forma en ungdomsgaranti. Ett alldeles lysande exempel när det gäller tredje sektorn är Pelaren, dit
unga vuxna kan söka sig om man har psykiska bekymmer. Där får man får
stöd att klara av arbete och man får stöda för att klara av sina studier.
Vi behöver också se över hur vi för statistik. Vi behöver relevant statistik.
Vi behöver ÅSUB som den stora kunskapskälla de är, men vi kanske behöver
se på statistiken på ett annat sätt. Vi behöver uppföljning och resultatstyrning.
Vi behöver se hur vi kan underlätta för arbetsgivare, om det sedan handlar
om sysselsättningsstöd, sassikort eller handledningspeng. Vi behöver flera
praktikplatser och lärlingsplatser.
Vi behöver en strategi mot avhopp på gymnasialstadiet samt en strategi
när det gäller det förebyggande arbetet hos unga. Vi behöver se över studerandehälsan, ÅHS-lagen tar in alla ålänningar och alla ålänningar har rätt till
hälso- och sjukvård, men vi kanske borde marknadsföra studerandehälsovården också för de här unga vuxna. De faller också lätt genom stolarna när det
gäller hälso- och sjukvårdstjänster. Studiehälsan utgör ett viktigt kompetenscentrum.
När det gäller integrationen så står liberalerna fast vid sitt önskemål att
när det gäller integrationsplaner så borde det vara obligatoriskt för kommuner när det gäller barn och ungdomar.
Vi behöver titta över språkundervisning. Jag vet att det här är ett rött
skynke. Det är bra att man ser över svenska undervisningen, men samtidigt
visar forskning att ungdomar och barn med andra modersmål riskerar att bli
halvspråkiga. Man behöver stöda modersmålet också. Särskilt viktigt är det
om man flyttar och man ska börjar skolan och samtidigt ska lära sig att läsa
och ett nytt språk. Det är också väldigt besvärligt att lära sig ett nytt språk
när man börjar högstadiet och är i 13-14 års åldern. Vi behöver ta ett vidare
grepp över språkundervisningen som vi har på Åland.
Talman! Det här var några förslag. Vi alla, lagting, landskapsregering,
kommunerna, social- och hälsovården, näringslivet, tredje sektorn, vuxen559

samhället måste knyta ihop ett välfärdsnät och utforma våra system så att vi
inte släpper igenom ett enda försummat barn, en enda vilsen och ensam ungdom. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är jätteglädjande att liberalerna och ltl Katrin
Sjögren så här utförligt engagerar sig i den här socialdemokratiska frågan. Det var någonting som vi drev hårt i valet och fick med i regeringsprogrammet. Vi är mycket stolta över de åtgärder som regeringen nu arbetar med och kommer att fortsätta att arbeta med framöver i två år.
Jag tycker att det är farligt att jämföra statistik med riket. Åland har
ju som känt haft bättre arbetslöshetsstatistik än riket. Det har visat sig
att vi har mycket lägre ungdomsarbetslöshet när man jämför med både
Finland och Sverige. Det är farligt att börja måla upp mörkare moln än
vad de är på riktigt. Hur ser ni på det?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag hade vinnlagt mig om att vara konstruktiv i mitt anförande.
Jag problematiserade spörsmålssvaret men jag kom också med konkreta
åtgärder. Jag tog upp siffror som gällde riket, men vi kan med fog tro att
vi har precis samma problem hos oss. Vi har den fördelen att vi exporterar vår arbetslöshet, man flyttar härifrån. Alla problem och utmaningar
som finns i större samhällen finns också på Åland men i en mycket
mindre skala. Jag håller med om att vi har alla förutsättningar att ta
fram någonting unikt och fantastisk så att inte någon behöver falla genom nätet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ltl Katrin Sjögren lyfte också fram anpassade kurserna och de här nådefemmorna. Jag blev mycket förvånad att man tar
upp det här i debatten. Jag sitter själv med i specialundervisningsgruppen som håller på med översynen inför läroplansarbetet. I den gruppen
sitter det mycket duktiga specialpedagoger och där är man nog mycket
restriktiv med att försöka ge anpassade kurser och nådefemmor är inte
vanliga. Vi i gruppen lyfter framförallt fram de tidiga insatserna och försöker vara konstruktiva också nu inför det nya läroplansarbetet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är bra att man är konstruktiv. Jag tror också på tidiga insatser och förebyggande insatser. Jag hade också ett förslag om en strategi för det förebyggande arbetet när det gäller unga. Nådefemmor är
ingenting som jag eller liberalerna har hittat på. Det har vi hört vid våra
studiebesök och jag vet att jag har hört det flera gånger av ltl Göte Winé.
Jag tar fasta på den sakkunskap som finns. Jag tror att det är ett problem eftersom det är flera som påtalar just detta, man är schysst, man
ger en femma och så visar det sig att man sedan inte klarar av studierna
på gymnasialstadiet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Det som ltl Katrin Sjögren nämner gör vi redan. Vi
samarbetar med tredje sektorn, vi träffar kommunerna regelbundet och
vi träffar näringslivet, själv gör jag det dagligen. Vi försöker uppmuntra
näringslivet att skaffa flera anställda i sina företag.
När det gäller den finska ungdomsgarantin så är inte allt skimrande
på andra sidan skiftet heller. I Finland har man dragit ner på antalet
studieplatser ganska rejält, det måste man också komma ihåg och det
har vi inte gjort på Åland. Vi har fortfarande väldigt många studieplatser
för våra ungdomar. När det gäller avhopp så vet jag att minister Ehn fokuserar väldigt mycket på det och prioriterar den frågan väldigt starkt.
Jag, som den elaka ministern i regeringen, kan också tycka att man
måste bita ihop lite. Man kanske inte ska hoppa av, särskilt i våra tider
är utbildning livsnödvändigt. Man måste fortsätta att studera om man
ska ha en chans på arbetsmarknaden framöver. Som jag sade i mitt anförande så kommer de kommande tio åren inte att se ut som de tio tidigare. Jag uppmanar ungdomar att inte hoppa av, bit ihop och kämpa
genom gymnasieutbildningen som man har påbörjat!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte har jag pratat om någon skimrande saga. Jag har tagit
fakta ur statistik som jag har fått, som jag har läst mig till och som jag
tycker verkar väldigt, väldigt bra.
Ska man t.ex. ha ansvar över hälso- och sjukvårdsfrågor så förutsätts
det att man ha någon slags hum om ekonomin. Ska man ansvar över arbetsmarknadsfrågor så förutsätts det också att man har någon slags hum
om verkligheten. Det finns en verklighet där ute. Jag uppmanar näringsministern att prata med de ungdomar som är arbetslösa i mer än
tre månader.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag tycker det är viktigt att vi inte får göra det mer attraktivt att hoppa av utbildningen. Det är någonting som vi från politiskt
håll hela tiden måste tänka på. Man kanske går i en gymnasieutbildning
och så ser man någon som inte gör det och som kanske har möjlighet att
köpa bensin till sin bil eller moped tack vare att den personen är i en
sysselsättningsfrämjande åtgärd, det är också en viktig aspekt som vi
behöver beakta. Utbildning är nyckeln till framgång för dagens ungdomar. Jag är helt övertygad om det. Utan utbildning kommer det bara att
bli tuffare om fem, tio och femton år.
Samtidigt vet vi att det finns de som är oerhört duktiga praktiskt och i
framtiden behöver vi också praktiker som kan utföra jobb som måste utföras. Det är ett bekymmer och en utmaning som vi måste se till att vi
matchar ihop. När det är sämre tider på arbetsmarknaden så är det oerhört viktigt att man skaffar sig utbildning och att samhället erbjuder de
utbildningsplatserna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Näringsministern behöver inte alls gå i försvar, inte alls. Vi har
kommit med konkreta förslag här. Man ska inte underskatta problemet.
Det står i landskapsregeringens eget svar till lagtinget att ungdomsar561

betslösheten under 25 år har ökat 40 procent på ett år. Under år 2012
hoppade 50 studerande på gymnasialstadiet av. Jag tror att vi kanske
behöver fundera på att göra saker på ett lite annat sätt. Jag tänker inte
sabla ner det arbetet som görs. Vi vill ha den här debatten för att vi ska
kunna få konstruktiva förslag och för att man ska kunna gå framåt. Som
ministern sade så har vi ett gemensamt intresse i de här frågorna. Men
snälla lyssna vad vi andra säger också!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Katrin Sjögren var i början av sitt anförande i en
bisats lite negativ kring tidsbegränsade anställningar för ungdomar. Jag
anser att tidsbegränsade anställningar kan vara just det som är särskilt
viktigt för ungdomar. Då vågar arbetsgivarna faktiskt anställa ungdomar
som inte har arbetslivserfarenhet och referenser som ungdomar har
svårt att få. Jag vet inte om jag uppfattade ledamoten rätt, rätta mig
gärna om jag har fel, men jag upplevde att det var lite negativt detta med
tidsbegränsade anställningar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ska gärna rätta ltl Petri Carlsson. Det jag sade var mitt exempel som handlade om anställningar 3-4 dagar i månaden. Jag sade att
det friserar arbetslöshetsstatistiken. Det är en omöjlighet att ha en egen
bostad. Inte har jag någonting emot visstidsanställningar när det gäller
ungdomar, men då handlar det väl om några månader och inte om 3-4
dagar. De berättelser som vi har fått höra är att man känner sig lite utnyttjad. Man anställer tio ungdomar och anställer dem i tre dagar och så
kan det ta två-tre månader innan man får lön. Vi kan inte blunda för det
problemet heller.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nej, det är möjligt att vi inte ska blunda för det heller.
Jag tror att man måste komma ihåg att också tidsbegränsade anställningar är viktiga. Varje dag som man får jobba tror jag är väldigt viktigt
för självkänslan. Man måste komma ihåg att det är positivt om man får
jobba.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Mitt exempel var att man blir anställd 3-4 dagar och det betalar
inte en egen bostad. Man hade nog en känsla av lite hopplöshet. Man
hade mycket, mycket gärna velat jobba 30,60, och 90 dagar om man
bara skulle ha fått. Man uppfattar att arbetsgivarna utnyttjar systemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ungdomar med psykisk ohälsa är bortglömda i regeringens svar menar ltl Sjögren. Det kanske inte står så fylligt just i det skriftliga svaret. Men det innebär inte att åtgärder saknas, snarare tvärtom.
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Pelaren är ett exempel där regeringen gått in med 200 000 euro för att
trygga verksamheten under det här året. Vi har förordningar som kommer att träda ikraft i höst som bl.a. rör studerandehälsan. Speciellt när
det gäller studerandehälsan så är tillgängligheten viktig. Vi för också
diskussioner inom landskapsregeringen om hur vi ytterligare skulle
kunna stärka upp den sidan eftersom vi vet att behovet finns.
Satsningar inom den tredje sektorn har gjorts och görs under det här
året både när det gäller tjej- och killgrupper och fair sex osv. Jag tycker
att det finns gott om resurser inom det här området. Sedan är frågan om
vi använder resurserna riktigt rätt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan man fråga sig och det är en relevant fråga.
Tittar man på ungdomsgarantin på rikssidan så är rehabilitering en
mycket klar och viktig del i hela ungdomsgarantin. Det handlar om att
erbjuda ungdomar som har psykiska bekymmer, som har drogproblem
eller som har hälsoproblem att rehabilitering är en del i den här ungdomsgarantin. Man ska vara offensiv när det gäller att hjälpa dem så att
de så fort som möjligt klarar av att börja studera igen eller jobba. Jag
anser att det är en sak som är bortglömd när landskapsregeringen pratar
om sin ungdomsgaranti.
Minister Carina Aaltonen, replik

Rehabilitering finns faktiskt. Mycket av den verksamhet som ltl Katrin
Sjögren beskriver görs bl.a. i ungdomsprojektet Katapult där många
ungdomar med olika funktionsnedsättningar får stöd.
Det var också tidigare här tal om tidiga insatser. Det finns också
mycket resurser inom bl.a. kommunerna när det gäller barnomsorg och
skola, men även här kanske vi behöver kartlägga hur dessa resurser ska
användas på bästa sätt. Jag tycker att det är lite orättvis kritik att säga
att vi inte gör så mycket inom det här området, för det görs väldigt
mycket. Vi är seriösa och vi värdesätter alla åtgärder som gör att unga
inte marginaliseras.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har inte sagt att ingenting görs. Det jag sade, precis som
ministern sade, gör vi rätt saker? I dagsläget är det fullt på Katapult,
man har tidvis kö och man ser att man börjar få ett bekymmer. Både
ungdomslotsarna och Katapult vittnar om en ökande psykisk ohälsa
bland ungdomar. Det måste vi göra någonting åt och kanske göra det på
andra sätt än vad vi tidigare har gjort. Vi måste stöda upp de ungdomarna på ett annat sätt.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag tyckte att det var bra att ltl Katrin Sjögren i sitt anförande också nämnde klubbhuset Pelaren när det gäller sysselsättningsaktivitet för personer med psykisk ohälsa. Det har också framgått i diskussionen här idag att regeringen aktivt gått in och ekonomiskt stött den
här verksamheten. För det är viktigt att framhålla också den gruppen,
psykisk ohälsa ökar hela tiden i vårt samhälle. Jag kan konstatera att när
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det gäller klubbhuset Pelaren så är både ltl Katrin Sjögren och undertecknad aktivt engagerade i verksamheten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ja, det är att vår gemensamma babys, ltl Beijars och min. Jag
tycker att det finns en stor potential när det gäller Pelaren och när det
gäller unga vuxna med psykisk ohälsa. Vi borde ha möjlighet att utveckla
Pelaren men det hänger fast vid att få finansiering från kommunerna
under nästa år.
Ltl Christian Beijar, replik

I det avseendet är ltl Katrin Sjögren och jag fullkomligt överens.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Herr talman! Det är ställt utom precis allt tvivel att arbetslösheten och bristen på arbetsplatser är varje samhälles allra största motståndare och farligaste hinder på väg mot framtiden. Till skillnad mot andra yttre fiender och
utmaningar är arbetslösheten med tillhörande marginalisering dessutom ett
fenomen som uppstår inom de egna leden vilket alltid är svårare att hantera.
Arbetslöshet skapar en känsla av hopplöshet, utanförskap och såklart försörjningssvårigheter. Att inte känna sig behövd sänker självförtroendet hos den
drabbade vilket gör det svårare att hitta fotfästet för att komma tillbaka.
Inom centern är detta ett problem som vi ständigt diskuterar och analyserar.
Bara med hjälp av sysselsättning och framtidstro kan vi fortsätta bygga hela
Åland. Alla goda och framgångsrika samhällen börjar och slutar med arbetsplatserna. Hittills har vi klarat det bra. Åland hör enligt Eurostat hemma
bland Europas 20 rikaste regioner. Vi har alltså möjligheter och resurser som
många andra saknar och vi har ett levande näringsliv som i geografiskt hänseende är förbluffande utspritt på våra öar. Vi ska stödja där det behövs men i
ännu högre grad inspirera där vi kan. Här är utbildningen ytterst viktig.
Men allt det där vet ni. När det handlar om arbetslöshet är det lätt att
stapla floskler på varandra. Ni vet också att arbetslösheten i allmänhet och
ungdomsarbetslösheten i synnerhet är i stigande. Läget på Åland är långt
ifrån katastrofalt men likväl utmanande för ett progressivt samhälle. Varje
ålänning ska ha ett jobb och ett meningsfullt liv och där är vi inte för ögonblicket. Några av oss har ramlat igenom skyddsnätet och andra löper risk att
följa efter. Därmed når man de definierande frågorna: Vem bär ansvaret för
det och vad borde göras? Är det samhällets plikt? Är det näringslivets möjlighet? Är det individens skyldighet och rättighet? Dessa är såklart retoriska frågor för vi bär detta ansvar tillsammans, möjligen med tyngdpunkt på individen som ju är den som både är den drabbade och den som oftast sitter på lösningen. Det borde nämligen aldrig få gå så långt att ansvaret för det egna
självförverkligandet vilar på någon annan än en själv, så länge hälsan är god.
Svaret är därmed att det handlar om en kombination av olika åtgärder som
arbetar mot samma mål.
När det gäller samhällets insatser finns det redan verktyg i lådan. Näringsminister Fredrik Karlström gick i sitt inspirerande och fylliga anförande
igenom vilka konkreta åtgärder man i dag vidtar. Inom centern står vi bakom
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detta. Lösningarna är många och det finns fler. I budgeten finns till exempel
medel att använda för olika sysselsättningsprojekt i främst kommunerna. Här
är det möjligen en utmaning att samordna dessa projekt men det handlar om
administration. Kanske kunde man involvera Ålands kommunförbund för att
identifiera projekt och sedan fördela dessa medel över hela Åland. Det är ett
praktiskt råd och en kortsiktig lösning som kunde göra stor skillnad. Allt entreprenörskap börjar med ett jobb och möjligheten att bidra. Ibland kan ett litet steg vara början på en lång vandring.
Det saknas absolut inte möjligheter för åländska ungdomar. Vi lever bara
några kabellängder från Mälardalen som hör till världens allra starkaste tillväxtcentra. Vid det bordet är vi inom centern övertygade om att även ålänningarna behövs och har plats. I dag kan man till och med bo på ett ställe och
arbeta på ett annat eller jobba på distans. Vi kan på Åland erbjuda en av världens främsta grundskolor och vidareutbildningar och ett boende och trygghet
som inte finns någon annanstans. Av det skälet borde vi fortsätta investera i
denna skola och göra den ännu bättre. Genom att förbättra det som redan är
bra kommer även det som är mindre bra att utvecklas. Framgång föder framgång och skolorna och skolning är oerhört viktiga ingredienser i skapandet av
framtidstro, både hos individen och i näringslivet.
När det gäller vad näringslivet kan göra tillsammans med det offentliga är
möjligheterna långt ifrån utnyttjade. Man kan till exempel tycka att Ålands
landskapsregering borde vara ännu mer aktiv när det gäller näringspolitiken.
Det är lätt att hålla med om det mot bakgrund av hur det varit tidigare, men
vi måste också se verkligheten. Vårt EU-medlemskap gör det extremt svårt att
vara med och stödja annat än utbildning och forskning med skattemedel. I
stort sett allt annat är reglerat.
På det privata näringslivet vilar därför ett stort ansvar. Vi är 28 000 människor som bor i ett självstyrt landskap. Det ger oss handlingsutrymme och
viss frihet men skapar också krav på samarbete. Vi bygger vårt samhälle tillsammans. Jag minns med saknad tiden i början av 1990-talet då 43 åländska
direktörer, därtill manade av Ålands handelskammare, gjorde gemensam sak
och inom ramen för något som kallades för Näringslivets framtidsgrupp satte
sig ner och analyserade och visionerade kring hela Åland. EU-inträdet stod
för dörren och var en gigantisk omställning för det åländska samhället. Hoten
var många och möjligheterna få, enligt den allmänna uppfattningen. Då slöt
sig ålänningarna samman. Viljan från näringslivet att tillsammans med det
politiska Åland göra det bästa av situationen var genuin och framåtinriktad.
Idag råder av allt att döma nya tider. Här i salen debatterar vi friskt både visioner, möjligheter, utmaningar och lösningar för hela Åland. Inom betydelsefulla delar av det åländska näringslivet verkar andra vindar blåsa. Ibland får
jag känslan av att man ägnar minst lika mycket, kanske mer, kraft åt att bekämpa varandra i konflikter om konstgjord makt än att koncentrera sina
krafter i konkurrensen utåt. Det är synd, Åland är alltjämt en liten ö i en stor
värld och vi borde verkligen jobba tillsammans så mycket som någonsin är
möjligt framom att vinna enstaka omröstningar på bekostnad av helheten.
Inom centern är vi övertygade om att hela Åland har att vinna på att fler
ungdomar till exempel bereds möjlighet till sommarjobb på åländska företag.
Inte minst mot bakgrund av närheten till Mälardalen där det inte saknas arbetstillfällen. Om vi på Åland inte lyckas locka de som studerar i Sverige till-
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baka till Åland under sommarloven är risken såklart stor att vi förlorar dem
på lång sikt.
Från samhällets sida ska vi bygga infrastruktur i form av skolor, vägar,
vård, omsorg och liknande. Inom näringslivet borde man aldrig missa chansen att understryka Åland som en framtidsregion och en plats där både företag och människor tillåts blomstra. Lite övergripande uttryckt finns det viktigare saker att sköta än att strida med varandra och sätta låtsasbetyg på landskapsregeringens arbete.
Vi står inte inför ett nytt EU-medlemskap men vi står inför utmaningar av
samma kaliber. Den ekonomiska situationen runt om oss är extremt utmanande och ställer krav på nya åtgärder.
Slutligen, herr talman, några ord om individens eget ansvar och möjligheten att vara sin egen lyckas smed som det heter.
Jag utgår från att alla vill arbeta trots att många hävdar motsatsen. Det är
som det har varit i alla tider. De som är äldre har i stort sett alltid tyckt att de
som är yngre inte gör tillräckligt mycket eller försöker tillräckligt hårt. Föräldrar och deras jämnåriga har alltid ängslats över den kommande generationen. Ändå kan man inte blunda för att samhället byggts upp och man har
fått det att blomstra tack vare exakt samma personer som för 30 eller 40 år
sedan anklagades för att göra för lite eller inte passa in i systemen. Vi ska
göra vad vi kan för att skapa arbetstillfällen men vi borde ägna mer jobb åt att
utbilda modiga individer. Det är som bekant inte fisk man ska ge åt en hungrig, vilket allt oftare sker i dagens curlingsamhälle. Hen behöver ett nät och
några ord på vägen. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag minns också, med en viss saknad, den tid som kollegan Pettersson här hänvisade till. Det var under den verkligt prövande
perioden under början av 1990-talet. Jag kunde gå till 1970-talet vid behov och där hänvisa till hur man gjorde då, inte utan framgång, i ekonomiskt råd.
Jag har länge under den här debatten både i presentationen och i debatten hittills väntat att få veta vad den nuvarande landskapsregeringens tillväxtråd gör. Kan inte tillväxtrådet ha en roll i det här sammanhanget? Rådet är förutsatt i regeringsprogrammet och veterligen tillsatt,
men var är rådet i den här framtidsfrågan?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag önskar jag kunde ge ett råd i det men jag är rädd
för att jag först måste fråga råd av dem som vet bättre om detta råd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det här är en fråga som intresserar mig så jag vill tacka oppositionen för den här debatten. Kanske flera borde tacka för debatten, för
jag anser att liberalerna och ltl Katrin Sjögren hade mycket konstruktiva
idéer.
Jag kan redan nu förvarna om att här blir nog mitt längsta anförande under mina år här i lagtinget.
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Att jobba politiskt med de här frågorna ser jag långsiktigt på och då är det
inte bara den här regeringen som är ansvarig för det negativa och har del i det
positiva här, utan där har även förra regeringen sitt ansvar.
Ser man på detta med att jobba med marginalisering så måste det börjas i
ett tidigt skede, desto tidigare man kommer in med insatser desto bättre.
Först tänker jag ta mig tid att se på regeringens svar för det är väl ingen
hemlighet att jag och näringsministern har haft lite olika synpunkter kring
ungdomsarbetslösheten.
Angående det här med ungdomsgarantin så stämmer det säkert att det inte
är så många som är arbetslösa längre tid än 3 månader. De senaste siffrorna
jag hörde var 17 eller 18 personer, men att vara en av dem är desto jobbigare.
Här måste man se hur man kan hjälpa dem.
Jag kommer längre fram att ha mitt lilla projekt 100 nya jobb, som jag
meddelade i budgeten, så jag kommer att återkomma till det senare.
Jag är rädd för att man ibland vill förfina siffrorna eller att man jobbar
med korta punktinsatser som t.ex. arbetspraktik, då får man en sysselsättning
en tid, men vad händer när praktiktiden där sedan går ut? Man har ju då uppfyllt ungdomsgarantin om man skulle ha den i kraft, genom just att ge den
där arbetspraktiken. Det är en kort ”duttinsats som är bra för stunden, men
nu behöver vi se vilka långsiktiga insatser vi kan göra för att hjälpa.
Jag är fortfarande rädd för mörkertalet, dvs. de som är bara hemma och
inte ens är anmälda hos AMS. Hur ska man hitta dem? Jag vet att ungdomslotsarna jobbar för fullt med det. Men jag tror att det finns ett alltför stort
mörkertal.
Så vad vill man med spörsmålet om ungdomsgarantin? Jag känner mig lite
osäker. Vi behöver kanske se vad det är vi behöver ge. Jag tror inte att namnet ungdomsgarantin räddar det. Däremot måste vi börja titta vilka resurser
vi kan lägga och vilka förändringar kan vi göra för att uppfylla att vi får de
unga i sysselsättning.
Genom kännedom i media och tidigare debatter kanske ungdomsgarantin
just nu inte har så hög prioritet eftersom det är så få som blir berörda av den.
Här behöver vi titta på hur vi kan gå vidare. Att ungdomsgarantin fungerar i
praktiken att få ut de flesta ungdomar inom tre månader så det höll ju AMS
med om i en debatt i radion tidigare.
På sidan 2 nämns ungdomars hälsa och psykiska och välbefinnande och
där ser jag att det ligger mer på kommunernas ansvar, för det är i grundskolan man måste få mera tillgång till skolkurator och skolpsykologer än vad det
finns idag. För man hör från flera håll att det är fler unga som mår dåligt psykiskt och det är också något som jag märkte när jag jobbade som ungdomslots. Här har vi en stor utmaning, vilka möjligheter till studier ska vi erbjuda
dem som mår dåligt? För de klarar nog inte av de krav som ställs för att studera i t.ex. Ålands gymnasium och Ålands yrkesgymnasium. Här måste man
se om man kan bli mer flexibel och frångå det nu beroende systemet av stabilitet och fasta strukturer, men då är det också en resursfråga. Det bör definitivt komma in mer resurser som skolkuratorer och skolpsykologer i grundskolan och då ner i åldrarna som 9-10 års ålder. Idag finns det inte tillräckliga
resurser där. Tyvärr så verkar det alltför ofta som om skolans behov är viktigare än barnens.
Om jag nu lite mer ser på spörsmålssvaret så tycker att de som kanske behöver mest hjälp nämns minst i svaret, just de som mår dåligt psykiskt och
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inte är tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden. För den gruppen, tror
jag, blir allt större och mer marginaliserad, men inte om man inser sitt psykiska mående och får hjälp av t.ex. klubbhuset Pelaren. Det är en resurs som
man borde se hur kan använda sig mera av.
Igen kan man säga; vad kan göra för att t.ex. använda oss mer av och få
hjälp av tredje sektorn? Allt behöver inte utföras av den offentliga sektorn.
I stycket om ungdomsgaranti så skriver landskapsregeringen: ”Myndigheterna måste stödja ungdomarna, särskilt de mest utsatta, men också att
ungdomarna måste ta aktiv del i processen och ta på sig skyldigheter och
ansvar”. Det som skapat debatt och känslor den senaste tiden är näringsministerns generaliseringar om 100-10-1. Tyvärr har vi idag unga arbetslösa
som inte ens klarar av att ringa ett enda samtal. Vi kan inte överge dem och
där kommer samhällets roll in. Det är för dem som jag har pratat om mitt lilla
projekt ”100 nya jobb ”. Vad krävs att få de runt 100 ungdomar, som är öppet
arbetslösa, in i en sysselsättning? Jag är övertygad om att flertalet inte fixar
att ringa på 100 jobb. Jag funderar på hur många av dem som är i sådant mående att de klarar av att vara tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden?
Det är så att alla inte klarar av att som t.ex. 14-15 åringar springa och sälja
sina nybakta bullar i hyreshus.
Vi på Åland har många duktiga ungdomar som uppfyller alla politikers
dröm om unga entreprenörer och unga som snabbt klättrar i karriären. Men
vissa klarar inte det. Det är t.o.m. så att vissa klarar det inte utan stöd från
samhället och där bör man se hur man kan gå in och stöda.
Projekten sommarlovsentreprenörer och ungt entreprenörskap är nog bra
på sitt sätt, men är det bra att vi går in och stöder de projekten med samhällspengar? För många av de här skulle nog klara sig på egen hand. Här behöver vi fundera mera var vi går in och stöder med samhällsmedel. Här behöver vi från politiskt håll få reda på hur läget för de arbetslösa egentligen ser
ut. Vi måste ta ansvar för helheten och se vilka som samhället bör gå in och
stöda, för alla unga kan inte stöpas i samma form vare sig man vill eller inte.
Fru talman! Idag krävs det en utbildning för att få ett jobb. Utbildning är
det första man frågar efter. Det har pratats om vad det står i CV, för det är det
första man tittar på. Här är det jätteviktigt att vi ser de långsiktiga insatserna
med studierna.
Inom utbildningen så har det gjorts bra saker på gymnasialnivå både av
den förra och den nu sittande regeringen. Yrkesstarten är en bra tanke men
missen var nog att man aldrig egentligen tänkt på vem som skulle leda den.
Det finns tyvärr alltför lite lärarresurser till den. Men när man nu ser på
Ålands yrkesgymnasiums hemsida så ser inkommande års möjlighet till valbara yrkesinriktade studier på yrkesstarten intressant ut, och man kanske nu
har hittat formen och resurserna för den utbildningen.
Även folkhögskolans nya linje verkar ha hittat sin form i den yrkesförberedande utbildningen. Det är också roligt att samarbetet med de övriga skolorna nu äntligen börjat kommit igång för Ålands folkhögskola. Sedan gläder
jag mig att man äntligen hittat ett sätt att läsa upp sina grundskolebetyg.
En sak som är gemensamt med de här nämnda punkterna som jag nyss tog
upp är speciallärare. Där måste det börja fungera, för ekvationen av behovet
och resurser så blir svaret idag underkänt med alltför lite resurser. Men där
har jag förstått att landskapsregeringen ser på möjligheten att förstärka speciallärarresurserna. Som jag ser det här så måste man gå in tidigt och jobba
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med de här frågorna. Som jag nämnde så behöver man jobba med de resurser
tidigt och det gäller barnens behov och inte skolans. Utbildningen måste vara
anpassad lite för våra ungdomars utbildningsnivå. På gymnasialnivå så har vi
enbart alltför teoretisk utbildning idag vilket gör att alla inte klarar av den.
Vad händer sedan med dem som hoppar av? Ger man dem resurser och möjligheter? Det blir Katapult och vad händer sedan, ska man börja om från början? Vad har vi för möjligheter att erbjuda dem som inte är mogna att gå in i
gymnasialutbildning när man går ut 9:an? Vi får inte glömma att vissa elever
klarat av grundskolan med s.k. nådefemmor.
Vi kan också erbjuda nya linjen och vi har yrkesstarten. Jag nämner inte i
det här sammanhanget Katapult för det är ju en sysselsättningsåtgärd för de
unga som är arbetslösa. Vi ska egentligen se att man går vidare från nian. Vi
måste se vilka utbildningsmöjligheter vi kan erbjuda.
Att jobba med marginalisering är viktigt, så desto tidigare insatser desto
lättare kan man komma in senare med åtgärder.
En annan av frågorna i spörsmålet är; ”vilka åtgärder gör landskapsregeringen för att minska ungdomsarbetslösheten”? Där kan det vara att man
tycker att man är loj från landskapsregeringens sida. Men ska initiativet
komma från dem som jobbar med frågorna eller från politikerna? Nog är det
ju de som möter de arbetslösa som ska komma med idéer, synpunkter och
förslag. Sedan är det upp till politikerna att se över om möjligheter med resurser och lagstiftning.
Ja, jag vet att vissa tycker jag börjar bli nötig men jag skulle vilja att man
inventerar och ser vilka åtgärder som krävs för de cirka 100 unga, som är arbetslösa, för att få dem i sysselsättning. Klarar vi av att stöda projekt som
1000 nya kor, vilket också är en stödjande åtgärd inom arbetssysselsättningen, så måste vi också kunna stöda just en inventering över de unga arbetslösa.
Det jag bl.a. skulle vilja veta i den inventeringen är: Dels åtgärder om unga
som idag är i sådant skick att de egentligen inte är tillgängliga för den öppna
arbetsmarknaden. Behöver man kanske se över andra utbildningsmöjligheter? Det är två av frågorna som jag vill att man gärna tittar på. Här har vi
också kunskaper hos AMS, t.ex. en arbetspsykolog, som skulle kunna titta på
detta mera. Vi på Åland är så få att vi kan vara flexibla och se möjligheter
istället för att gömma oss bakom fasta strukturer.
Kort lite om arbetsmarknadspolitik. Det gäller för oss att skapa arbetsplatser genom infrastrukturella insatser som t.ex. Gullåsen och polishuset. Men
här borde man också se andra möjligheter hur man kan främja genom samhällets insatser som främjar näringslivet. Där finns t.ex. näringsministerns
satsning på sina 1000 nya kor. Jag pratade nyligen med en person i byggnadsbranschen som berättade om kringeffekterna och vad som hände när det
företaget fick ett anbud och fick jobba vidare med en ladugård.
Det finns renoveringsjobb. Klarar vi av att ge stöd och renovera äldre hus,
så vad innebär det? Det innebär att små företag, de mindre byggnadsfirmorna med 2-3 anställda, klarar sig. Jag har förstått att det är de som håller
på att gå på knäna nu.
Men till sist, fru talman, vad vill jag? Jag vill jobba med att förebygga marginalisering från tidig ålder framförallt ge mera resurser till speciallärare,
skolkuratorer och psykologer. Slå ihop åländska skolkuratorer och psykologer till en enhet och se hur man kan få större möjligheter.
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Höj statusen på att vara elevassistent, varför kan vi inte satsa på en utbildning där? Kanske det också blir en löneförhöjning då, tänker många. Visst,
det blir dyrare för kommunerna. Men jag är helt övertygad om att med de resurserna så kan man spara in pengar på sikt.
Föräldrastöd, förra regeringen tog bort pengarna från Folkhälsan till projektet Föräldrakraft. Jag läste för inte så länge sedan rapporten ”Bättre
stämma i bäcken än i ån” gjord av socioekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Den rapporten handlade om att i Sverige skulle man kunna
få föräldragrupper till fler än 300 föräldrar för den kostnad som det innebär
att undvika att en enda etablerar sitt utanförskap i tonåren. Så här bör man se
hur man kan stöda föräldragrupper för det är satsning som lönar sig på sikt.
Samorganisera bedömningar i de åländska grundskolorna. Idag finns det
3-4 olika system i våra grundskolor, allt från att curla ut eleven till att jobba
med anpassad läroplan. För övrigt börjar jag personligen fundera om man
kanske borde nivåanpassa studierna igen hellre än de förbaskade anpassade
läroplaner som rent ut sagt utestänger elever från flera utbildningar idag.
Jag funderar på en praktisk yrkesexamen. Här borde man lära sig mer av
Yrkesakademin i Österbotten och deras möjligheter till utbildning av praktisk
yrkesexamen. Det är utbildningar som de också har non-stop intagning på.
Utbildningen sker oftast genom läroavtal eller är arbetsplatsförlagd så att eleven kan göra största delen av utbildningen på en arbetsplats för att få praktisk färdighet inom yrket.
Tidigare har ungdomslagen nämnts här. Jag ser den som viktigare än ungdomsgarantin. Här kan vi ålägga myndigheterna att samarbeta och även i det
uppsökande arbetet.
År 2010 gjordes förändringar i riket i ungdomslagen, bl.a. med sektorövergripande samarbete mellan myndigheter och det uppsökande ungdomsarbetet. Nu har inte vi ungdomslag på Åland, men här bör man nog se just på
att t.o.m. i lag tydliggöra det sektorövergripande arbetet.
Kanske skolorna borde få betalt per elev? Nu tänker jag på gymnasialstadiet. Hoppar ungdomar av så måste man rapportera det och bidraget minskar
till skolan. Då kanske man jobbar mer för att ha eleverna kvar i skolan.
Ltl Katrin Sjögren pratade om en strategi. Min personliga reflektion är att
någonting bör man göra. Det nämndes i replikskifte att det är 50 ungdomar
som har hoppat av gymnasialstadiet. Det är inte rätt att det ska vara så. Jag
vill inte kommentera de siffrorna.
Jag tror att jag har förklarat till lust och leda vad jag menar med 100 nya
jobb.
Nytt sysselsättningsstöd som underlättar att få svårplacerade unga att
komma ut i arbetsmarknaden. Idag kanske vi ser litet smalt på hur man ska
få ut unga i sysselsättning. Här borde man titta på vad som kan göras.
Ska vi förebygga marginalisering så måste vi satsa på våra unga och se över
vilka resurser de erbjuds. Sedan måste vi noggrannare se över vad våra
grundskolor ger för utbildning och kanske vi där bör kontrollera dem bättre
än idag. Vi får inte curla sönder dem utan vi måste ställa både krav och ge
stöd. En framgångsrik insats kring barn och unga i riskzon är i stort sett alltid
utomordentligt lönsamt. Oberoende av opposition eller regeringsparti så bör
vi jobba gemensamt för våra ungdomar bästa.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tyckte att det var en bra avslutning och det ställer jag gärna upp på.
När vi debatterar ungdomsarbetslöshet så sade ltl Winé att det är viktigt att vi ser helheten. Jag tyckte att ledamoten själv kanske inte riktigt
såg helheten utan såg väldigt isolerat på detta med marginalisering.
Marginalisering är också viktigt och jag vet att ledamoten har större
kunskap än vad jag har.
Om vi pratar om helheten så är det väldigt viktigt att man har en aktiv
näringspolitik, det är ju bara så som man skaffar jobb och den delen
hade inte alls ltl Winé med i sitt anförande. Ltl Winé frågade vad vi ska
stöda. Ska vi stöda sommarlovsentreprenörerna eller ska vi ha understöd med andra åtgärder, det som ibland kallas konstlade arbetsplatser?
Det är inte jag som kallar dem för konstlade arbetsplatser, men de brukar klassas så ibland och de är också viktiga vill jag säga, ltl Winé så att
inte bli något missförstånd. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man
också kan stöda ungdomar att starta företag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Anders Eriksson. Näringslivet är jätteviktigt. Men när ni skrev under det här spörsmålet så fanns det ingenting om näringslivet. Det handlar om ungdomars arbetslöshet och marginalisering. Jag fokuserade på det. Sedan sade jag att ungdomsentreprenörer säkert är bra, men ska vi stöda detta med samhällspengar? Vi
behöver se var vi sätter in samhällspengar, men där kanske ltl Anders
Eriksson och jag har olika politiska värderingar och synpunkter och det
accepterar jag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man kan givetvis se olika på det. Jag ser det på det sättet att det är svårt
i dagens läge att starta företag. Det är en enorm byråkrati och ett enormt
krångelsamhälle som man ska stånga sig in i. Det är ju givetvis ännu
svårare för ungdomar. Därför ser jag projektet sommarlovsentreprenörerna som väldigt väl använda pengar och det säger jag inte bara för att
Ålands Framtid väckte idén från första början, utan för att jag tror att
det är väldigt bra. Får man ungdomar att starta företag och får de företagen att växa så skapar man ju faktiskt sysselsättning på det sättet.
Det här som brukar kallas för konstlade arbetsplatser, jag ber om ursäkt för att jag använder uttrycket men jag hittar inte på något bra samlat namn, jag tycker inte heller att det är dåligt, det är viktigt för det är
många som faller igenom och inte klarar sig annars. Men måste jag välja
mellan de här båda så tror jag faktiskt att samhället får betydligt mer
tillbaka på sikt genom sommarlovsentreprenörerna om man blir
tvungen att göra en strikt ekonomisk kalkyl. Ltl Winé trodde att sommarlovsentreprenörer går av sig själv och det tror jag däremot inte.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Nej, ltl Anders Eriksson, jag ser inte att det här går av
sig självt. Däremot funderar jag vem som kommer in med pengarna?
Sedan kan vi stå här länge och debattera om vart vi ska rikta in våra
pengar. Här har ltl Anders Eriksson och jag olika värderingar. Det är
helt normalt och ingen fara med det. Vi ser olika på saker, vi sitter i ett
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parlament. Eftersom vi just nu lever med en begränsad kista så måste vi
prioritera och där har vi olika åsikter. Det är ingen fara.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé funderade över ungdomar som lämnar utbildningen och sedan kanske går till Katapult och han ställde frågan vad
det sedan blir, man kanske börjar om från början igen. Jag tror att detta
med 4-6 månaders praktikplatser skulle kunna ge möjlighet att prova på
ett arbete som man sedan kanske kommer underfund med att passar.
Sedan kanske man kan tänka på en utbildning eller läroavtal. Jag tror
att det skulle vara ett väldigt bra sätt. Samhället skulle behöva lägga in
lite för man måste ju få lite mera än vanligt arbetslöshetsunderstöd.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det låter ganska enkelt att uppfylla ltl Sundbloms
drömmar, för egentligen är det så redan. När en elev har hoppat av och
är arbetslös så går det att få en arbetsplatspraktik. Ersättningen är också
högre än studiestödet. Däremot skulle det kunna finnas en liten belöningspeng som är lite högre än arbetslösersättningen, det håller jag helt
med om. Fortsättningsvis ser jag det bara som en duttinsats. Vi måste se
vad vi kan erbjuda för utbildningar. Vi måste börja titta på vad vi gör
där. Det är jättesynd att minister Ehn är sjuk idag för att jag tror att ministern har funderat på vad man kan göra. Jag tror egentligen att det här
är på bordet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag vet att man försöker den vägen, men finns det tillräckliga resurser för det? Kan man då få fram tillräckligt med platser?
När det gäller belöningsbiten så måste det också finnas en morot för
företagarna att stå till tjänst med praktikplatser. Det måste finnas en belöning, det var därför som jag tog upp det här.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det här har de som jobbar med frågorna funderat på.
Men fortsättningsvis är kassakistan tom. Vi försöker få ekonomin i balans. Vi måste se hur vi klarar de här och var vi prioriterar. Vi måste
också se om vi kan lägga pengarna på utbildning istället för att höja morotspengen. Just nu är det jätteviktigt att man försöker se att det finns
ekonomiska möjligheter att utveckla Ålands yrkesgymnasium.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Även jag beklagar att inte minister Ehn är här han skulle säkert
ha vidgat debatten.
Jag vill verifiera mina siffror. ”Knappt 50 personer avbröt studierna
på gymnasienivå och 56 procent av dem var kvinnor”. Det är ur
ÅSUB:s första statistikmeddelande från 2013. Det är svart på vitt.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Om det lät i mitt anförande som att jag betvivlade siffrorna så var det inte meningen. Jag menade att siffrorna inte är bra, och
man måste ta tag i dem. Jag ifrågasatte inte siffrorna, utan jag är övertygad om att ltl Sjögren har tagit reda på fakta. Det var inte menat som
kritik i så fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Ett Åland med jobben i fokus är det vi måste ha. Rent generellt så anser vi inom moderaterna att det måste vara mer lönsamt att arbeta
och att alla som kan arbeta borde ha rätt till ett jobb, antingen som anställd
eller som företagare. Om det ska bli fler jobb måste det finnas företag som vill
anställa och fler entreprenörer. Det man ofta glömmer bort i den politiska
debatten är att när det skapas fler jobb inom det privata näringslivet uppstår
också de resurser vi så gärna vill ha till vård, skola och omsorg. Därför är en
kreativ näringspolitik helt central för att skapa fler jobb, och dessa måste
skapas inom det privata näringslivet. Hela landskapsregeringen måste ha fokus på detta. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att näringsministern och utbildningsministern förstås har centrala positioner i detta arbete
och att de jobbar på mycket bra i rätt riktning.
Vad har generell näringspolitik med ungdomsarbetslösheten att göra då?
Ja, det mesta. Generellt låg arbetslöshet ger också låg ungdomsarbetslöshet.
Det finns ett starkt samband. Sedan finns det såklart speciella omständigheter kring ungdomar och arbetsmarknaden. Till exempel har man inte, av naturliga skäl, samma arbetslivserfarenhet och referenser som mer erfarna har.
Dessutom är det oerhört viktigt att få ett jobb direkt efter studierna då det
annars kan prägla resten av livet negativt. Att ha ett jobb stärker självkänslan
och ger möjligheter att utvecklas, ta ansvar, sköta ekonomi och att kunna ta
nästa steg mot att klara sig själv. En aktiv politik till stöd för ungdomar är
därför viktigt, särskilt nu när konjunkturläget försämras.
Avhopp från skolan, brister i utbildningen och hinder på arbetsmarknaden
är nog vanliga orsaker till hög ungdomsarbetslöshet. Så på dessa områden
kan man ha särskilt fokus.
Alla människor är olika, så också ungdomar. Det kräver olika insatser för
att förbättra möjligheterna för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi
måste bättre ta till vara på varje elevs förmåga. Vi måste ha ännu bättre koppling mellan utbildningen och arbetsmarknadens behov. Vi bör också motivera
ungdomar att slutföra studierna eftersom en orsak till arbetslöshet kan vara
just det att man inte har fullständiga betyg.
Tidsbegränsade anställningar kan man tycka vad man vill om, men just
dessa kan vara särskilt viktiga för ungdomar eftersom fler arbetsgivare då kan
våga anställa personer utan arbetslivserfarenhet och referenser som just ungdomar oftast saknar, vilket jag också lyfte upp i en replikväxling.
Praktikplatser och lärlingsutbildningar är också särskilt viktiga för ungdomar.
Det behövs alltså en palett med åtgärder för att minska arbetslösheten och
även ungdomsarbetslösheten. I landskapsregeringens svar till det här spörs-
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målet framgår också detta, vilket är bra. Fortsätt så och lägg ännu mer fokus
på jobbskapandet och på de åtgärder för ungdomarna som vi kom överens
om i regeringsprogrammet, så kommer ännu bättre resultat. Tack.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren m.fl. ställer frågan: Vilka åtgärder ämnar
landskapsregeringen vidta för att minska ungdomsarbetslösheten samt förebygga marginaliseringen? Jag tänker inte prata så mycket arbetsmarknadspolitik, som ni snart märker.
Marginalisering är i min värld ett ganska vitt begrepp, och arbetslösheten
är bara en del av problemet. Svenska akademiens ordlista definierar ordet
marginalisering: ”Förvisad till en undanskymd plats” och synonymordboken i
min bokhylla säger: ”Överflödig, åsidosatt, utslagen”. Men den bästa beskrivningen jag hittar, på Wikipedia av alla ställen, är ett citat ur boken ”I marginalen - tre livsmönster bland unga med psykiska funktionshinder” där beskrivs ordet så här: ”Att vara marginaliserad innebär att individen inte på
egen hand kan förändra sin livssituation till det bättre”.
En klok präst vid namn Arne Söderbäck sade en gång en sak som har följt
mig i mitt arbete med ungdomar, och som jag tycker är grunden till allt arbete med mänskor överlag. ”Alla vill bli sedda med kärleksfulla ögon. Och
om man inte kan bli sedd med kärleksfulla ögon, vill man åtminstone bli
sedd.” De ungdomar som blir marginaliserade kanske får nöja sig med det
senare och gör det genom kanske inte alltför hälsosamma handlingar alla
gånger.
Fru talman! De flesta ungdomar idag mår bra, det ska vi inte glömma. Men
de som inte gör det måste vi rikta våra kärleksfulla ögon mot. Det är min absoluta övertygelse att det viktigaste för att förebygga marginalisering är att
det bakom varje ungdom finns åtminstone en trygg vuxen, inte nödvändigtvis en förälder, men en vuxen.
Det är en åsikt jag delar med Finlands president Sauli Niinistö som talade
om ungas marginalisering på Institutet för välfärd och hälsas seminariet i augusti ifjol, där han sade: ”De vuxnas värderingar och attityder påverkar hur
ungdomarna utvecklas som individer och därför borde alla vuxna ställa sig
frågan vad just de kan göra för att förebygga marginalisering”.
För att hitta lösningen måste vi titta på vad det är som gör att unga hamnar
i riskzonen för att bli marginaliserade, överflödiga, åsidosatta, utan makt att
förändra sin livssituation till det bättre. Alkohol, familjevåld och mobbning
kan vara orsaker, men också det att kontakten till vuxna är sämre idag än den
var för några tiotal år sedan. Ungdomar som hoppar av skolan, som inte finns
i ett sammanhang, som inte tar del av samhället, ligger i riskzonen. Unga som
inte vet vad de vill och var de passar in, som inte klarar pressen av att som 16åring bestämma vad man vill ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt, ligger i
riskzonen. Att komma nyinflyttad till ett nytt land, en ny kultur och en ny
skola ökar även det risken. Unga som lider av psykisk ohälsa eller inte passar
in i skolsystemet av någon anledning är högriskgrupper.
Fru talman! I höstas klubbade lagtinget en ny integrationslag, som ska
hjälpa bland annat inflyttade ungdomar att integreras, något som är absolut
nödvändigt för att bli en del av samhället man flyttar till. Rätten till en integrationsplan är en rätt som även barn och unga har. I lagens 4 § regleras hur
lagen ska tillämpas på barn under 18 år och kapitel två i lagen är ägnat åt åt-
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gärder. Denna lag, tillsammans med barnskyddslagen och barnkonventionen,
är viktiga och bra styrdokument att använda sig av för att undvika marginalisering, barnskyddslagens hela kapitel 2 är främjande av barns och ungas välfärd när det gäller lagstiftning. Men det är inte enbart med lagstiftning vi kan
bekämpa marginalisering. Sociala faktorer, såsom föreningsverksamhet, kan
vara ännu viktigare. Skoltrivsel, familj, vänner och hobbyer är viktiga faktorer
för att undgå marginalisering. Tredje sektorns roll när det gäller att hindra
barn och unga från att marginaliseras ska inte underskattas; idrottsverksamheter, teater, musik och var helst du kan hitta ett sammanhang där du har en
plats och en samverkan med andra. Det är viktigt att vi, trots hårda ekonomiska tider, stöder dessa verksamheter. Annars kommer det oundvikligen att
kosta oss mer i slutänden.
All fritidsgårdsverksamhet, tjejgruppsverksamhet, förebyggande åtgärder
från fältare, ungdomsarbetare osv. är livsviktigt för den som riskerar bli
marginaliserad.
Jag ser framför mig, när jag står här och pratar om detta, ett antal ungdomar som jag har kommit i kontakt med under åren och som jag är övertygad
om har undvikit att bli marginaliserade tack vare att en eller annan ungdomsarbetare gjort just detta; sett dem med kärleksfulla ögon och trott på
dem.
Den mellanmänskliga kontakten är viktigare än alla andra konstruerade
åtgärder vi kan hitta på i den här salen. Det måste vi värna.
Men det är inte bara de ungas mående som påverkar. Även de vuxnas mående är en riskfaktor; alkoholproblem i familjen, familjevåld, mental ohälsa
hos vårdnadstagare är saker som påverkar även den ungas förmåga att vara
en del i samhället. Vi måste satsa på fler stödåtgärder för föräldrar för att
minska den risken.
Så vilka konkreta åtgärder kan vi göra för detta? Jag håller med ltl Sjögren
att vi måste veta att vi satsar på rätt saker. Vi måste utvärdera de projekt som
vi lägger ner tid och pengar på. Jag har några konkreta önskemål.
Skolhälsovården bör prioriteras. Det måste finnas tillräckligt med skolkuratorer och psykologer. Jag håller med ltl Winé där.
Tillräckligt många vuxna i skolan behövs, för att fånga upp de unga innan
det är för sent. Jag har sagt det förut och jag säger det igen och igen; att införa skolvärdar i skolorna skulle vara en i mina ögon svårslagen satsning när
det gäller att fånga upp dessa unga.
Elevvårdsgruppernas arbete bör tas på allvar och ges resurser. Varje skola
har elevvårdsteam, vilka består av skolpersonal, som utöver sitt ordinarie
jobb, tar på sig detta viktiga uppdrag. Detta uppdrag bör prioriteras och
struktureras så att det ser lika ut på alla landskapets skolor. Alla ska ha
samma rättigheter oavsett vilken skola eller enhet man går.
Elevråden bör lagstadgas. Långt ifrån alla kommunala skolor har elevråd
idag och deras uppgifter varierar kraftigt. Att ge ungdomar en reell möjlighet
att påverka sin egen vardag, och då menar jag inte bara att bestämma färg på
toadörrarna, är ett ovärderligt sätt att skapa självkänsla.
Fru talman! Kommunerna bör skapa barn och ungdomspolitiska program,
i likhet med det program som togs fram under den förra landskapsregeringens socialminister Katrin Sjögren.
Föräldrastödsmetoder bör ges möjlighet att utvecklas. Att vara förälder
idag är bara en av de många roller man har som vuxen. Att ägna tid åt att ut575

veckla sitt föräldraskap är något alla föräldrar borde få chans till. Vi lägger
ner tid på att göra karriär, att hitta oss själva, att förbättra konditionen och
hälsan och att bli en bättre partner. Men jag vet att ni håller med mig när jag
säger att det viktigaste uppdraget vi har är just att vara förälder. Varför skulle
vi inte lägga ner tid på att utveckla den förmågan?
Stödåtgärder och metoder för föräldrastöd redan från barnrådgivning, genom dagis och skola är något som jag skulle vilja prioritera.
Det förebyggande ungdomsarbetet behöver betydligt större resurser. För
tillfället används mest pengar för att rädda dem som redan blivit utslagna,
medan de som står på kanten står och faller lite på eget bevåg.
Med andra ord, vi öser ur båten, men ägnar ingen tid till att laga hålet.
Mest akut, enligt mig, är behovet då det gäller unga i åldern 11-16 år. De behöver stödas i förmågan att klara av olika livssituationer oavsett om de utgör
en riskgrupp eller inte.
Fru talman! Visst är arbetslöshetsåtgärder viktiga när det gäller marginalisering, men frågan är så mycket större än så. Jag vill faktiskt innerligt tacka
oppositionen för att ni lyfter den här frågan så att vi får tillfälle att diskutera
detta idag och se dessa ungdomar, förhoppningsvis med kärleksfulla ögon.
Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Tack ltl Carita Nylund hade ett mycket bra anförande. Jag
tyckte att ledamoten lyfte upp ärendet på en helt annan nivå. Det gäller
ungdomar i första hand som inte på egen hand kan förbättra sin livssituation. Här har vi en ypperlig möjlighet i.o.m att obunden samling sitter på näringsministerposten och socialdemokraterna på social- och miljöministerposten. Med ett gott samarbete dessa partier emellan så tror
jag att vi kommer att komma mycket långt.
Ltl Carita Nylund, replik

Det är en förhoppning vi delar, ltl Kemetter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det var ett väldigt kunnigt och engagerat anförande. Jag delar ltl Nylunds synpunkter i mångt och mycket, speciellt när det gäller
vikten av verksamhet som bidrar till att barn och unga blir sedda med
kärleksfulla ögon. En stor del av verksamheterna, aktiviteterna och åtgärderna är sådana om finns inom den kommunala sektorn. Jag måste
också i det här sammanhanget ta fram forskning från Finland som visar
att under ”laman” på 90-talet när man drog ner mycket i kommunerna
så kan man idag, 20 år senare, se resultatet på ungdomar som fortfarande lever i marginalisering och utanförskap mycket på grund av att
man drog ner på resurserna på 90-talet.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag håller med, mycket ligger på den kommunala sektorn. Jag tycker att det också är viktigt att vi här i salen lyfter det och visar att det är viktigt att kommunerna satsar på det här.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är viktigt att man pratar om det inom kommunerna. Det är också
viktigt att vi här från landskapsregeringen satsar på rätt saker. Jag tycker att vi från regeringens sida gör väldigt mycket. Vi jobbar gränsöverskridande och har samarbete mellan näringsavdelningen, utbildningsavdelningen och social- och miljöavdelningen för att komma åt det som
ltl Nylund sade, att det här inte bara är en isolerad fråga för AMS eller
arbetsmarknaden utan det spänner över ett brett fält. Här är vi med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar till stora delar ltl Nylunds analys att det också handlar om föräldraansvar och vuxenansvar i hela samhället. För att vi ska nå
framgång så behöver alla dra åt samma håll. Det var ett bra anförande,
tack för det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Återkommande nämner man, också i den här debatten, kommunernas ansvar och kommunernas engagemang och det är
riktigt. Kommunerna står ju för grundskoleutbildningen som en kommunal angelägenhet.
Det som mindre har nämnts här, och som faktiskt bekymrar mig, är
att sedan när man går från grundskolan till nästa stadium så byter man
också huvudman. Det uppstår ett glapp mellan den kommunala grundskolevärlden och gymnasialstadieutbildningen. I vårt fall är gymnasialutbildningen egentligen inte ens är landskaplig längre. Det är en myndighet som producerar och svarar för gymnasialstadieutbildningen. Alla
minnesgoda minns att jag var starkt emot det här projektet och dagens
debatt har inte gett upphov till att jag skulle ändra min åsikt.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Några av de här åtgärderna som jag räknade upp så
håller jag med om att det finns ett glapp här när man byter skola, system
och huvudman. Men många av de här åtgärderna går också att applicera
på landskapets skolor, det är jag övertygad om. Men ett samarbete här
emellan är nog av största vikt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Här gillar jag särskilt kollegan Carita Nylunds koppling till föräldrarna. Föräldrarna ändrar inte för att huvudmannaskapet
för en utbildning i ett system till ett annat ändrar, hur väl eller dåligt de
än utfaller. Men just det glapp, som jag tror mig veta att finns mellan
grundskoleutbildningen och gymnasialstadieutbildningens myndighetsutövning, kan och måste föräldrarna hjälpa till med att överbrygga. Naturligtvis har landskapsregeringen och utbildningsavdelningen en väldigt viktig roll där. Men jag delar uppfattningen att här kommer föräldrarna in mycket kraftigt och måste göra det.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tycker att det har varit en ganska bra debatt om en viktig
fråga. Det har pratats om att man ska se helheten, men jag kommer inte heller att prata om helheten. Många andra har pratat enbart om marginalisering
och det är inte något fel i det. Det som man tycker är viktigt ska man plocka
upp. Jag kommer mera att prata om ungdomsarbetslösheten.
Tittar vi på statistiken så talar den sitt tydliga språk. Sista mars för två år
sedan var ungdomsarbetslösheten 5,3 procent, sista mars i fjol var det 6,9
procent och nu är det 9,3 procent. Som både arbetsmarknadsministern och
jag vet så det här med statistik kan vara knepigt och jag hade problem själv i
morse när jag tittade på det. Den totala arbetslösheten är 3,7 procent, men
jag tycker att man också bör beakta att det finns 0,4 procent i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Sedan var det väldigt svårt att få fram siffor på hur stor
grupp vi har i den så kallade sysselsättningsfrämjande utbildningen. Enligt
vad jag kom fram till är det ungefär 0,5 procent också där, det är fyra ganska
stora kurser som pågår. Så någonstans mellan 4,6 och 5 procent ligger den totala arbetslösheten på, enligt mitt sätt att se.
När det gäller det skriftliga svaret så är det ovanligt långt och det är inte
kritiskt sagt. Det är en viktig fråga, jag tycker det är bra att man utvecklar sig,
men det är svårt att hitta en riktig röd tråd i svaret. Jag tror att det kanske är
ett litet hopkok av näringsministerns, efter dagens anförande så säger jag, tidigare uppfattning att tar man sig i kragen så går det bra, och tjänstemännens
övertro på EU-strategin och sossarnas kanske lite politiska inspel i den här
texten. Det gör att det är lite svårt att följa en rak linje. Man säger bl.a. så här:
”Landskapsregeringens arbete för att nå full sysselsättning och en modern
närings- och arbetsmarknadspolitik är viktiga beståndsdelar i att förebygga utslagning på arbetsmarknaden”. Precis som ltl Petri Carlsson var
inne på, så är det här själva grunden för att man ska ha en god sysselsättning.
Tittar vi vidare i texten så sägs; ”landskapsregeringen för en aktiv och tillväxtorienterad närings- och arbetsmarknadspolitik”. Det sägs också att
landskapsregeringen bygger en ny näringspolitik med flera generella åtgärder
för att förbättra företagsklimatet på Åland.
Det är möjligt att det kan vara på det sättet, med det är väldigt svårt att utläsa vilka de nya åtgärderna skulle vara.
Våra vänner liberalerna ville gärna plocka upp ungdomsarbetslösheten
medan vi från Ålands Framtids sida tyckte att man skulle ta upp näringspolitiken som en helhet. Men vi valde att göra ett skilt spörsmål om den här frågan p.g.a. att den är så pass viktig och meningen var att också att det skulle
komma ett skilt spörsmål om näringspolitiken som vi tycker är synnerligen
viktig. Tyvärr har vi inte hunnit leverera det. Det är hos oss som felet ska sökas för att vi inte kan föra den debatten lite bredare.
När det gäller arbetslöshet, om det så handlar om ungdomar på läktaren
eller någon annanstans, så är det konjunkturen som är avgörande. I goda tider är det betydligt lättare att få jobb än i svåra tider, det är ganska självklart.
Därför är just en aktiv näringspolitik för att motverka arbetslöshet så oerhört
viktigt.
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När det blir tuffare på en arbetsmarknad så visar statistiken att det är fyra
grupper som har det svårare; det är personer med olika sociala problem och
det är personer som har fått någon typ av slitningsskador eller hälsoproblem
dvs. man har en speciell kompetens men man kan inte fortsätta med det arbete som man haft på grund av hälsoproblem och då är det svårt att hitta
någonting nytt. Den tredje gruppen är sådana som har bristande språkkunskaper och den fjärde gruppen är de som vi har debatterat idag, unga utan erfarenhet.
Jag tyckte att minister Karlsson hade ett bra anförande idag. Men hans tidigare uttalande har åtminstone mig gett lite bilden av att ministern tar lite
för lätt på de här problemen. Det var orsaken till att vi medverkade i det här
spörsmålet. Vi tyckte att det var viktigt att ha ett spörsmål i den frågan. Det är
inte bara att rycka upp sig och det är inte bara att ringa 100 samtal. Idag är
det näst intill omöjligt att få ett sommarjobb och att få en praktikplats. Jag
noterade att ministern sade att man inte ens får ett svar. I den dialog som
man har med näringslivet så skulle det nog vara viktigt att man från landskapsregeringen kommunicerar ut hur det tas hos unga människor som
kanske faktiskt inte har ringt 100 samtal, men åtminstone sökt 10 jobb och
inte ens har fått ett svar.
Som ltl Sjögren sade så blir det lite moment 22, det är väldigt svårt komma
in på arbetsmarknaden för man har ingen erfarenhet. Hur ska man få erfarenhet om man inte kommer in på arbetsmarknaden?
Jag har noterat att man t.ex. från rederierna säger att man väldigt gärna
vill ha en bra utbildning inom sjöfartssektorn och man vill ha åländskt manskap, men samtidigt är det fullständigt omöjligt att få en praktikplats ute på
färjorna.
Innan man går in på den typen av utbildning, det är en speciell livsstil, så
är det oerhört viktigt att man får prova på. Jag förstår inte riktigt varför man
har den här inställningen. Vill man faktiskt ha åländskt manskap? Jag tänker
inte på det som Eckerökoncernen hade en debatt om för någon månad sedan
att man tog ett aktivt beslut om att anställa svenskar istället för ålänningar.
Men med tanke på det som sägs i svaret, att landskapsregeringen för en dialog med alla när det gäller att motverka ungdomsarbetslösheten, så ser jag
det som viktigt att man plockar upp de här problemen. Självklart kan inte
landskapsregeringen tvinga näringslivet att göra någonting. Jag tror det är
viktigt att man upplyser om vikten av att erbjuda praktikplatser och vikten av
att medverka när det gäller att få lärlingsplatser. Min kollega Axel Jonsson
kommer att ta upp lite nya tankar när det gäller den biten så jag ska inte gå in
på det så mycket.
Ministern pekade på de stora satsningarna som har gjorts i Ålands näringsliv, det tycker jag är bra och jag håller med om det. Men de nya åtgärderna är lite svåra att hitta. Den redogörelse som minister Karlström hade om
åtgärderna och att det är ganska många projekt som är på gång så det håller
jag med om. Alla de projekt känner jag egentligen igen sedan många, många
år tillbaka. Man gör mycket samma saker. Det är synd att ltl Winé inte är här
just nu, men projekten sommarlovsentreprenörerna och ungt entreprenörskap tycker jag är väldigt kul för det är någonting helt nytt, det är någonting
som inte har funnits tidigare. Som jag sade i ett tidigare replikskifte så tror
jag att det är enormt värdefullt om man kan hjälpa till att starta företag.
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I detta svar från landskapsregeringen nämns att vi har stora pensionsavgångar. Det är sant och det borde hjälpa till när det handlar om sysselsättningen. Men man räknar bara upp inom vilka sektorer inom offentlig sektor
som det kommer att behövas folk framöver och man räknar också upp vilka
sektorer som finns inom privat sektor.
Budget i balans, vi har ju en benägenhet i den här talarstolen att prata om
en smal sak i taget, men ska vi lyckas få en budget i balans så är det nog väldigt viktigt att landskapsregeringen faktiskt har fokus på att försöka skapa
sysselsättning i det privata näringslivet.
Det betonas att utbildningspolitiken bör koordineras med sysselsättningspolitiken i stycket om ungdomsgaranti. Jag har full förståelse för den ungdomsgaranti och det arbete man gör i EU-kommissionen med tanke på att
man faktiskt har 7,5 miljoner ungdomar arbetslösa i Europa. Tittar man på
detta som man vill uppnå utgående från EU-direktivet så är det många åtgärder som de facto användes här i landskapet redan på 90-talet när det gällde
att motverka den lågkonjunkturen som vi hade då.
Att koordinera sysselsättningsåtgärderna mellan näringsavdelningen och
utbildningsavdelningen är väldigt viktigt. Många talare har redan varit inne
på att det är synd att utbildningsministern är borta, men är man sjuk så är
man. Jag tycker att det är väldigt bra att man har den här helhetssynen.
Jag har en fråga direkt till näringsministern, det fanns tidigare någonting
som kallades arbetsmarknadsutskottet, som både utbildningsministern och
näringsministern satt med i, just för att jobba och få ihop helheten när det
handlade om de här frågorna. Finns det kvar? Jobbar det fortsättningsvis? Eller arbetar man var och en för sig? Jag tycker att den typ av koordinering som
fanns då var väldigt bra.
Jag avrundar här, herr talman. Jag hade två frågor till utbildningsministern men jag tror inte att någon annan vill ta sig an de frågorna.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det var mycket på en gång. Visst är det tuffare att få sommarjobb idag än var det var när ledamöterna Eriksson och Karlström
var ungdomar. Då kunde man hitta jobb, allt från att rensa jordbruksland till att jobba i plåtverkstäder. Vi har lagstiftat om att man inte får
vara under 18 år om man ska sälja cigaretter eller mellanöl i en kiosk. Vi
har lagstiftat om att man inte får operera gräsklippare om man är under
18 år. Vi har gjort det svårare för ungdomar att få sommarjobb. Men det
finns de facto en hel del sommarjobb där ute. Jag printade ut den här
listan från AMS, det finns ungefär 40 sidor med lediga jobb på Åland
varav hälften just nu är sommarjobb. Det finns allt från mera avancerade jobb till mindre avancerade jobb. Jag läste ett inlägg på Facebook,
där alla är nuförtiden, det står så här: ”Får inte ekvationen att gå ihop,
ökad arbetslöshet även på Åland. Folk säger att de skulle flytta till
skärgården om där fanns jobb. Lappo handelslag finns i skärgården
och erbjuder jobb både för dig som önskar ordinarie heltidsanställning
och över sommaren. Alldeles för få söker. Välkommen till Lappo”. Varför söker man inte de jobben som finns?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Jag kan inte svara på den frågan i den här repliken.
Det är klart att det är annorlunda idag. Jag var lite bekymrad tidigare,
över de utspel som var med all respekt minister Karlström, att det inte
är så svårt bara man tar sig i kragen och ringer ett par samtal så ordnar
det sig. Situationen är väldigt annorlunda idag och det visar det här anförandet, som ministern höll tidigare, att han också har insett det och
det är bra.
Frågan är vad man kan göra för att hjälpa till? Man säger att man har
en dialog med alla 40 för att lösa de frågorna. Jag ser det som oerhört
viktigt att också kommunicera ut till företagen vikten av att man erbjuder praktikplatser och vikten av att man har lärlingsplatser. Det är
mycket möjligt att man från landskapets sida på ett eller annat sätt
kanske måste gå in och hjälpa till lite. Jag vet att det är en hel del arbete
att hjälpa nya på en arbetsplats, det vet alla som driver företag. Alla åtgärder behövs.
Minister Fredrik Karlström, replik

Jag hann inte riktigt med allt som jag skulle säga i den första repliken.
Det var också frågan om dialogen mellan utbildnings- och näringsavdelningen. Den dialogen är väldigt bra. Minister Ehn och jag diskuterar de
här frågorna i stort sett dagligen. Vi håller också diskussion med arbetsmarknadens parter lite nu och då.
Jag kan berätta att utbildningsavdelningen håller för tillfället på att
ge ÅSUB i uppdrag att ta fram statistikverktyg för att bättre kunna förutspå vilken kompetens och kunskap som företagen på Åland behöver
ha i form av arbetskraft i framtiden. Det kommer att ligga till grund för
det fortsatta arbetet för att ta fram den nya utbildningsplanen på Åland.
Det sker en kontinuerlig dialog. Jag vet också att finansministern ofta
pratar med kommunförbundet. Det finns en aktiv dialog, med visst kan
den alltid bli bättre, det är heller ingen hemlighet.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller matchningen för arbetsmarknadens behov av utbildningen så var just detta en av de frågor som jag tänkte ta upp med utbildningsministern. Den är väldigt viktigt. Man blir lite förvånad när man
ser hur mycket utbildningsplatser som det de facto finns kvar. Det måste
ju vara matchningen som inte riktigt funkar när det gäller den biten.
Sedan när det gäller det som jag kallade arbetsmarknadsutskott så
satt dåvarande utbildningsministern och näringsministern i detta utskott. Man såg då att arbetslöshetssiffrorna steg i ganska rasande takt
och då var det ganska viktigt att man systematiskt kunde arbeta igen det
här tillsammans med de ledande tjänstemännen.
Det är bra att ha en dialog, det är bra att diskutera på Facebook, i kafferummen och överallt. Men siffrorna just nu pekar på att det är viktigt
att man har ett systematiskt angreppssätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Tack för den livliga debatten som har varit. Det är helt
klart att det här ett viktigt ämne. Jag är jätteglad att vi debatterar det en gång
till.
”Trots att de europeiska regeringarna betalar stora summor skattepengar i både räntor och stödpaket till banker och finansinstitut så fortsätter arbetslösheten att öka och når nu rekordnivåer”, detta kan vi läsa i våra
tidningar. Var fjärde spanjor och grek saknar arbete och även var fjärde
svensk under 25 år saknar arbete. Så det här är ett mycket högaktuellt område.
Däremot ska man inte tro att det är lika farligt på Åland. Det kom fram att
det tidigare var 70 personer och nu är vi uppe i 100 personer. Därför är vi jätteglada att vi redan nu, när vi märker att det sker en ökning, genast från lagtingets sida tar tag i det här. Det är berömvärt från både oppositionen och regeringspartierna.
För varje lågkonjunktur förvärras ungdomsarbetslösheten. Senast var
minskningen av andelen sysselsatta personer under 25 år nästan fem gånger
större än bland äldre personer. Dessutom har vi nu en generationsklyfta.
Skillnaden i arbetslöshet mellan unga och äldre är större på Åland än i andra
europeiska länder enligt vår statistik.
Herr talman! Att ungdomar råkar värst ut i lågkonjunktur har strukturella
orsaker. En orsak är den dåliga kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
det gör att unga har svårt att hitta jobb. Det är de unga som ofta tvingas
lämna sina jobb först vid neddragningar, generella regeln sist in-först ut.
Ungdomsarbetslösheten slår inte blint utan träffar framförallt unga som
saknar färdig utbildning. Eftersom kontakter är så viktiga för att hitta jobb,
speciellt på Åland, så är det också viktigt att vi förenklar vägen till det första
arbetet. Vi kan göra det genom att sänka trösklar, vi kan se över lagstiftning
men vi kan också bygga upp ett system som garanterar åtgärder för att ungdomsarbetslösheten på Åland ska minska.
Herr talman! Här anser socialdemokraterna att de åländska ungdomarna
absolut måste få någon form av garantier. Skrivningarna i regeringsprogrammet kring ungdomsgarantin, som vi alla har ställt oss bakom, hoppas vi
nu att också ska få ett resultat.
Den ungdomsgaranti i riket som trädde ikraft 1.1.2013 tillförsäkrar en utbildningsprövning eller en arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer
under 25 år och för nyexaminerade personer under 30 år inom tre månader
från anmälan som arbetslös.
Under diskussioner med ministern, och det har kommit fram också här i
talarstolen, så är det inte frågan om så hemskt många som är utan arbete efter tre månader. Men det är ännu viktigare att vi just ser den här marginaliserade gruppen.
Många ungdomar som saknar jobb har inte fullvärdig gymnasieexamen.
Det är just dessa som har den största risken att bli och förbli arbetslösa. Unga
måste också få möjligheter att komplettera sin utbildning genom vuxenutbildning. Ungdomar får också hålla tillgodo med deltidsjobb och otrygga visstidsanställningar. Vi har sett att många akademiker inte får fast tjänst, man
får inte lån och man kan inte bilda familj.
Man kunde eventuellt införa en begränsningsregel för rullande visstidsanställningar så att det skulle bli lättare för en tillsvidare anställning.
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Herr talman! För att minska ungdomsarbetslösheten så behöver vi utveckla verksamheter som siktar på att motverka skolavbrott i den grundläggande utbildningen och vid övergången till andra stadiet. Målet skulle vara
att utveckla och sprida verksamhetsformer för att förhindra att ungdomar
hoppar av grundskolan och blir utan avgångsbetyg. Inom den grundläggande
undervisningen behöver vi utveckla personliga undervisningsmetoder som
tar hand om den enskilda eleven i beaktande med betoning på funktionalitet,
användning av olika inlärningsmiljöer och framförallt inlärning i arbetslivet.
Undervisningen behöver ordnas i små grupper på ungefär tio elever. För
verksamheter i skolorna svarar det team som skulle bestå av en lärare, en
ungdomsarbetare, en socialarbetare eller motsvarande. Undervisningen
kunde följa den grundläggande undervisningens läroplan och den skulle
också utgå från elevens individuella livssituation, det praktiskt inriktade och
arbetsinriktade undervisnings- och arbetsformen. Här skulle man få stöd och
rådgivningstjänster, både för den unga men också för hans eller hennes familj.
Herr talman! En annan förebyggande åtgärd är framförallt tidiga insatser
för barn, som jag har nämnt här i repliker. Tidiga stödinsatser är en sammansättning av olika slags insatser för små barn och deras familjer som ges efter
deras önskan vid en viss tid i barnets liv. Det täcker alla slags insatser som
ges när ett barn är i behov av sådana. Man ska trygga och stärka barnets personliga utveckling, stärka familjens egen förmåga och framförallt främja den
sociala inkluderingen av både barnet och familjen i samhället. Det här är en
mycket viktig åtgärd. Med rätt stöd från skola och samhälle, men också framförallt från specialundervisningen så tidigt som möjligt, så ska eleven kunna
ta till sig undervisningen.
Den enda nackdelen med den här garantin i riket har faktiskt lärarfacket
fört fram. Facket har kritiserat ungdomsgarantin med att det just saknas tidiga insatser. Där är förslaget att alla barn, först vid fyra års ålder, sedan i åttonde klass och sedan ännu i nionde klass, skulle ges möjligheter att kartläggas och gås igenom. Då får vi tag i de här ungdomarna som är marginaliserade och där tror att vi har ett arbete att göra tillsammans med framförallt
social- och miljöministern.
Herr talman! Det är också en resursfråga för både kommunerna och landskapet. Ska vi hjälpa de marginaliserade ungdomarna så kommer det att
kosta pengar. Vi vet också att för varje ungdom som vi räddar så sparar samhället tio gånger mera.
Ledamöter! Vi ska klara av att garantera arbete för unga. Kärnan i det arbetet ligger i utbildningen. Framtidens arbete och konkurrenskraft kräver
mer och mera och krav på kompetens. Ska våra barn och unga klara den globaliserade marknaden, där endast utbildade kommer att klara sig, så behövs
det sättas in insatser och vi behöver starta idag. Jag upprepar tre saker; resurser, utbildning och tidiga insatser. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Det är en viktig debatt idag med många perspektiv. Konstruktivitet har efterfrågas från vissa håll. Jag ska göra mitt bästa för att bidra
även till det. Jag kommer att hålla mina perspektiv ganska snäva idag så att vi
får chansen att djupdyka lite i några få frågor i mitt anförande.
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Jag tänker prata om läroavtal och en flexiblare arbetsmarknad som ett sätt
att förbättra ungdomsarbetslösheten på Åland. Det finns många olika verktyg
som vi har och många olika problem som kräver sina lösningar, men jag vill
lyfta fram de här två sakerna idag.
Tittar vi på läroavtalen som vi har idag på Åland så har jag tittat på budgeten för 2012 och 2013 och noterat den statistik som finns. Antalet läroavtal
minskar från 2012, då man beräknade att 25 personer skulle ta del av den här
möjligheten, till 2013 då man räknar att endast 14 personer tar del av läroavtalsutbildningen. Jag kan tycka det här är lite märkligt med tanke på den
ökade ungdomsarbetslösheten. Jag tror att läroavtal är ett bra sätt för ungdomar att på ett praktiskt sätt få ta del av både utbildning och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Det är lite märkligt, vad beror det här på? Jag vet inte, det
är synd att utbildningsministern inte är närvarande idag. Han kunde kanske
ha svarat på det. Kanske någon annan här i salen har kunskap om det? Jag
tycker att det är olyckligt att utvecklingen kanske förhoppningsvis momentant har gått åt det här hållet. Vi har endast 14 personer som tar del av våra
läroavtal idag.
Jag ser nämligen en jättestor potential i läroavtal. Hur ska vi då kunna utveckla vårt lärlingssystem enligt ltl Axel Jonsson? Ja, herr talman, förra veckan var jag nere i Sydtyrolen som är nära knutet till Österrike. I Sydtyrolen är
de beroende av utbildningssystemen i Österrike för att deras ungdomar och
befolkning ska kunna läsa t.ex. på tyska som är det stora språket i Sydtyrolen.
De har många kulturella och språkliga band till Österrike. Jag skulle vilja påstå att Österrike antagligen har världens bästa och mest utvecklade lärlingssystem. Vad har de då lyckats skapa? Ja, de har satt ett likhetstecken mellan
yrkesgymnasiet och lärlingsutbildningen. De har samarbete mellan skolorna,
handelskamrarna, näringslivet, facken och det som motsvarar AMS i vårt fall.
De har lyckats skapa ett system där 40 procent av 15-åringarna väljer att gå
en till två dagar i skolan i veckan. De kommer ut ur skolan med tre-fyra års
arbetslivserfarenhet. De får lön under hela sin utbildningsperiod och de har
möjlighet att parallellt examinera fyra olika ämnen för att få högskolebehörighet. Det låter nästan lite otroligt när man tar del av det här. Hur har de
lyckats skapa ett sådant här system? Ja, Österrike har förstås en annan situation än vad vi har. Jag tycker att det här är något som vi här på Åland borde
fördjupa oss i och se hur vi kunde utveckla ett liknande system. Att knyta
ihop ungdomarna med näringslivet redan från början i gymnasieåldern tror
jag kan vara något som kan få mycket goda konsekvenser i det långa loppet.
I Österrike har det bl.a. lett till att färre ungdomar är arbetslösa. Man har
fått en mer homogen elevsammansättning i den teoretiska gymnasieutbildningen, motsvarande Ålands lyceum hos oss. De elever som är praktiskt lagda
och intresserade av att skaffa sig ett praktiskt yrke väljer då lärlingsutbildningarna i större grad eftersom man får betalt, man får arbeta praktiskt och
man får de fördelarna som jag räknade upp.
Man får effektivare företag och flera företagare. De erfarenheter som man
skaffar sig på en arbetsplats är ju en stor fördel om man funderar på att starta
eget, så att man vet hur det fungerar ute i näringslivet. Lärlingarna tjänar
egna pengar och har kanske möjlighet att bidra till familjens ekonomiska situation på ett annat sätt än om man väljer en teoretisk utbildning. Rekryteringsmöjligheterna förbättras även för de företag som inte tar del i lärlingsprogrammen eftersom man då har en större andel ungdomar som har arbets584

livserfarenhet och man har lättare att hitta den personal som man efterfrågar.
Det leder också givetvis till en större matchning mellan utbildningen och näringslivets behov eftersom näringslivet och handelskamrarna spelar en stor
roll i utformandet av utbildningsplaner osv. Även nya trender fångas upp tidigt. Det är inte bara lärlingarna som lär sig på arbetsplatsen utan även företag lär sig av lärlingarna. Det är ju trots allt ungdomarna som är deras framtida kunder. Företagen vittnar själva om den positiva effekten av att fånga
upp nya trender genom att man har ung arbetskraft.
Att knyta ungdomarna närmare näringslivet och arbetsmarknaden är något som jag tycker att vi på Åland borde titta närmare på som ett sätt att
tackla ungdomsarbetslösheten. Det är trots allt det som det handlar om, vi
vill få ungdomarna ut i arbete i så stor utsträckning som möjligt.
Därför är det olyckligt att läroavtalen minskar när vi ser att det finns system som vi kunde ta stor inspiration av här på Åland. Vi i Ålands Framtid är
övertygade om att det här kunde utnyttjas i mycket större utsträckning. Det
kunde vara ett effektivt sätt att överbygga klyftor mellan ungdomar och arbetsplatser.
I den andra delen av mitt anförande så tänkte jag ta upp att en utvecklad
arbetsmarknadsmodell skulle vara gynnsamt, i synnerhet för ungdomar som
försöker slå sig in på arbetsmarknaden. Jag tror att en ökad rörlighet på arbetsmarknaden skulle göra det betydligt lättare för ungdomar att konkurrera
med sina äldre och kanske mera erfarna medmänniskor. Inspirationskällan
har ni säkert hört talas om, den kallas flexicurity och det infördes först i
Danmark där en låg anställningstrygghet kombineras med en generös arbetslöshetsersättning. Det här har lett till att arbetsgivare vågar avskeda och arbetstagare vågar sig upp sig eftersom man vet att det är lätt att hitta ett nytt
jobb, när det händer. Det här har lett till att ungefär var tredje dansk byter
jobb varje år. Skulle vi ha motsvarande rörlighet på den åländska arbetsmarknaden så skulle cirka 4 500 ålänningar byta jobb varje år. Idag räknar
man att företagen rekryterar ungefär 700 arbetstagare varje år, som en jämförelse i sammanhanget.
Som vi säkert förstår så rör vi oss på behörighetsområden som inte enbart
är åländska i det här fallet. Men vi har de facto, om man läser självstyrelselagen på den berömde B-listan, möjlighet att t.ex. ta över arbetsavtalslagstiftningen. Den kan genom en enkel rikslag och bifall av lagtinget överföras till
vår behörighet och vi utökar våra möjligheter att faktiskt påverka de här frågorna i betydande omfattning. Även socialförsäkringar är något som vi kunde
ha stor nytta av om vi väljer att inspireras av den danska modellen.
Därför uppmanar jag lagtinget att fundera på om det inte vore dags att vi
nu tar över arbetsavtalslagstiftningen så att vi kan tackla vår ungdomsarbetslöshet och forma vår egen arbetsmarknad, speciellt eftersom man i Alec Aalto
rapporten kritiserar oss för att inte ha utnyttjat B-listan. Fundera på det, kära
kollegor!
Ett annat begrepp i sammanhanget, som förespås av vissa arbetsmarknadsforskare vara lösningen på framtidens problem, det är begreppet mobication som är en kombination av rörlighet och utbildning, en utveckling av
flexicurity. Det innebär att vi i framtiden, med tanke på globaliseringen och
den snabba tekniska utvecklingen, kommer att få ett ökat behov av att kunna
vidareutbilda oss när vi har studerat klart och kanske även byta inriktning.
Man kanske inte utbildar sig bara i början av sin karriär utan kanske mitt un585

der den. Det tror jag är något som vi borde satsa mera på Åland och fundera
på de här framtidsfrågorna. Hur kan vi t.ex. utveckla vuxenutbildning och
möjligheten att omskola sig?
Till sist vill jag tacka regeringen för att man nu till sommaren tycks göra
verklighet av den finansmotion som jag lämnade in för 1 1/2 år sedan, sommarlovsentreprenörerna. Vi tackar för det, det ska bli spännande att följa
med utvecklingen av det projektet och se vad det kan leda till. Ett stort tack
framförallt till näringsministern och hans kollegor i regeringen.
Sammanfattningsvis vill jag se att vi utnyttjar läraravtalen i större omfattning och ser vilken potential de faktiskt har bl.a. genom att studera exemplet
från Österrike. Vi borde fundera om en flexiblare arbetsmarknad kunde vara
någonting för Åland för att göra det lättare för ungdomarna att slå sig in på
arbetsmarknaden.
I det sammanhanget borde vi också fundera på om det inte är dags att vi
tar över arbetsavtalslagstiftningen och även framöver socialförsäkringslagstiftningen?
Med de orden, herr talman, tackar jag för mig.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Ltl Jonsson funderar varför läraravtalen minskar och
att läraravtalen skulle vara en möjlighet för ungdomar. Vi får inte
glömma bort att läraravtal kräver enormt med disciplin och eget ansvar
när det gäller att läsa. Det viktiga är att veta hur det är att ha ett arbete
och ha en lön. Det som kommer från landskapet är läropengen som tillfaller arbetsplatsen som betalar ut den.
Jag tror många av ungdomarna har svårt med det här idag.
Sedan är det lite allmänt ihopblandat detta med läroavtal och lärlingsutbildning. När det gäller läraravtal som är man placerad på ett arbete och jobbar med en vidareutbildning, medan man är placerad på en
skola när det gäller lärlingsutbildning. Jag tycker att Österrikes exempel
är intressant och något vi kan titta på, för de har trots allt en arbetslöshet enbart på 4,8 procent.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ytterligare kan man lyfta fram när det gäller Österrikes utbildning att de
sparar personalresurser tre dagar i veckan när ungdomarna är ute på sin
arbetsplats. I stället betalar de en symbolisk viss summa till företagen
för att de har de här ungdomarna på sina arbetsplatser. Jag tycker att
det är en intressant modell och vi ska inspireras av den. Jag är glad att
ltl Winé delar den uppfattningen att detta kan vara någonting att titta
närmare på för Ålands del.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Sedan kanske ltl Jonsson och jag ser lite olika på saker. Ltl Jonsson nämnde här i repliken att man sparar när ungdomar är
på arbetsplatser, men man måste ändå ha personalen. Men däremot ger
man fler antal unga en utbildning som medför att de får ett arbete, de
får känna sig meningsfulla och de få komma in i vårt samhälle. Tyvärr
släpper vi inte in alla i vårt samhälle och vi måste börja se vilka möjligheter det ger och inte vad det sparar in för pengar.
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Som ltl Kemmeter nämnde här tidigare så varje satsad penning på de
unga så är en väl investerad peng.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen att vi ska satsa på det här området. Men vi
behöver också tänka på hur vi gör det och att vi satsar på bästa möjliga
sätt. Jag har en modell här som jag tycker att verkar synnerligen attraktiv och som vi ska titta närmare på för att utveckla hur vi satsar våra
pengar, framförallt att vi kan erbjuda våra ungdomar ett arbete direkt
efter utbildningen. Det är meningsfullt om någonting och förhoppningsvis är det målsättningen med den här debatten idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Jonsson hade ett bra anförande. Det är nya
kreativa idéer som kommer från ltl Jonsson och det är bra. Sommarlovsentreprenörerna är ett exempel som förverkligas nu i sommar. Sista
anmälningsdagen är idag om man är ungdom under 19 år och inte har
ett sommarjobb så kan man anmäla sig till Ålands näringsliv.
Gällande att Österrike har världens bästa lärlingssystem så tycker jag
också att det är en intressant modell. Jag vill ändå bara inflika att arbetslösheten är väldigt låg i Österrike och arbetslöshet är ännu lägre här.
Kanske minister Johan Ehn och undertecknad borde göra en studieresa
till Österrike.
På Åland har läroavtal direkt efter grundskolan visat sig att inte ha
fungerat jättebra. Det har varit bättre utdelning per euro om man har
satsat på unga vuxna. En person som är 15-16 år och kommer direkt från
skolan kanske inte riktigt är mogen och passar in i alla de tänkbara modeller som finns därute.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, jag har förståelse för det och att vi säkert har en annan situation här
på Åland. Nog tycker jag ändå att det är ett talande exempel att man
lyckas skapa arbetsplatser åt 40 procent av 15-åringarna. Ungdomarna
går till arbetsplatserna tre dagar i veckan och får praktisk erfarenhet,
medan de befinner sig i en skola två dagar i veckan. Om de i Österrike
kan så borde vi också kunna utveckla det här området på Åland, det är
min absoluta uppfattning.
Ett studiebesök vore väl synnerligen passande för att ta reda på hur
Österrike faktiskt gör det här i praktiken.
Minister Fredrik Karlström, replik

En sak till vill jag poängtera herr talman. Vi har de facto 1,3 platser,
alltså 30 procent fler utbildningsplatser än vad de det går ut elever ur
grundskolorna. Problemet är inte att det inte finns sysselsättning för
ungdomarna. Sedan är ett problem om man hoppar av skolan. Då
kanske läroavtal i alla fall visar sig kunna vara ett ganska bra alternativ.
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Ltl Jonsson pratade också i sitt huvudanförande om att man skulle
behöva ta över arbetsmarknadslagstiftningen från B-listan och det är
någonting som jag själv också personligen har tyckt under hela mitt politiska liv. Det är bra att det finns stöd gällande den tanken. Sedan har
jag kanske lite mer att jobba på internt med mina kamrater i regeringen,
kan jag gissa, innan vi har fått över arbetsmarknadslagstiftningen helt.
Men det jobbet fortsätter jag med.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är roligt att höra. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa minister
Karlström i den retoriken och plocka fram argument för att vi ska lyckas
med vårt gemensamma mål i den frågan.
Jag tycker att man i Österrike har sagt att lärlingsutbildningen inte
bara är ett alternativ utan det är någonting som borde tillämpas konsekvent. Alla ungdomar borde få den här möjligheten att varje vecka under
tre till fyra år kombinera studier med ett arbete och skaffa sig praktisk
och teoretisk erfarenhet på samma gång. Jag tycker att den här tanken
är synnerligen sympatisk, den känns konstruktiv och det är något som
åtminstone jag vill att vi tar inspiration av här på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Ltl Axel Jonssons engagerade anförande visar hur inställningen till arbete har undergått ändringar, det är alldeles uppenbart, en
positiv sådan. Inställningen till arbete framförallt efter inträdet i EU är
ett område som har ändrats oerhört mycket och det är bra, just i den
riktning som vi här hörde.
När vi då talar om självstyrelselagens B-lista så är det riktigt att där är
rättsområdet arbetsavtal förbehållet riksdagen, men kan överföras till
lagtinget med enkel ordning och lagtingets bifall. Däremot har vi lagstiftning om läroavtal redan i lagtinget.
Mellan 1920 och 1993 har det förhållit sig så att arbetsrätten har funnits i lagtinget. Jag är övertygad om att ett sådant här initiativ som kollegan Jonsson nämner skulle vara enkelt att sköta. En sådan här behörighetsöverföring skulle till och med vara önskvärd, om inte annat så för
att visa att det är möjligt och att riksdagen menar allvar med innehållet i
självstyrelselagen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för det stödet från ltl Jansson. Jag delar helt och hållet den
uppfattningen att arbetsmarknadslagstiftningen inte är någon konstighet. Den finns på listan för att den förmodligen är ganska okontroversiell.
När vi i lag- och kulturutskottet t.ex. har behandlat semesterlagstiftningen så tycker jag att man ser ett tydligt behov av att just göra det här,
med tanke på att vi kan reglera semester för våra offentligt anställda
men inte våra privaträttsligt anställda i landskapet. Det här medför att vi
i princip inte kan skapa en egen semesterlagstiftning för då får vi olika
regler som gäller för privaträttsligt och offentligrättsligt anställda. Vid
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en sådan grundläggande princip som semester så är det kanske inte riktigt önskvärt.
Vi tackar för stödet från liberalerna och vi hoppas också att övriga regeringspartier, förutom obunden samling, kan haka på våra tankar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Inledningsvis måste jag också beklaga utbildningsminister
Johan Ehn är sjukskriven.
När det gäller den här debatten så har vi vissa kedjor och ok som ligger på
oss hela tiden när vi debatterar det här och det är en budget i balans. Vissa
ledamöter är ganska duktiga på att lyfta fram det för annars skulle det kanske
inte vara så svårt att vidta åtgärder, men det är alltid finansieringen som
kommer emot.
När det gäller arbetslösa ungdomar eller ungdomar överhuvudtaget så är
det ingen homogen grupp. Jag hörde två bröder, samma gener och samma
uppväxt, diskutera utbildning. Den ena brodern konstaterade efter färdig examen; ”nu kan jag det här, nu ska jag ut och jobba”. Medan den andra brodern konstaterade; ” jag kan egentligen ingenting och jag kan inte så mycket,
men tack vare skolan så har jag lärt mig att jag är bildbar, jag kan lära mig
när jag kommer längre”. Därför är olika lösningar till olika personer ganska
viktigt.
Det kanske skulle finnas utrymme för bemanningsföretag på Åland så
småningom, att man samla de här grupperna i någon form av bemanningsföretag. Därigenom skulle man komma ut ganska snabbt i arbetsuppgifter och
få den här arbetslivserfarenheten som är så viktig för den som hamnat utanför det man har jobbat med tidigare.
Herr talman! I mitt anförande tänkte jag ta upp folkhögskolan. När jag tidigare har debatterat folkhögskolan här så har jag konstaterat att inte bara
folkhögskolan på Åland har problem med studerandeantalet utan det gäller
också i Finland och Sverige.
De facto får jag för första gången en helt annan infallsvinkel, framförallt efter att ha läst ”Debatt i dagens samhälle”, en tidning för beslutsfattare på den
offentliga marknaden i Sverige. Den 4 mars konstaterade man att regeringens
satsning på 1000 nya folkhögskoleplatser under 2013-2014 är mycket välkommen. Satsningen på flera folkhögskoleplatser motsvarar dock det stora
behovet som finns för närvarande på det här området. Varför det då? Ja, därför att folkhögskolan löser problemen för många av de här ungdomarna som
har hamnat lite i utanförskap och som har missat lite skolgången. Det är en
bra väg in. Det har också visat sig folkhögskolan passar för samtliga. Även för
dem som är högpresterande, har bra betyg och är duktiga på mångt och
mycket så kan det vara väldigt bra att ta ett år på en folkhögskola där man
jobbar lite mer praktiskt och inte har betygshetsen som finns i vanliga skolor.
Folkhögskolan är alltså betygsfri. Folkhögskolan tvingas tacka nej till många
studerande.
Man konstaterade i ”Debatt i dagens samhälle” att man saknar folkhögskolor på många platser i landet. Det finns vita fläckar, det finns inte en folkhögskola där det finns problem.
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Det problemet har vi inte på Åland. Här har vi folkhögskolan väldigt bra
och centralt placerad, mitt i Finström.
Ser man vad folkhögskolan erbjuder idag så finns de traditionella kurserna
kvar; vävning, skapande, sömnad och teckning. Det finns grafik, keramik,
fritt skapande, drama, teater, metall, plåt, band blues och hård rock, musik
på dator, kör, sport och idrott. Ofta är det 30 lektioner med det finns upp till
120 lektioner inom vissa områden. Jag pratar om nya linjen som har de här
olika inriktningarna som man kan gå.
När man pratar om folkhögskolan så har man inte klart för sig vilket otroligt fint utbud det finns och vilka förutsättningar det finns för många ungdomar.
Sedan finns den tvååriga hantverkarlinjen och fotolinjen. Till folkhögskolan kommer också äldre som skolar om sig.
När det gäller arbetslösa ungdomar så vill jag också slå ett slag för att det
finns många valmöjligheter, vi har folkhögskola som man bra kan satsa på.
Tack.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag tycker att det har varit en intressant debatt på många sätt och
vis. Jag vill föreslå en åtgärdsuppmaning vilken lyder: ”Lagtinget uppmanar
landskapsregeringen att utarbeta en ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn
och ungdomar, uppsökande ungdomsarbete och rehabilitering för att trygga
ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning”. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Jag ber först att få stöda förslaget till åtgärdsuppmaning av ltl
Katrin Sjögren. Det kunde jag naturligtvis ha gjort från bänken, men jag vill
ändå till denna debatt säga några ord på vägen om debatten, inte så mycket
mer om innehållet, utom på en punkt. Vi får eventuellt ännu se om ministern
avrundar det hela.
Om debatten först, även om vi här i Ålands lagting har olika åsikter och
bryter åsikterna mot varandra såsom vi har gjort idag så finns det en grundläggande respekt bakom vårt sätt att uppträda. Det syftar i sista hand att hålla
ihop samhället. Jag tycker att den här debatten har varit god till den delen,
den har klart uppfyllt de hophållande effekterna som parlamentsdebatter ska
ha. Enigheten kommer till uttryck, men enheten har inte ställts i fara och det
gläder mig som gammal parlamentariker. Jag vill ändå påstå att det visar
styrkan i vårt sätt att debattera. Nu har ämnet varit både abstrakt och väldigt
person nära. Det är möjligt att just den goda kombinationen också har manat
oss till den hållning som vi har hört idag. Det var min första iakttagelse.
Den andra iakttagelsen är det gläder mig också att åtminstone jag inte alls
har hört eller noterat tendenser till att vi här i salen skulle göra det som man
tyvärr i många politiska sammanhang gör; skylla orsaken till problemen på
offren. Ni hörde rätt, det är tyvärr en väldigt vanlig politisk åkomma att man
skyller orsaken på offren, att man har sig själv att skylla att man har problem.
Det har vi inte gjort idag och det ska vi inte göra, det är inte parlaments roll
att göra på det sättet. Vi ska istället fortsätta att jobba för de saker som vi har
debatterat och hålla ihop vårt samhälle.
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Därför, herr talman, när jag har jag stött klämmen ska jag inte försöka ens
påverka dess innehåll men termen ungdomsgaranti har ju haft lite olika nyans och kraft här under debatten idag. Jag läser det klämförslag som vi nyss
hörde på så vis att termen ungdomsgaranti egentligen ska innehålla ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. Det kan ha uppfattats på det sättet att garanti finns överallt, det används och kanske missbrukas och i det ordet ryms
nästan vad som helst utan att man ändå kanske fullt ut säger vad man menar.
För mig är texten bra, termen står kvar och den är etablerad men jag läser
som sagt i den termen ungefär en inriktning på ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. Det handlar om bredare anslag än denna term. Det handlar om
ungdomspolitik i vid skala. De av oss som minns ungdomsdebatten under
förra perioden kommer väl ihåg det anslag som då var. Det handlar inte bara
om inträdet i vuxenvärlden, utan också familjebildningen och utvecklande av
hela det sociala mönster som där ingår.
Jag ser fram emot, så småningom när vi voterar i ärendet att åtminstone
jag kan fortsätta att tänka i termer av att en åländsk ungdomsgaranti egentligen ska utgöra ett ungdomspolitiskt ungdomsutvecklingsprogram. Tack, herr
talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Under diskussionen har lagtingsledamoten Katrin Sjögren understödd av lagtingsledamoten Gunnar Jansson lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta en ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande ungdomsarbete och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en
meningsfull sysselsättning”.
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 17 april. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 17
april 2013.
Enda behandling
4

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2012
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2012-2013)

Enda behandling
5

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2012-2013)
Ärenden 4 och 5 avförs från dagens föredragningslista och upptas till behandling
17.04.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 17.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Carita Nylund anhåller om ledighet från 22 april plenum på grund
av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Regleringar av tjänster och semester
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.04.2013. Godkänt.

Andra behandling
2

Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 13/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall lagförslaget 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.
Enda behandling efter bordläggning
3

Självstyrelsens kärnområden
Landskapsregeringens svar (S 2/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
Diskussionen bordlades 03.04.2013 och kan bordläggas ytterligare en gång om lagtinget
så beslutar.
Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om
en åtgärdsuppmaning.
Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet till ett plenum
tidigast följande dag. Annars antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Historien bakom de här frågorna är lång och snårig. När det gäller
jordförvärvstillstånd/ rätt, har vi haft jordförvärvslagen sedan 1975 och utifrån landskapsregeringens prövningsrätt har praxis och tillämpningsdirektiv
utformats.
Under en lång tid har det ställts krav på att tillämpningsdirektiv och praxis
borde anges i lag för att trygga likabehandling och rättssäkerhet. Då vtm Roger Janssons var lantråd senare delen av nittiotalet fördes förslag till lag till
lagtinget men det misslyckades eftersom förslaget inte omfattades av tillräckligt många lagtingsledamöter. Lagen togs tillbaks och man fick fortsätta
grunda sina beslut på den praxis som rådde. 2003 antogs sedan landskapslagen om jordförvärvsrätt och -tillstånd och den lagen följdes av en förordning
där gällande praxis samlades. Det visade sig dock att det inte var hållbart med
en förordning. Beslut som berör enskilda medborgare ska bygga på lag.
Genom åren har de olika besluten i tillståndsfrågorna debatterats och ifrågasatts. Ibland har beslut tagits och återtagits när opinionen blivit för stark.
Det är uppenbart att moderna tider ställer krav på tydliga regler som anges
i lag så att likabehandlingsprincipen kan följas och så att rättssäkerheten är
tryggad. Våra grundläggande skyddsmekanismer i självstyrelsen, som vi alla
värnar om, måste också anpassas till moderna tiders krav.
Därför tillsattes under förra mandatperioden en parlamentarisk kommitté
med uppdrag att se över hembygdsrätten, jordförvärvstillstånd och näringsrätt. I kommitténs betänkande beskrevs behoven av lagstiftningsåtgärder för
att trygga rättssäkerhet och likabehandling.
Målet med att tillsätta en kommitté var att få fram underlag för fortsatt arbete med bland annat lagstiftningsåtgärder.
Förra regeringen inledde arbetet, nu fortsätter arbetet i den här och högst
antagligen i kommande regeringar. För vad som än sägs, det är inte lätt lagstiftning och det tar tid att få fram bra lagar. De här frågorna var ofta föremål
för debatt i lagtinget under förra mandatperioden. Inför den här debatten tittade jag tillbaks för att se hur gamla tvärsäkra påståenden står sig när man
bytt sida från oppositions till regeringsbänk.
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Högt och ljudligt kritiserades den förra landskapsregeringen under slutet
av förra mandatperioden av dåvarande opposition som bland annat bestod av
obunden samling, frisinnad samverkan och socialdemokraterna för att inte
verkställa de olika förslag som framfördes i kommitté betänkandet. Ett år efter betänkandet presenterades, ställdes spörsmål vars andemening var att det
åländska samhällets utveckling skadas svårt om inte lagstiftning antas snarast. I debatten tog flera debattörer till brösttoner. Jag minns särskilt ledamoten Sundmans tonläge. Vi i regeringspartierna skulle skämmas för att vi inte
redan åtgärdat allt som stod i betänkandet. I ett inlägg påstod han att, jag citerar ordagrant: ”Ja, som jag sade i en tidigare replik, visst får det ta några
månader. Men det får inte ta några år, som det har varit nu. Författningen
som kommittén efterlyser är ju bara en omskrivning av förordningsbestämmelser till lag. Det kan inte ta så länge. Med moderna ordbehandlingsprogram så går det jättefort. Där är tidsaspekten verkligen sådan att man
måste vara kritiskt.”
Det är onekligen intressant att konstatera att nuvarande regering med minister från de obundna med ansvar för de här frågorna ännu inte lyckats trots
de moderna ordbehandlingsprogram som står till buds att genomföra kommitté betänkandets olika förslag. Åtminstone borde ju något förslag ha förverkligats mot bakgrund av den höga svansföring som nuvarande regeringspartier, dåvarande opposition, hade.
I september, för snart ett år sedan debatterades en åtgärdsmotion från liberalerna. I den föreslogs en ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt så
att de som flyttar utanför Åland ska kunna behålla sin hembygdsrätt upp till
åtta år. Då lovade minister Lindholm att det snart skulle införas ett system
för hur de åländska studerande skulle få behålla sin hembygdsrätt upp till tio
år. Alla blev glada över det löftet och särskilt nöjda kände sig de studerande.
Ministern förespeglade att det enkelt skulle gå att tillämpa stadgande om stadigvarande bostad i studiestödslagen så att åländska studerande inte skulle
förlora sin hembygdsrätt. Nu är det förstås mycket intressant att höra hur det
har gått. Enligt uttalande då skulle tillämpningen inledas innan ändringar av
hembygdsrättslagen trätt ikraft ”eftersom regeringen hade som avsikt att senare återkomma med lagändring.” Jag tyckte då det lät otroligt och jag varnade också för att det finns flera principiella frågor som är svåra att komma
förbi. Dels avgränsningsfrågan, vem är att betrakta som studerande och dels
likabehandlingsprincipen. Men nu har ju ministern möjlighet att berätta om
när den här nya tillämpningen ska träda i kraft.
I spörsmålssvaret sägs att landskapsregeringen tillsatte en arbetsgrupp i
oktober med uppdrag att ta fram reviderad lagstiftning om hembygdsrätt
jordförvärv och näringsrätt. Arbetet ska vara klart i september och tydligen är
första prioritet en ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt. Den ska vi få
till lagtinget i höst.
Det som är förvånande är att det nu tar så pass lång tid för de partier som
för tre år sedan påstod att alla svar fanns i det parlamentariska betänkandet
och det bara var att verkställa de förslagen. Hur är det med obundnas och
ministerns ambitionsnivå idag? Hur kommer det sig att det tog ett år att tillsätta en arbetsgrupp hur kommer det sig att det tar två år att lösa frågan om
de studerande och deras förlust av hembygdsrätten, om man nu har en lösning på gång?
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I samband med debatten om vår motion om lagen om hembygdsrätt fick vi
lugnande besked av minister Lindholm. Då försäkrade hon oss om att ”jag
hoppas att ni ska känna att den här saken är i goda händer och att ni ska
känna er trygga med att jag arbetar med den här frågan”. Men det finns ju
inte så mycket mera tid för ministern att arbeta, i höst har halva tiden gått,
det blir byte på ministerstolen och en ny minister ska ro iland allt det som
inte genomförts under de två första åren.
Vi sätter också ett frågetecken efter påståendet om att saken är i goda händer. Eftersom landskapsregeringen beslutar om jordförvärvstillstånd och det
inte finns i lag klara tydliga regler finns det risk för att olika sökanden inte
blir jämlikt behandlade. Den situationen är ju väldigt aktuell just nu i ett fall
i Brändö som fått avslag och som jämförts med andra fall där jordförvärvstillstånd beviljats. Liberalerna har länge talat för en modernisering av näringsrätten. Vi vill inte att näringsrätten ska vara hämmande för nyetableringar av
företag, vi vill att många företagare ska välja Åland och vi vill ge bolag och företag möjligheter att operera på den internationella globaliserade marknaden. Därför tycker vi som exempel att vi kan ta bort regeln om att två tredjedelar av ett bolags styrelse ska ha hembygdsrätt. Varje bolag och företag vet
bäst vilken kompetens man vill ha sin styrelse. Man kan med fog påstå att regeln idag är ett slag i luften. På olika sätt har man kringgått regeln, bland annat genom att tillsätta s.k. bulvanstyrelser.
Liberalerna var eniga med andra partier om betänkandet förutom den delen som handlade om näringsrätt. Till den delen hade liberalerna en reservation.
Det har sagts att näringsrätten inte ska användas för att hämma konkurrensen utan uttryckligen fungera som ett språkskydd. Tyvärr finns inslag av
konkurrensskydd och därför kunde vi inte omfattat skrivningen i betänkandet. I betänkandet sägs bland annat som en slutledning: ”Kommittén anser
att näringsrättens målsättning är att näringsutövningen på Åland ska
handhas av ålänningarna själva för att långsiktigt kunna upprätthålla och
garantera sysselsättning och försörjning för den fast bosatta och svenskspråkiga lokalbefolkningen”.
Genom att ålänningarna själva handhar och kontrollerar företagsamheten
så finns även bästa möjliga förutsättningar för att det lokala näringslivet utvecklas och anpassas till de lokala, småskaliga och enspråkigt svenska förhållandena. Ett aktivt företagande bland den åländska befolkningen är också av
stor vikt för självstyrelsens långsiktiga utvecklingsförutsättningar.
Liberalerna syn på den här frågan framgår av vår reservation där vi förde
fram en alternativ text som lyder: "Kommittén anser att utgångspunkten för
det åländska näringslivet är friheten att idka näring och lika konkurrensvillkor i en alltmer internationell och global marknadsekonomi. Kommunikationsspråket med myndigheter och allmänhet på Åland ska vara svenska.
För att idka näring på Åland ska krävas anmälan som visar att verksamheten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor. Företagens ledning
och styrelsesammansättning är en fråga för ägarna. Företagens utveckling,
språkbalansen och den kulturella identiteten på Åland gynnas av ett stabilt
och levande lokalsamhälle med goda utbildningsmöjligheter och goda
kommunikationer med omgivningen.”
Liberalerna försvarar och vill bevara skyddsmekanismerna i självstyrelsesystem men ser samtidigt behovet av att anpassa självstyrelsesystemet till
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moderna tiders krav. Vi förespråkar öppenhet och vidsynthet för att stå oss
väl i konkurrens med omvärlden. Vi hoppas givetvis att också andra partier så
småningom ska välja den liberala linjen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag vill säga vissa saker ska man inte göra i lovart för då
riskerar man att få de på sig som man försöker bli av med och de händer
för liberalerna i det här fallet. Orsaken till min kritik i förra valperioden
var att man hade tillsatt en parlamentarisk kommitté, men man hade
inte fört arbetet vidare för att slutföra de under perioden. När ett sådant
arbete inte slutförs och de kommer ett lagtingval mellan så kan man inte
vara säker på att den parlamentariska gruppens arbete håller sträcket
eftersom de i teorin kan väljas ett helt nytt lagting. När det har varit val
och det har valts ett nytt lagting så måste man i någon mån börja om och
det visar sig i liberalernas åsikter i hembygdsrättsfrågan. Åsikter har
bytts åsikter och det är fullt tillåtet i ett val, så nu är det ingen brådska
bara man hinner göra det under den här perioden. De har gått ett och ett
halvt år av fyra, det är två och ett halvt år kvar att göra arbetet på. Tänk
på vindriktningen!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Sundman är en mästare på att vända kappan dit det blåser.
Det är mästerligt att byta åsikt, när man byter från oppositionsbänk till
regeringsbänk så är det ingen brådska. Faktum är att förra regeringen
tillsatte tre stycken parlamentariska kommittéer just för att man skulle
få en samstämmighet kring svåra frågor. En av dem var den här frågan,
en annan var självstyrelsens utveckling och den tredje frågan var valsystemet. Valsystemet tog vi fram en lag när de gäller självstyrelsens utveckling jobbar vi vidare. När de gäller grundelementen i självstyrelsen
är det ett lagstiftningsarbete som tar väldigt mycket tid. Dessutom hade
liberalerna och centern tillsammans inlett det här arbetet. Nu är det
bara att jobba vidare ltl Sundman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Den här regeringen kommer att leverera till skillnad från
den förra. Vi ska komma ihåg att vi hade ju stora problem med liberalernas engagemang. Vi måste skicka kommitténs ordförande som skolfröken och läxa upp de liberala representanterna att de skulle komma på
kommitténs möten och än mindre fick man de inte vidarefört till lagstiftning. Valet kom emot, då måste man acceptera att de har valts ett
nytt lagting och processen börjar om i någon mån. De finns vissa saker
som är svårare än andra och vi har hört på ministerns svar att under den
här perioden kommer vi tillsammans att leverera så det är inget problem. Däremot kvarhåller jag min åsikt att det är brådskande. Jag återkommer i ett anförande till detta.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Jag tycker att ledamoten har klara problem att försvara sin linje. Ett år
efter att det parlamentariska betänkandet kom, kommer man med ett
spörsmål och säger att hela det åländska samhållet är hotat på grund av
att inte lagar har presterats och att man nu sitter och har snart suttit i
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två år. Man har inte kommit med någon lag. Var det så lätt som ltl
Sundman sade under förra perioden att tillämpa ett ordbehandlingsprogram, då borde man ha gjort det från obundnas sida, använd ordbehandlingsprogrammet och kom fram med lagarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag är glad att liberalerna har ändrat åsikt. Enligt den dokumentation som jag tagit del av, så har man valt en annan linje. Tidigare
när liberalerna innehade lantrådsposten och när man innehade kansliminsterportföljen då valde man att ta regeringsbeslut i dessa frågor. Den
här regeringen har valt att lagstifta på områden som nu är nämnda. Man
hade till och med en omröstning i den tidigare regeringen där centern
valde en lagstiftningsväg medan liberalerna ville ha genom olika beslut.
Jag är glad att höra att man nu förespråkar lagstiftning, det brukar ofta
höras att land ska med lag byggas och de känns tryggt att vi nu går
samma väg.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern väljer att gå till attack. Ministern ska istället förklara
vad ministern har gjort under de här två åren för att se till att man bygger land med lag. Hittills har vi inte sett någon lagframställning i lagtinget. För ett år sedan gavs ett löfte om att man skulle sätta igång tilllämpning för de åländska studerandena, av detta har vi inget sett. Jag
tycker att ministern istället för att attackera ska förklara för oss i lagtinget varför det dröjer så? Varför tog det ett år att tillsätta en ny arbetsgrupp? Varför har ministern och landskapsregeringen inte tagit tillvara
de omfattande lagstiftnings PM som förra regeringen bad förvaltningen
att ta fram. Det fanns en tjänstemannaberedning på alla de här områdena varför har man inte använt detta och gått vidare därifrån?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har även begärt ett till anförande, om mitt budskap inte
gick fram förra gången. Det är väldigt viktigt att poängtera att det behövs lagstiftning på det här området för att uppnå rättsäkerhet. Jag har
numera upplevt att vi är överens om detta här i salen att detta är viktigt.
De dokumenten som vtm Eriksson hänvisar till är inte vägar framåt,
utan man problematiserar de olika områdena men det går tyvärr inte att
använda i lagstiftnings syfte. De är inte så utformade, inte så framåtsyftande utan bara problematiseringar på dessa områden.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Varför har inte ministern använt ordbehandlingsprogrammet
som obundna talade om i förra perioden, bara att använda och så får
man fram lagstiftning? Obundna hade det ju så lätt då, varför gör man
det inte så lätt som de lät då när man var i opposition?
Dessutom talade man då om att alla svar finns i betänkandet, ändå
har det tagit två år. Vi har ännu inte sett någon lagframställning, det ska
komma sent i höst. Vi har ännu inte sett att vi fått det på våra bord. Jag
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vill påminna att detta är svår lagstiftning, vilket jag har respekt för. Jag
tycker inte att man kan ändra åsikt när man byter bänk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag lyssnar med intresse på Erikssons resonemang av
hembygdsrätten. Jag förstår om vi förförändrar lagen enligt hennes resonemang så att de inte behövs två tredjedelar mera av ålänningar med
rösträtt i styrelserna så är ålänningarna på samma konkurrensvillkor
som resten av världsmarknaden ungefär. Jag tyckte det var väldigt stötande att vtm Viveka Eriksson tydligen känner till bulvanstyrelser på
Åland. Det är ett ganska allvarligt och kränkande uttryck från lagtingsstolen, vilka styrelser åsyftar vtm Viveka Eriksson på?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Jag antar att ltl Sundback pratar om näringsrätt och inte hembygdsrätt?
Det finns ett regelverk, minst två tredjedelar av styrelsen ska vara ålänningar som har hembygdsrätt. Det är också allmänt känt att de finns
olika sätt att kringgå. Det som är viktigt för ett bolag och för ett företag
är att man sätter in den kompetens som man vill ha och behöver i styrelsen. De kan inte på något sätt vara hotande för självstyrelsen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Detta med bulvanstyrelse, att uppträda som bulvan är ju inte lagligt.
Vicetalman Viveka Eriksson påstår att de finns personer i styrelser som
beter sig olagligt, det är nog ett väldigt allvarligt påstående. Att ålänningar inte skulle vara tillräckligt kompetenta håller jag inte med om.
Jag vill ta avstånd från den här linjen, jag tycker inte att den är förenlig
med våra traditioner.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! De är onekligen så att från näringslivets sida och från företagoch bolagssida är den regeln hämmande att man måste ha två tredjedelar. Det betyder att bolag inte fritt kan komma in och konkurera i det
åländska samhållet. Man måste alltid se till att det är ålänningar. Majoriteten skriver i att man ska hålla företagsamheten i åländska händer,
det är inte en liberal syn på företagsamheten. Vi tycker att de ska finnas
en allmän och fri konkurrans. Även företag och bolag ska även, om man
kommer utifrån, kunna inrätta sig på Åland. Sedan ska man kunna operera på en internationell marknad. Jag tycker att detta är en viktig liberal princip.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag vänder mig lite mot den här idén, att måla upp
bilden av näringsrätten och två tredjedelar av styrelsesammansättningen skulle vara väldigt hämmande för företagsamheten på Åland. De är ju
de facto så som kommittén konstaterat och som vi kan se i all statistik.

599

Trots rådande begränsningar har antalet företagsetableringar varit högt,
inflyttningen har varit hög. Vi har en bättre ekonomi än jämförbara omgivande regioner. Den begränsning som målats upp som så stark ser jag
inte vara så stark som vtm Viveka Eriksson målar upp. Det finns en sak
som inte vtm Eriksson nämner, dvs. det är inte bara det att man ska ha
haft hembygdsrätten, utan det räcker att man bott fem år på Åland någon gång tidigare så kan man sitta i en styrelse.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Jag noterar att ltl Petri Carlsson sa att den inte är starkt hämmande med
andra ord är den hämmande i ltl Petri Carlssons syn. De har kommit
under åren väldigt starka önskemål, det har funnits många olika situationer där man har gett undantag och där man har sökt möjligheter att få
ihop styrelser. Detta är väl inte något som är förenligt med fri konkurens
och möjlighet att operera på en öppen marknad. De facto skriver man i
betänkandet att företagsamheten ska hållas i åländska händer, är de förenligt med en fri konkurrenssituation.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Man ska komma ihåg att när motivet med näringsrätten infördes var inte näringspolitiskt utan språkpolitiskt, eventuellt
nationalitetspolitiskt. Det har ett syfte med att långsiktigt garantera
sysselsättning och försörjning för den fast bosatta svenskspråkiga befolkningen. Detta är ett syfte som väl uppfyllts också där Ålands kommunförbund gav utlåtande att näringsrätten inte har varit hämmande
och är inte ett bekymmer till den del att man inte behöver luckra upp
denna bestämmelse som vtm Eriksson framför. Däremot har kommittén
flera bra förslag på hur man kan skapa ännu mer etableringar och företagsverksamhet på turistsidan där man funderar på Havsvidden koncepten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Motivet som ligger till grund för de här är språkpolitiskt och de
kan inte och ska inte vara konkurrensskyddande men tyvärr finns de
tendenserna och jag tycker att skrivningen pekar i den riktningen att
man håller de i åländska händer. Liberalerna är inte heller med på att
man ska släppa på det språkliga kravet, de ska finnas kvar men inte genom en åtgärd som är ett slag i luften för de är de som de i verkligheten
är.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Dagens debatt fortsätter att handla om tre rätter. Det inte
någon festmåltid utan hembygdsrätten, näringsrätten och jordförvärvsrätten.
De tre särrättigheterna utgör inskränkningar i grundläggande rättigheter som
att delta och rösta i val, ärva fast egendom och bedriva näringsverksamhet.
I grund och botten är de inskränkningar som inte hör ett öppet och modernt samhälle till, men undertaget grundsyfte är inte och aldrig varit protektionistiska i vid bemärkelse. Syftet har varit att vi ålänningar ska somna
tryggt om kvällarna med vetskapen att Ålands inte är på väg att bli ett finsk600

språkigt semesterparadis som är befolkat under tre sommarmånader och dött
resterande del av året. Syftet har inte varit att förhindra människor att flytta
hit tvärtom har de varit ett sätt att se till att Åland är ett attraktivt svenskspråkigt ställe att bo och leva på året om. Syftet har inte heller varit att stänga
ute företag från den åländska marknaden. Tvärtom har de varit ett praktiskt
sätt att se till att svenskan är det ledande språket i det åländska näringslivet.
De tre särrättigheterna har visat sig vara nyckelspelare för att åstadkomma
målsättningen om ett år runt levande svenskspråkigt Åland. Vilket av Gun
Carlsson ledda parlamentariska kommittén från 2009 konstaterar bl.a. i sina
jämförelser med Åbolands skärgård? Mot bakgrund av detta, varför behöver
då de hittills fungerande regelverken kring hembygdsrätten, näringsrätten
och jordförvärvsrätten uppdateras?
När världen förändras krävs de att man agerar och anpassar sig speciellt
som liten, de brukar kallas utveckling. Ska vi lyckas uppfylla de mål som
ställts upp genom åren även i framtiden krävs de att vi anpassar lagstiftningen efter den moderna människan och det moderna samhället. I en tid där vi
så gott som alla är överens om att Åland är i behov av inflyttning, nya företag,
nya influenser utifrån och ett ökat handelsutbyte med en allt öppnare omvärld. Det är väsentligt att vi svänger upp och ner på de tre rättigheterna. Ser
till att de inte används eller kan användas som renodlade protektionistiska
verktyg i bred bemärkelse, utan att de kraftfullt och så smalt som möjligt verkar i riktning enligt den målsättning särrättigheterna faktiskt är skapade för.
Inte för att stänga ute utan för att deklarera levnadsvillkoren i det åländska
samhället, svenskspråkighet och året runt aktivitet. Det vill säga de villkor
som så gott som alla eftersträvar. Vi har då hembygdsrätt, jordförvärvsrätt
och näringsrätt. Vet man vad man får som intresserad och potentiell inflyttare får de presenterade framför sig kan vi med exakthet idag raka i ryggen
förklara exakt vad de innebär.
Svaret på frågan blir tyvärr nej för tillämpningen av lagstiftningen för de
olika särrättigheterna varierar och en specificering av regelverken är nödvändig. Detta konstaterande Carlsson kommittén i sitt betänkande 2009 och så
också landskapsregeringen i sitt regeringsprogram. Några exempel som
kommittén föreslår är att i landskapslag uppställa villkor gällande tillfredaställande kunskaper i svenska vid beviljande av hembygdsrätt. Att lagstiftningen specificeras för beviljande av hembygdsrätt enligt 2§ landskaplagen
om åländsk hembygdsrätt efter 3 års bosättning eller omedelbart att återflyttade som är födda och uppvuxna på Åland. Att de bör införas klara och enhetliga grunder för planering av markområden förutsätts för beviljande av jordförvärvstillstånd, som har varit aktuellt den sista tiden. Det bör införas tydliga och objektiva i landskapslag stadgade kriterier som ligger till grund för
bedömningen av ansökningar av näringsrätt.
Några av förslagen jobbar landskapsregeringen med idag och de är bra.
Bakgrunden till förslagen kan man läsa i kommitténs betänkande, jag tänker
inte gå in närmare på det, man konstaterar snabbt om man läser betänkande
att behovet av uppstädning är stor. Åtminstone får en ledamot som jag som
räknas som relativt ny den uppfattningen. Dagens regelverk är varken tydliga,
rediga eller rättssäkra. De finns dessutom frågeställningar vi inte på ett helhetsplan har diskuterat politiskt här i salen. Vi minns alla fallet Weiss. Vi
känner till Havsvidden och andra projekt där man genom aktiebolag och aktier vill förmedla ägo- och nyttjanderätt till fast egendom. Vi menar från
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Ålands framtids sida att frågor av den här digniteten med allra största nödvändighet måste utredas, framförallt diskuteras här i salen före vi utvecklar
en förvaltningspraxis som vi inte inser de framtida konsekvenserna av. Jag
tänker inte utveckla den frågeställningen mera utan bara konstatera att vår
uppfattning i Ålands Framtid är att regelverket måste revideras så att alla kan
konstatera att lagstiftningen och dess tillämpning i praktiken uppfyller de
syfte som vi alla är eniga om.
Vi kommer att stå fast vid vår åsikt att lagstiftningen ska vara det som är
den styrande principen. Vi frågasätter att så mycket av principerna regleras i
förordning och principdokument som det gör idag. Vi vill gärna se ett Havsvidden i varje kommun då en sådan aktiebolagslösning i praktiken bidrar till
året runt verksamhet och inte till tomma sommarstugor. Vi vill gärna se att
fallet Weiss i framtiden vore avgjort så långt som möjligt genom ett tydligt
regelverk så att vi kan ge inflyttade möjlighet att ta del av våra vackra stränder genom ett tydligt jordförvärvstillstånd.
Tydligare lagstiftning som uppfyller sitt syfte är en grundbult i ett rättsäkert samhälle, så borde fallet vara för de tre särrättigheterna. Vad som gäller
näringsrätten specifikt ser vi i ÅF stora brister där tjänstemännen som ska
hantera ansökningarna saknar precis lagstiftning. Att enbart fokusera på
problemen är inget vi förespråkar. Vi vill i mitt resonemang om jordförvärvsrätten vara med och bidra i konstruktiv anda så om landskapsregeringen inte
själv vet vad de vill åtminstone låta sig inspireras av oss. Vi lägger ingen prestige i att bevara system som de alltid har varit för sakens skull. För oss är det
viktigaste att syftet med lagarna förverkligas så långt som möjligt. Så är inte
fallet med dagens näringsrätt. Näringsrätten är främst skapad som ett språkskydd och inte ett konkurrensskydd som debatten tidigare kretsat runt. Hur
bra koll har vi på de åländska företagen vilket som t.ex. är verksamhetsspråket idag? I ärlighetens namn tror jag väldigt liten.
Landskapregeringen vet inte vilka bolag som är verksamma på Åland som
inte har näringsrätt idag. Tillsynen är i det närmaste lika med noll, inte heller
finns det i lag någon definierad grund för att neka ett företag näringsrätt med
annat än svenska som verksamhetsspråk.
När vi dikuterar den här frågan idag ska vi vara medvetna om att kravet på
svenska som verksamhetsspråk endast tillämpas med landskapsregeringens
principdokument som grund och formuleringen lyder som följer ”tillstånd
förvägras ifall den tilltänkta verksamheten på något annat sätt kan anses
stå i konflikt med det åländska nationalitetsskyddet, exempelvis genom att
hota språkbalansen”. Det här är alltså den skrivning vi hänger upp tolkningen på att verksamhetsspråket i ett företag ska vara svenska. Enligt mitt sätt
att se det borde vi ta möjligheten att utveckla vårt samhälle till att bli ett mer
rättsäkert och tydligare samhälle ur juridiskt perspektiv när de gäller detta.
Ett principdokument med denna förmuleringen hänga upp en så pass elementär grundbult i vårt nationalitetsskydd är något som vi ifrågasätter och
gärna ser en förändring på.
Hur ska vi se till att näringsdriftens språkskyddande verkan förstärks blir
då följdfrågan? För de första att flytta över kravet om svenska som verksamhetsspråk till lag för att få bedriva näring. För de andra givetvis genom att
upprätta en tillsyn att verksamhetsspråket också i praktiken är svenska i våra
företag. Det här ser vi i ÅF som högt prioriterade åtgärder, vi ser t.ex. inte
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som i likhet med liberalerna två tredjedels majoritetsregel som avgörande för
att upprätthålla näringsrättens språkskyddande verkan.
Vi kan till och med under förutsättning att vi utvecklar de språkskyddande
bestämmelserna tänka oss att ta bort regeln. Endast under förutsättning att vi
utvecklar näringsrätten att bli de språkskydd det ursprungliga syftet var.
Detta är något vi vill lyfta fram i samanhanget. Gör om näringsrätten till ett
språkskydd som det var tänkt från början och var beredd att vända och vrida
på systemen som de ser ut idag. Men först måste regelverket uppdateras till
dagens förväntningar så långt är vi alla överens. Det handlar mest om att
kommitté förslag blir förverkligade precis som vtm Roger Jansson sa för tre
år sen i debatten när han var med och lämnade in ett spörsmål den 26 maj
2010, jag citerar ”kommittén har samanlagt 23 förslag som man föreslår att
landskapsregeringen ska genomföra. På ett och ett halvt år är de enda som
har kommit ut tre punkter som är av begränsande natur och gäller aktier.
Vilka uppenbarligen dessutom är juridiskt felaktiga, allvarligt felaktiga hur
kommer de sig då att landskapsregeringen inte har gjort något åt dessa 23
förslagspunkter på så här lång tid”.
Kära kollegor, det har gått ett och ett halvt år sen den sittande landskapsregeringen tillträdde lika lång tid som man då kritiserade från nuvarande regeringspartiers håll. Jag upplever att vi alla här inne utgör oss för att prioritera merparten av Gun Carlsson kommitténs förslag och se till att de förverkligas.
Åtminstone om man iakttar det tidigare engagemanget i frågan från majoriteten av regeringspartierna, obunden samling, moderaterna och socialdemokraterna som lämnade in nyss nämnda spörsmål. Dagens spörsmål liksom
de tre år gamla ses som en påminnelse om regeringsprogrammets utfästelse
och en väckarklocka att det är dags för trovärdighetens skull att få fart på arbetet. Att vi i lagtinget i konkret form av lagförslag inte fått behandla frågor
som grunderna för förvärv av fast egendom genom aktieköp är inte optimalt
när tillvägagångssättet redan under många år använts i samhället. Att frågan
om studerandens förlängda rätt att behålla sin hembygdsrätt inte har fått sin
lösning, trots en klar politisk majoritet och brösttoner från kansliminstern.
Detta är något vi ställer oss skeptiska till.
De ska erkännas att det är komplicerade frågor. Lagstiftning ställer höga
krav på exakthet eftersom de rör individuella rättigheter och förhållande till
EU-rätten och dess standstill klausul komplicerar de ännu mer. Jag ställer
mig positiv till att landsskapsregeringen har tillsatt en sakkunnig arbetsgrupp
för att bereda ny lagstiftning på området.
Det känns märkligt och är en besvikelse att man valt att lägga krutet på
hembygdsrättens alla aspekter först när vi i ÅF anser att det finns andra frågor som är betydligt mer brådskande. Några fler indikationer över vilka åtgärder landskapsregeringen kommer att vidta med anledningen av de ambitiösa skrivningarna i regeringsprogrammet hade jag väntat mig. Chansen
finns fortfarande för regeringen och ansvarig minsister att utveckla detta,
hoppas på ytterligare svar i debatten.
Herr talman, vi är angelägna att dessa frågor avancerar vilket ni säkert har
förstått, och hoppas med följande förslag till åtgärdsuppmaning kunna bidra
och hjälpa regeringen i sitt fortsatta arbete med frågorna.
Vårt förslag till åtgärdskläm lyder såhär: Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parla603

mentariska kommitténs betänkande åländsk utredningsserie 2009/4 från
den 2 april 2009, och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet. Tack, herr talman.

Talmannen
Tiden är ute! Talmannen påminner om att lagförslag ska lämnas in skriftligen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Jonsson kommer med populistiskt utspel när
han säger att man ska luckra upp näringsrätten genom att ta bort två
tredjedelskravet på styrelsen, i nästa andetag säger att man ska skärpa
till det. Hur går de här till med standstill principen, har ltl Jonsson konkreta förslag hur ska de gå till praktiskt? Bra om ltl Jonsson kunde utveckla hur de praktiskt kan genomföras.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för frågan. Mitt syfte var inte att göra något populistiskt utspel utan att faktiskt vara med och bidra till att utveckla näringsrätten
till sitt ursprungliga språkskyddande syfte. Vilket jag inte upplever att
det är idag. Jag blev besviken när jag satte mig in i lagstiftningen som
ligger till grund för hur vi behandlar näringsrätten och tillstånd att bedriva näring idag. Den är oerhört kort, och frågan jag ställer mig i likhet
med ltl Carlsson om de är möjligt att reglera detta i lag med hänvisning
till standstill klausulen? De facto använder vi en praxis som man kan
tolka att vi går ut över det som står i lagen idag och kräver svenska som
verksamhetsspråk för att bevilja näringstillstånd. Kan vi skriva in den
praxis som vi har idag i lag? De förändrar inte rättsläget men för över
det till lag och blir tydligare för medborgarna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Jonsson svarade inte på frågan. Jag upplever fortfarande att han gjorde någon forma av utspel här. De facto presenterar
han inget förslag på hur de skulle gå till. Att sätta en praxis som man
kritiserar i lag innebär inte en förändring att det skulle bli starkare
skydd. Hur resonerar ltl Jonsson och ÅF i detta fall? Hade det inte varit
lämpligare att inte föreslå att ta bort två tredjedelar i styrelsen och först
titta på hur man kan göra det rent praktiskt innan man föreslår en åtgärd.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag upplevde att jag var tydlig, jag sa ”vi kan tänka oss att ta bort två
tredjedels majoritetskrav under förutsättning att vi utvecklar näringsrätten till ett språkskydd att vi inför krav på verksamhetsspråk som
svenska i lag och inför en tillsyn att detta följs”. Då kan vi tänka oss att
ta bort två tredjedelsregeln genom att vi utvecklar näringsrätten på detta
sätt. Det var ett förbehåll som jag hade i mitt anförande att vi lyckas med
detta och delar den synen att få denna praxis befäst i lag istället för i ett

604

principdokument som idag. Vi vill vara med och utveckla näringsrätten
till att bli ett språkskydd och inte ett konkurrensskydd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Herr talman, bästa lagting! Om de tillåts gjorde jag under talman Viveka Erikssons anföranden en egen analys vad som har skett och vad som inte har
skett. Jag upplever att det finns vissa skillnader mellan förra regeringens tillkortakommande i denna problematik och frågeställningarna och den situation som råder nu. Några reflektioner som jag gör, gäller både den tidigare regeringen och den nuvarande regeringen är att man ska komma ihåg att detta
är ett mycket svårt arbete. Ett arbetsfält med svåra frågeställningar som är
krävande. Det kräver också resurser. Vi delar den tidigare regeringen och den
nuvarande regeringen att resurserna i förvaltningen och bland de som jobbar
med dessa frågeställningar är små. Likaså är alltid behovet av lagstiftning och
lagberedning är alltid större än tillgången.
Arbetet har sitt ursprung i en parlamentarisk kommitté, jag var själv med i
detta arbete och tycker att man kritiskt diskuterar parlamentariska kommittéers fördelar och nackdelar. De som händer i parlamentariska kommittéer är
att man ska komma överens, man är många partier. Det resulterar många
gånger i generaliserande slutsatser som kan vara svåra att i praktiken konkretisera och förverkliga.
I ett parlamentariskt arbete har alla höga ambitioner och den ena högre än
den andra och så drivs saker upp. Till slut är man på en nivå där ambitionerna är högre än vad i verkligheten realistiskt går att förverkliga. Här kunde
man fundera för framtiden om man istället ska jobba på det sättet att majoritetsblocket som har ansvar för att politiken förs framåt och att frågorna drivs.
Att man helt enkelt i det sammanhanget identifierar problemen säger hur de
ska lösas, och går sedan till oppositionen i dessa för självstyrelsen grundläggande frågor och söker stöd för att förverkliga det.
Den här problematiken tror jag att delas av tidigare regering och av nuvarande regering. Det är inte så enkelt att förverkliga parlamentariska kommittéers betänkanden. Vi kommer att få se när det ska bli sanning och bokstav av
det parlamentariska arbete som gjordes för självstyrelselagen.
En annan skillnad som jag ser är att det fanns en grundläggande annorlunda syn mellan regeringspartierna i den förra regeringen, som jag upplevde de i min position. Liberalerna ville gå en väg att förverkliga detta genom
beslut i plenum medan centern ville gå lagstiftningsvägen. Det fanns en divergerande syn på vilken väg man skulle välja. Vår regering har valt, att de är
lagstiftningsvägen vi ska gå om detta är vi eniga vi anser att det är den rättssäkra modellen den vi ska välja framom beslut i plenum. Där kan man konstatera att det inte var en modell som lagtinget under förra perioden heller
omfattade. Det gav självstyrelsepolitiska nämnden klart uttryck för att principerna inte gick att använda. Man uppmanade regeringen att ompröva detta.
Det var oklart kring dåvarande ministerns engagemang och intresse av
dessa frågor. Minister Eriksson var inte enligt oppositionen drivande i dessa
saker det var en ganska lågmäld ton kring honom inom detta fält. Jag vill
mena att vår regering har bättre förutsättningar att komma framåt i dessa
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frågeställningar i och med att vi valt en gemensam väg och den är vi eniga
om, vi ska gå lagstiftningsvägen.
Lagstiftningsvägen är också mer krävande än att fatta regeringsbeslut. Vi
har en drivande minister i dessa frågor och vad som har hänt har hänt och är
historia. Jag hoppas att vi ser framåt och att det som minsiter Lindholm har
sagt att vi kommer till lagtinget i höst med en framställning och följer sen upp
den vad gäller jordförvärvs- och näringsrätt.
En viktig sak som jag vill foga till diskussionen är arbetet med planering
och planeringsinstrumentet, mycket av dessa frågor särskilt gäller jordförvärv
kan lösas på ett rimligt sätt. Arbetet i den parlamentariska kommittén kring
jordförvärvsfrågorna präglades av en dualism eller en ambivalens. På ena sidan ville man reglera åländsk jord i åländska händer, på andra sidan ville
man öppna upp för satsningar, nytt kapital till Åland osv. Här gäller de att
hitta en balansgång där man definierar, identifierar var man kan bygga, var
man kan etablera turistanläggningar och andra typer av boende som kan vara
attraktivt för utomstående att införskaffa.
Planeringsinstrumentet är oerhört centralt i dessa frågor. Jag vill mena att
det skett en politisk förändring i synen på planering och hur planering skall
ske. Om det ska vara centraliserat eller decentraliserat gällande de stora för
Åland viktiga utvecklingsfrågorna. Där har diskussionen om jordförvärv varit
betydande. Det har drivet denna utveckling framåt att man idag har en annorlunda syn och behovet har mer centralplanering än vad man tidigare haft.
Gällande planeringsfrågorna finns den biten väldigt starkt under arbete
inom samhällsservicereformen i den grupp som jobbar med infrastruktur.
Landskapsregeringen har inte i den frågan tagit några initiativ innan vi ser
var man landar i den processen. Detta var några av mina reflektioner av mina
kring den diskussion som varit, tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är svagt av lantrådet att inte respektera tidigare landskapsregeringars arbete som ligger till grund för det arbete som nuvarande
regering kan, och borde göra. När man säger att förra regeringen hade
tillkortakommande vill jag hävda att just genom att vi tillsatte en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram underlag för hur man jobbar vidare den synnerligen svåra frågan. Det betänkandet har nu lantrådet Gunells regering som grund i sitt arbete och det är inte alldeles lätt
att få ihop olika viljor men det gjorde vi under förra perioden i detta betänkande. Jag skulle gärna sett att vi hade lyckats med lagstiftningsåtgärderna på den korta tid som återstod. Lantrådet har haft betänkandet
under den tid denna regering suttit och då borde man ha kommit en bit
på väg.
Tiden är ute. Lantrådet svarsreplik
Lantrådet Camilla Gunell

Jag vill inte undervärdera detta arbete, det var väldigt omfattande. Jag
tycker att betänkandet är värdefullt bl.a. är det en god lärobok hur instrumenten, vad det är, hur det fungerar och hur det har använts. Kommittén pekar på vissa brister som behöver åtgärdas och nya politiska
mål. Det krävs självreflekterande diskussion kring parlamentariska
kommittéers arbeten och dess grund för ett fortsatt arbete. Man kan i
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många fall vara enig på ett abstrakt plan men när saker går ner i konkretion är de svårare.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tycker det är bra att lantrådet har insett det, men samtidigt
står lantrådet och talar om att förra regeringen hade ett tillkortakommande fast man själv inte har kommit längre. Parlamentariska kommittéer är jag tveksam till i vissa fall men när det är stora svåra frågor som
måste arbetas under många mandatperioder. Så är det men denna fråga
och med självstyrelseutvecklingen, där behöver man samla parlamentet
för att gemensamt diskutera en riktning.
Sen är det som sägs, när man ska förverkliga och konkretisera då
krävs ytterligare ganska mycket jobb. Under förra mandatperioden
påstod man att allt arbete var färdigt bara att presentera lagstiftning, så
enkelt är det inte.
Lantrådet Camilla Gunell

Ja tack! Jag förstod vtm Erikssons anförande på det sättet att det andades en viss ledsamhet över att man inte kom längre under förra mandatperioden nu ville man påtala den här regeringen. Den tidigare regeringens bokslut är redan gjort och vi vet vart den kom och vart den inte kom.
Däremot har den här regeringen alla möjligheter att klara detta och vi
har inte kommit halvvägs i vår mandatperiod. Vi har goda förhoppningar att nå målen jag visade också på skillnader i det tidigare arbetet där vi
har kommit en bra bit på väg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Lantrådet ifrågasätter att jobba i parlamentariska kommittéer
och det står lantrådet fritt fram att föra fram den argumentationen.
Samtidigt vet vi att det i regeringsprogrammet står att man ska ha
parlamentariska kommittéer både när det gäller samhällsservicereformen och när det gäller kortrutten.
Jag tycker att det är ett mönster för landskapsregeringen att man är
maktfullkomlig. Man bryr sig inte om vad andra tycker, man skyller
gärna på tidigare regeringar. Denna landskapsregering har en unik möjlighet som inte förra landskapsregeringen hade. Denna landskapsregering har en egen kvalificerad majoritet, sätt igång och verkställ.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag vänder mig emot att man far iväg i sådana långdragna tolkningar
och slutsatser som ltl Sjögren gjorde. Min analys är väldigt uppriktig och
jag vet inte om ltl Sjögren missade att jag sade ”man behöver fundera
över instrumentet parlamentarisk kommitté hur lyckat det är och de
finns antagligen brister i konceptet”. Det handlar inte om maktfullkomlighet utan det handlar om realiteter och realism och utifrån ett parlamentariskt arbete uppnå resultat, för det är regeringen intresserad av,
resultat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Och vi väntar. När det gäller hur man uttrycker sig om tidigare
regeringar, tidigare politiker och tidigare ministrar tycker jag att man
kan kräva en viss värdighet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det tycker jag också att både tidigare och nuvarande ministrar ska
respektera. Det var det facto så att resultaten uteblev vad gäller dessa
frågor i den förra regeringen, det är vad vi har konstaterat.
Vad gäller hur parlamentariska kommittéer kan arbeta istället föreslog jag att man kunde jobba så att majoritetsblocket hittar en lösning
på frågan. Lösningen för man sedan till oppositionen för förhandling,
diskussion och förankring och försöker hitta en bred överenskommelse.
Jag visar på ett alternativ till att gå vägen via parlamentariska kommittéer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman. Jag vänder mig också mot det förklenande sätt som
lantrådet utpekar tidigare landskapsregerings ledamöter, det är absolut
inte hedrande för ett lantråd att prata om personer som inte är närvarande. Det förklenade kopplades ihop med den tidigare ministern inte
hade lyckats komma i mål med dessa saker. Den personen var utifrån
sitt ansvarsområde med och tog fram ett parlamentariskt arbete.
Samtidigt berömmer lantrådet den nyvarande ministern som drivande som under ett och ett halvt år inte kommit någonstans, annat än
att utlovat att arbetet ska komma så småningom till lagtinget i form av
lagstiftningsarbete. Förmodligen när hon själv har avgått som minister.
Lite mera heder i argumentationen tack.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tyckte att detta var att svara med samma mynt ltl Perämaa. Det
kanske beror på att jag har följt det arbete som nu är gjort. Jag vet att
det är på god väg. Den insynen kan jag förstå att inte ltl Perämaa har i
detta arbete. Jag har goda förhoppningar att tro att vi ska nå i mål och
komma till lagtinget med en fram 1 000 kr som sig
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman. Det som jag sa till lantrådet kunde bemötas av lantrådet
själv ur talarstolen. Det är en viss skillnad i att föra en dialog två personer emellan än att föra den med personer som inte kan svara för sig i talarstolen. Det är en avgrundslik skillnad. Många gånger har det förplenas det arbete som gjordes i den parlamentariska kommittéen, har inte
värderats så högt har sagts att förra landskapsregeringen inte nådde någonstans. Den nuvarande landskapsregeringen ledd av lantrådet har
inte lyckats tillsätta en enda av de andra parlamentariska kommittéer
som har utlovats i andra väsentliga grundlaggande frågor, kortrutt och
samhällsservicereformen. När man bedömer vad som uträttades då och
vad som uträttas nu är bara löften om att något ska komma framöver.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vad som gäller parlamentariska kommittéer och att söka ett parlamentariskt stöd i frågor gällande kortrutt och samhällsservicereform det
finns det alla möjligheter till. Här vill regeringen hålla i arbetet så att vi
har konkreta förslag att föreslå. Det finns alla möjligheter fortsättningsvis. Där handlar det mera om tidpunkten för när det är lämpligt att tillsätta kommittéerna och när man ska gå till lagtinget för att hitta ett brett
stöd för utvecklingen. Det är regeringens roll att föreslå och visa på
vägar som är realistiska och framkomliga. Det är det man ska komma hit
med lagar om som förhoppningsvis ska omfattas av parlamentet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det är ett nöja att få höra lantrådet säga ”att hittills
är regeringen överens” hur man ska tolka det, det låter jag vara osagt.
Lantrådet diskuterar och resonerar att den sittande regeringen har
bättre förutsättningar att lyckas i arbetet än den förra. Varför har man
inte tagit de bättre förutsättningarna, och varför ser vi inte resultat som
denna regering tycks vara så mån om?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi följer den tidtabell som vi har förutsatt oss i. Den första lagstiftningen
ska komma till hösten. Det resultat som finns och det arbete som görs
det görs tillsvidare i arbetsgrupper inom förvaltningen och inom regeringen där diskussioner förs. Det pågår ett arbete men jag förstår om
oppositionen inte ser det, utan man ser det först när det kommer en lagframställning.
Ltl Axel Jonsson, replik

Sist och slutligen fru talman är det de som är relevant när den kommer
hit och det är enda sättet att få till en förändring och resultat. En sak
som lantrådet diskuterade i sitt huvudanförande var samhällsplaneringen att man tagit in en diskussion om att göra detta centralt. Är det verkligen enligt lantrådet det bästa sättet att nå resultat i dessa frågor att
blanda in ytterligare aspekter i kommittéens betänkande istället förverkliga det man kommit överens om parlamentariskt?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är viktigt att läsa den parlamentariska kommittéens betänkande om
ska få veta vad som ska förverkligas, och gör man det så konstaterar
man att planeringen är mycket central i betänkandet. Detta för att jordförvärvs- och planeringfrågor går ihop av den orsaken att man både ska
reglera var man får bygga och vem som och får köpa. Detta hänger ihop
på ett mycket intimt sätt. Av den dualism eller ambivalens som har
präglat dessa frågeställningar kring att man vill hålla kontroll över jorden i åländska händer samtidigt som man ändå vill exploatera. Man vill
få in nya entreprenörer nytt kapital osv och kunna utveckla framförallt
turismnäringen. Det finns absolut koppling mellan dessa frågor. Vi har
väntat med att komma med besked kring planeringen eftersom den är
en central del av samhällservicereformen och är just nu under arbete.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag är lite inne på samma område och det gäller planeringsinstrumentet och centralisering av detta. Jag vill veta om lantrådet och regeringspartierna är inne för att ta bort planeringsmonopolet
från kommunerna och anse att de inte är kompetenta att sköta detta.
Det är vad lantrådet föreslår här.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Nej, det menar jag inte. Landskapet har redan möjligheter att via plan
och bygglagen 11 § göra vissa övergripande planeringar inom olika sektorer. Frågan är där och det har tidigare anhängiggjorts att man kunde
vidga § 11 ändamål att det kunde omfatta den här typen av turistiska anläggningar och dylikt. Vi behöver utveckla en övergripande planering
som är gynnsam för alla.
Det som jag utgår ifrån att är under arbete i infrastrukturgruppen under samhällsservicereformen hur man ska sköta den gemensamma
kommunala planeringen och en samordning av den.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Man får vänta och se vad landskapsregeringen lägger
fram ett förslag vad det går ut på. En annan fråga som jag tänkte beröra
är värdet av parlamentariska gruppens betänkande och arbete och förstår på lantrådet att hon vill frikoppla sig från ansvaret för vad man varit
med och beslutat i den parlamentariska gruppen. Lantrådet menar att
man skruvar upp volymen i diskussionerna i kommittéerna att man
skriver mer än vad man tänkt. Det är bättre att landskapsregeringen
kommer med förslag till åtgärder.
Då undrar jag hur man tänkt sig, det talas om maktfullkomlighet det
är väl det som landskapsregeringen är ute efter att man ska få ta del av
regeringens förslag och så röstas det ner och ingen bredd eller koncensus.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Den parlamentariska kommittéens betänkande är som jag sa tidigare
mycket bra och ger en god grund för att fortsätta. Däremot tror jag inte
man kan förverkliga samtliga punkter och ambitioner som finns, men
man kan göra väldigt mycket. Det som blir problemet vilket jag ville
problematisera och diskutera är om man i parlamentariska kommittéer
ändå är tvungen att förena sig kring ganska generella ställningstaganden. När det ska söka konkretisering och förverkligande kan det uppstå
både olika syn på hur saker i praktiken ska lösas, men också att det kan
vara svårt att hitta när du har papper och penna framför dig och ska
skriva lagtexten och konkretisera det som är ambitionerna och målsättningarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Den parlamentariska gruppens betänkande, ett väl genomarbetat arbete med dryga 23 förslag på åtgärder i sammanfattningen och ett
bra och arbetsdokument för det fortsatt arbetet blev klart i april 2009 efter
cirka ett års arbete. Vad har hänt efter det? Den 26 maj 2010 lämnade den
dåvarande oppositionen ett spörsmål till lagtinget ett år efter kommitténs betänkande. De var mycket upprörda över att inget hade hänt sedan kommittén
överlämnade sitt arbetsdokument. Superlativerna var många och jag scrollade igenom vad som sades i debatten och fastnade för Danne Sundmans starka
uttalande, ” egentligen borde filnamnet på detta dokument börja på my,
misstroende yrkande” sa han. ”Han finner att tillräckligt rumsrena superlativ finns inte för att beskriva hans känslor”. Så gick tongångarna då.
Man kan fråga sig vad beror det på? Varför lät det så och de partier som
idag sitter i regering som då satt i opposition har haft möjlighet att påskynda
lagframställningen. Man har tillsatt en arbetsgrupp den 8 oktober 2012, tog
ett år efter att man blev tillsatt ministerposten och landskapsregeringen.
Undra varför tog det drygt ett år innan man tillsatte en arbetsgrupp? Man till
rättade ytterligare en arbetsgrupp den 7 november. Den första gruppen ska
jobba med att ta fram förslag till att revidera det som sagts lagstiftningen om
hembygds- jordförvärvs- och näringsrätten. I första hand inrikta sig på hembygdsrätten som man ska komma med en lagframställning hösten 2013. Den
andra arbetsgruppens jobb har vi diskuterat i replik onödigt att upprepa, man
ska titta på planerings- och samhällsfrågor ihopkopplat med samhällsservicereformen.
Frågeställningen som dyker upp är om den nu sittande landskapsregeringen är intresserad av att lösa dessa frågor. Man skriver i sitt svar ganska tvekande formuleringar i sitt sista tycke. Ni kan läsa själva i svaret. Kommer
tidsramarna att räcka till? Nuvarande minister stiger av i höst och tillträder
moderaterna och man tillsätta en ny minister. Vi fick löften av ledamot Roger
Jansson att det inte var bekymmer när moderaterna får hand om detta kommer alla frågor att lösa sig. Ursäkter som resurser inom lagberedningen har
påpekats vilket är dåliga ursäkter för det handlar om prioriteringar. Det är en
av de tre grundläggande rättigheterna som vi har i självstyrelselagen och den
borde vara högt prioriterad. Den borde vara förstahands prioriterad, ursäkterna som kom fram i första remissen som blir bordlagd köper jag inte. Det
finns partier som suttit i regeringen hur länge som helst och haft möjlighet att
vidta åtgärder för att klarlägga dessa rättigheter så att man fått det i lag och
inte som nu någon form av praxis. Då hade man kunnat driva denna fråga.
Så mycket mer av denna fråga tänker jag inte beröra jag tycker att så här
stora frågor som rättigheterna vi pratar om. Jag stöder ledamot Axel Johnsons anförande som gick mera specifikt in på rätterna om vi kallar de så i
hans uttalanden. Landskapsregeringen borde ta dessa frågor på mera allvar.
Vi har haft fall som varit komplicerade som man tillämpat praxis som inte varit ändamålsenliga, det finns olika lösningar i dag för jordförvärvsrätten. Det
finns aktiebolag som äger husen men äger inte marken, det finns aktiebolag
som huset och marken ingår med huset som ger dig rätten till ägandet av
marken. Dessa olika tolkningar borde varit klara. Jag förväntar mig att det
kommer en lösning ganska snabbt och framförallt inom denna mandatperiod
och att löftena vidhålls. Med en framförhållning och hittillsvarande fart som
varit är det tveksamt om så kommer att hända, tack.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Ansvarig minister Lindholm sa förra gången detta ärende var
upp, jag har läst anförandet ganska noga, ”lagtinget skulle känna sig tryggt
före detta var i goda i händer” idag sa hon ” att land ska med lag byggas” ett
och ett halvt år har gått och vi ser noll resultat när det gäller lag på detta område. Ministern får ursäkta, men jag känner mig fortfarande lite otrygg. När
man är i opposition är man enormt progressiv och när man hamnar i regeringsställning händer ingenting. Det handlar om politisk trovärdighet.
Ltl Harry Jansson sa förra gången ärendet var upp och vi ifrågasatte varför
inget har hänt när det gäller dessa frågor, det inte finns resurser inom förvaltningen. Centern har varit med i regeringsställning sen förra årtusendet
men ändå säger man att det inte finns resurser. Är det något man tycker är
viktigt så går politiskt arbete ut på att man ska prioritera och se till att det
finns resurser för sådant man tycker är viktigt. Att vifta bort frågan med att
det inte finns resurser är ohållbart. Det som hittills har förvånat mig mest i
debatten, och som flera var inne på i replikskiftet med lantrådet, var när hon
ifrågasatte vitsen med parlamentariska kommittéer. Lantrådet sa ”det blir att
man driver på mer än som går att förverkliga”. Det var ett märkligt uttalande. Åtminstone när det gäller den parlamentariska språkkommittén där
socialdemokraterna reserverade sig för att man antagligen insåg att det inte
gick att förverkliga. När det gäller Gun Carlsson kommittén var man de facto
eniga med majoriteten. Där var det liberalerna som hade en reservation. Jag
noterade när ledamoten Katrin Sjögren sa att ”det var ett rätt maktfullkomligt uttalande av lantrådet”, tänkte jag högt för mig själv, dit for det, för precis så tänkte jag också säga.
Här pratar vi om grundläggande frågor av lång bärighet fram i tiden, självstyrelsens kärnområden. Är det så att bara regeringspartierna ska handha
dessa tror jag faktiskt att det kan landa var som helst, eller som nu att det inte
blir något överhuvudtaget. Tittar man i det regeringsprogram som denna regering har så sägs det "frågor rörande hembygdsrätt jordförvärvs- och näringsrätt ska följa klara och tydliga normer för att skapa ett rättsäkert och
jämlikt förfarande dessa normer ska utgå från lag nuvarande lagstiftning
revideras i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag".
Lantrådet ifrågasätter inte heller bara arbetet i parlamentariska kommittéer utan också vad som står i regeringsprogrammet och det tycker jag är mer
än förvånande. Drar vi frågan vidare när det gäller en annan viktig fråga som
har lång bärighet framåt så är det självstyrelselagsrevisionen. Är det bara regeringspartierna som ska hålla i självstyrelselagsrevisionen? Självklart är det
enklast att få fram saker och ting om man får bestämma själv, men vi har inte
det styrelseskicket här. Jag är förvånad över att man börjar ifrågasätta
parlamentariska kommittéer bara för att man inte på ett och ett halvt år
kommit någonstans när det gäller dessa viktiga frågor.
Fru talman! Tittar man på det skriftliga svaret är det tyvärr, enligt mitt
synsätt, det enda konkreta som finns där, att man har gjort en genomgång av
hembygdsrättsregistret där det har införts cirka 300 personer. Detta är inte
politik, det är förvaltnings rutiner. Det sägs att regelverket för hembygdsrättjordförvärv- och näringsrätt har liknande målsättningar, trygga det åländska
nationalitetsskyddet. I min värld har exakt samma målsättningar dvs. trygga
det åländska nationalitetsskyddet. Det sägs att ”förvaltningspraxis som är
tillräckligt klarlagd och etablerad befäst i möjligaste mån i landskapslag”,
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detta är väldigt vaga formuleringar. Man säger att ”sannolikt kommer en arbetsgrupp att föreslår en ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt antas”,
sannolikt. Man säger också att ”landskapsregeringen har för avsikt att lagstiftningen för hembygdsrätt- jordförvärv- och näringsrätt revideras inom
landskapsregeringens mandatperiod”. Detta är förvånande att man är så
oerhört vag när det gäller självstyrelsens grundfundament.
Det brukar i normala parlamentariska förhållanden pratas om hundra dagars smekmånad sedan är det dags att leverera. Nu har det gått över 500 dagar, räknade jag förra gången vi hade detta ärende upp, och ändå vacklar
landskapsregeringen fram i grundläggande självstyrelsepolitiska frågor. Detta
är en gåta för mig, det finns flera duktiga, kunniga självstyrelsepolitiker
bakom denna regering men ändå står frågorna stilla. Det blir underhållande
när lantrådet Gunell säger ”intresserad av resultat i denna landskapsregering”.
Detta regeringsprogram som regering jobbar efter hade som "rubrik för
samarbete, resultat och framtidstro ". Jag roar mig med att titta på vad
denna regering har levererat. Man har levererat tre meddelanden inklusive
det om nordiska ministerrådet gränshinder, och regeringsprogrammet. Det få
lagframställningar som har kommit under denna period har tre varit genomgående blankettlagstiftning. Det finns tre arvegods från den förra regeringen.
Enbart tre som jag ser det, egna lagar, det är minskade anslag till kommunerna, sjukkostnadsavdraget och studiestödsförmånerna, jag har inte hittat något annat. Detta punktade jag ner, vill jag med all respekt säga, före man kom
med den eminenta framställningen om energideklarationer, rätt ska vara rätt.
Detta var en framställning som jag uppskattade mycket.
Det sägs, fru talman, att det är omodernt när vi pratar om våra särrättigheter och vårt nationalitetsskydd. Vi ska ha det gränslösa Norden, vi ska ha
det gränslösa Europa. Till och med Aaltokommittén skrev att man inte ska
bygga gränshinder mot Finland, en ganska lurig formulering men de facto så
att hela självstyrelsen inom "ett gränshinder" när det gäller detta. Vi tittar på
landskapslagen om hembygdsrätt- jordförvärv- och näringsrätt. Jag har stor
respekt för komplexiteten när det gäller dessa frågor. Jag har många gånger
under de år jag jobbat med politik sagt att man ska vara väldigt noga med vad
man gör när man börjar luckra upp dessa frågor. Det är viktigt att man tänker
igenom två gånger, våra särrättigheter går stick i stäv med alla grundläggande
principer inom EU. Vi behöver inte hänga länge på låset i Helsingfors om vi
vill luckra upp våra särrättigheter, den expeditionen kommer att bli snabb.
Det gäller att noga tänka efter vad man gör, men man löser det inte genom att
sticka huvudet i sanden.
Vi från ÅF sida tycker att man bör åtgärda direkta felaktigheter. Jag kan
säga för mitt vidkommande, har jag alltmer börjat fundera på vad vi uppnår
med kravet på 2/3 av styrelseledamöterna, när det kravet finns när det gäller
näringsrätten. Tar vi utgångspunkt att det är språket vi ska skydda är jag
tveksam till om vi har så stor nytta av och där heller ingen uppföljning. Det är
ganska lätt om man tänker sig att det är en företagare i Stockholm som vill
etablera sitt företag på Åland. Det är näst intill omöjligt att få kommunikationer att fungera till ett rimligt pris. Man måste också ha främmande personer som har majoritet i mitt eget styrelsebolag. Jag tror att det är ett stort bekymmer, men jag vill inte stå här och nu, fru talman, och säga att detta ska
bort. Men jag har blivit alltmer fundersam till om det är kontraproduktivt el613

ler inte. Jag noterar vad liberalerna sa, jag har ganska stor förståelse för resonemanget men inte kategoriskt, men ser att det finns stora nackdelar. Det
viktiga är precis som ordförande Jonsson var inne på att vi måste ha fokus på
vårt språk, att verksamhetsspråket måste vara svenska. Ingen följer upp
detta, landskapsregeringen säger att det inte finns märkbara resurser för tillsyn. Verkligheten är den, finska företag har mycket väl lärt sig hur detta fungerar man kommer bra runt det, inga problem alls. För många andra som
inte kan regelverket och hur man tar sig runt det så är det synnerligen
kontraproduktivt.
Vi har en stor förändring i det åländska näringslivet jag tänker inte bara
på Kotipizza, S-Market osv. Svenska kärnföretag som Clas Ohlson som etablerar sig på Åland tack vare att vi hör till finska språk- och handelsområdet
blir också de företagen mer eller mindre förfinskade. Det har många gånger
sagts när vi debatterar dessa frågor att ”vi politiker ska inte blanda oss i vilket språk näringslivet använder”. Då är min följdfråga, vad ska vi med näringsrätten till? Är det att försöka hindra en sund konkurrens inom det
åländska näringslivet, eller vad är syftemålet?
Jag vill till sist plocka upp några kommentarer när det gäller hembygdsrätt. Här har jag uppfattat att vi alla är mer eller mindre eniga att studerande
som studerar längre än fem år utanför Åland skall få behålla sin hembygdsrätt. Varsågod regeringen, sätt igång och leverera det har vi varit eniga om
rätt länge. Vi har också varit eniga om att hembygdsrätten ska frikopplas från
finskt medborgarskap, men Finland säger nej. Jag har inte hittat sakliga motiv till varför man säger nej. Jag kan tänka mig att det rubbar bilden av ett
enhetligt Finland. Sakliga motiv har jag inte tagit del av. Vårt anslutningsavtal när det gäller detta säger att vi har rätt att diskriminera ja, bara vi diskriminerar alla lika för och det gör vi de facto inte. Inom EFA som vi använt som
inkörsport i EU-parlamentets så lyfte Bernat Joan Mari, en av EFA:s EUparlamentariker, upp denna fråga och tyvärr var det ett nonsenssvar som
kommissionen levererade. Jag var inte medveten då, och inte många
åländska politiker heller, att kommissionen utarbetade sina svar i samarbete
med de länder det gäller. Om jag koka ner de svar som Marie fick, var detta
en nationell fråga, anser EU-kommissionen.
Avslutningsvis ni som tycker att sfp ska lösa EU-politiken åt oss försök få
Thorvalds att lyfta denna fråga då tror jag att detta skulle kunna leda till något om också en finsk EU-parlamentariker lyfter denna fråga. Den är helt i
strid med EU:s grundläggande principer. Centern, liberalerna och moderaterna detta måste ni få Thorvalds att lyfta upp. Vi har genom våra kanaler fått
upp frågan i EU parlamentet men jag är helt övertygad att frågan skulle få
mycket större bärighet om man också gjorde det från finsk sida. Annars fortsätter dansen runt EU-parlamentsplatsen i 20 år till.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattar att ÅF, och särskilt ltl Anders Eriksson
alltid varit försvarare av konstitutionen Ålands självstyrelse. Kommitténs betänkande värnade ledamot Anders Eriksson för. Kommittén anser i betänkande att man ska in i lagstiftning ställa särskilt krav på verksamhetsspråk och att tillsynen måste förbättras samt krav på 2/3 sammansättningen ska vara kvar. Man har där beskrivit att man bör vid undantag beakta om företaget skall verka på den åländska marknaden eller
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utanför. Är det utanför kan man bevilja någon form av undantag. Det är
en uppluckring av självstyrelsen som ÅF föreslår. Hur kan Anders Eriksson vara med på en sådan sak?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är inte någon självstyrelsetaliban utan man måste se praktiskt på
saken. Ltl Carlsson har helt rätt, vi värnar självstyrelsen. Vi värnar självstyrelsen hela vägen i mål, hela vägen till självständighet men jag har
blivit alltmer fundersam på dessa frågor. Jag har också diskuterat med
folk som varit intresserade av att etablera företag på Åland. Jag behöver
bara gå till mig själv, skulle jag etablera ett företag i Stockholm och kravet skulle vara att jag inte har egen majoritet i styrelsen i mitt bolag. Jag
skulle fundera många gånger innan jag etablerade mig där. Märk väl ltl
Carlsson gör inte grimaser, lyssna på vad jag säger, jag sa, jag är inte kategoriskt men jag inser att det finns ett bekymmer och jag tycker att vi
ska titta på dessa bekymmer och inte sopa dem under mattan. Tycker
Carlsson att allt fungerar bra, fine, då har vi ett svar på varför det inte
kommer något förslag från regeringen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett klargörande. Det betyder alltså att ledamot Anders Eriksson vill göra avsteg från kommitténs betänkande.
Kommittén kom fram till att vi haft en högre etableringsgrad av företag,
garanterat en hög sysselsättning för lokalbefolkningen och inflyttningen
har varit högre än på andra ställen. Det kan inte betraktas som något
stort hinder detta betyder att Anders Eriksson och ÅF förespråkar en
uppluckring av självstyrelsen och ett avsteg från det gemensamma
kommittébetänkandet man har enats om, så förstår jag det.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det gemensamma kommittébetänkandet så har det inte
hänt något överhuvudtaget. Det finns lika lite i detta som i framtidsavtal
som FS skrev en gång det finns inte ett kommatecken förverkligat överhuvudtaget. Men låt mig säga så här, jag ska vara tydlig ledamoten
Carlsson. Kan ledamoten Carlsson lova att man från regeringshåll kommer att leverera detta kommittébetänkande ograverat, då lovar jag att
jag ska stöda det ograverat. Är vi överens?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Jag tycker för min del att det är ytterst klokt av ÅF, här
uttalat av gruppledare Anders Eriksson, och tidigare av ordförande Axel
Jonsson. Att man i en föränderlig värld kan diskutera förändringar av de
grundläggande bestämmelserna i självstyrelsen. Inte att man tar lätt på
det och i all hast går in för att förändra det, men i alla fall tänker och
fundera på detta om förändringar kan gynna det åländska samhället på
sikt. Inte heller liberalerna kom fort fram till det förändringsförslag vi
hade gällande näringsrätten. Vi har genomgått samma process funderat
mycket på vilken nytta för affärslivet, näringslivet på Åland, konkur-

615

renssituationen har de nuvarande stadgarna. Vi välkomnar om debatten
kan föras årets konstruktivt sätt så får vi se var vi hamnar till slut.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ska ge svar till ledamoten Perämaa och ingen annan. Jag vill säga
med tanke på det som sades i ett tidigare replikskifte det stora problemet är orsaken till att vi skrivit spörsmålet tillsammans med liberalerna
är att vi har konstaterat att ingenting händer när det gäller att förverkliga kommittébetänkandet. Är alternativet att vi får det förverkligat eller
att ingenting händer då tar vi givetvis alternativet att vi får förverkligat.
Just nu har dessa frågor gått i stå igen. Mot den bakgrunden tog jag mig
friheten att börja fundera på att är det faktiskt bra för det åländska samhället, är det en skyddsmekanik som det åländska samhället och näringslivet vinner på och till det är jag tveksam. Säkert kommer man att
lägga extra fokus på det. Det som är det viktiga för mig är ändå att
kommittébetänkandet förverkligas.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Jag har inte så mycket mer att säga än att det måste
vara ett normalt inslag i debatten även om man tidigare enats om vissa
saker gemensamt parlamentariskt, och som i grunden gäller och som
man hoppas att ska drivas igenom och förverkligas därför står vi här
idag. Men ändå måste det vara tillåtet att få fundera vidare och resonerar över saker och ting. Till skillnad från tidigare klara ställningstaganden här i salen att man egentligen inte borde få diskutera på nytt sätt i
någon fråga alls.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är ganska eniga i denna fråga, ledamoten Perämaa och jag. Låt mig
använda min slutreplik att säga det man kommit överens om en parlamentarisk kommitté under förra mandatperioden det kan inte binda vår
unga och driftiga partiordförande som vi har nu upp. Vi ger och vi tar i
detta parti och de tankarna han har fört fram är kloka och värda att fundera på. Jag tänker inte stå här och bli utmålad att jag vill skrota självstyrelsen för den saken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Ett kort svar på frågan i spörsmålet när kommer man att leverera
någonting, när kommer man att se ett resultat, om man från oppositionen
som skrivit detta fortfarande är intresserad av svaren. Vi från landskapsregeringen har sagt att avsikten är att man ska komma med en lagframställning
vad beträffar hembygdsrätten och regleringarna runt det på senhösten, det är
de grundläggande frågorna vilket också underlättar för både jordförvärv- och
näringsrätt. Grunden för det omfattande arbetet är alltså hembygdsrätten,
därför har vi startat med det. Hembygdsrätten är grunden till både jordförvärv- och näringsrätt, det är grunden för att få både jordförvärvstillstånd och
näringsrätt allt annat är undantag. Och undantagen i sig ska hanteras var för
sig alltså in casu behandlingar. Det ska vi så långt det bara är möjligt också
reglera i lag vilket det inte är utan en massa olika principdokument, land616

skapsregerings beslut osv. Denna landskapsregering har för avsikt att istället
lagstifta på detta område.
Det är viktigt att det är på lagnivå det har vi sagt både när vi har varit i opposition och den vägen fortsätter vi att vandra även när vi är i regeringen. Jag
tycker annars att debatten har varit en kraftmätning av dem som är bäst, vilken regering som har gjort vad och varför och framför allt när, och om varför
man inte gjort det när, hur och av vem. Jag förstår när man inte har insyn i
det dagliga arbetet att man står i talarstolen och upprepar hela tiden en osanning som man tror att ska bli en sanning till slut att ingenting görs. Jag kan
förstå, dels finns det en politisk point i att man gör det. Det är säkert välkommet att säga det ute bland sina anhängare men det blir också till slut en
sanning och det vill jag med det bestämdades ta avstånd ifrån. När man inte
har insyn i arbetet ska man inte heller säga att ingenting görs. Vi skickar inte
bra signaler till de tjänstemän, framför allt som jobbar med dessa frågor. Jag
tror att det åtminstone har famnen full med dessa arbeten just nu. De känner
att de har en press på sig att prestera lagstiftning eftersom vi så bestämt har
beställt den efter de visioner och de riktlinjer vi har gett dem. Jag vill för min
egen del och för landskapsregeringens del ta på det bestämdades ta avstånd
från det att ingenting görs.
Ingenting säger man har gjorts, nej inte på 30 år tänk, har någon lyckats
gjort något åt hembygdsrätten. Senast man gjorde något var 1993. Jag känner
verkligen att ni tror på den här landskapsregeringen väldigt starkt och särskilt på mig som minister att på 1 1/2 år ska jag ha presterat lagframställningar när man inte har gjort det på 30 år. Jag tackar för det stödet och jag hoppas att ni ska vara lika på hugget när lagstiftningen kommer till salen och ge
den kritiken och det berömmet när vi kommer med den. Enormt progressivt
har man sagt att ministern har varit i debatten tidigare och jag uppfattar att
ni har den uppfattningen att jag gör det väldigt progressiv eftersom vi har
kommit mycket längre än vad någon annan har kommit tidigare. Jag tackar
för det berömmet som jag uppfattar att det är.
När det gäller hembygdsrättsfrågorna är grunden för jordförvärv och näringsrätt, därför är det viktigt att man tar fram alla frågeställningar som man
har i det parlamentariska kommittébetänkandet. Jag har uppfattat att diskussionen väldigt mycket rört sig om att man har ändrat åsikt. I det parlamentariska kommittébetänkandet har ÅF ändrat åsikt och mera lutat in sig
på reservationen i det betänkandet från liberalernas sida. Det kanske finns
skäl att läsa på detta betänkande tills det kommer lagframställningar så att vi
också här får en tydlighet, för i min analys har man ändrat sig i denna debatt.
Det är väldigt olyckligt eftersom man i debatten väldigt noga hänvisar till det
dokumentet som borde användas som underlag i det fortsatta arbetet. För att
få det tydligt för regeringen, för mig som jobbar med dessa frågor så borde
man precisera vad man egentligen fortfarande står fast vid.
Man pratar också om planeringsinstrumentet och jag har förstått att man
inte kan dra parallellerna mellan jordförvärvsregelverket och planeringsinstrumentet. Byggnadslovet är egentligen ett undantag, det är egentligen planeringen som är a och o. Är det planerat område är saken klar, är det inte det
får man ett undantaget byggnadslov. För att göra det möjligt med den inflyttning vi vill ha till Åland och kunna erbjuda attraktiva markområden så behöver vi förtydliga samhällsplaneringen extra. Det inväntar vi nu med spänning
arbetet som görs i infrastrukturgruppen i samband med samhällsservicere617

formen. Jag vill förtydliga eftersom det funnits oklarheter vad samhällsplanering har för betydelse när det gäller jordförvärvsfrågorna. Jag har försökt att
använda det dokument som finns och var framtagna under förra mandatperioden. Tyvärr finns det inte så mycket vägledning i det, som jag har sagt i en
replikväxling. Det finns väldigt mycket problematiseringar. Jag har försökt
beta igenom alla de problem man stolpat upp och istället hittat lösningar på
att komma vidare med frågeställningarna. Jag tror att vi har en bra väg
framåt. Jag kommer inte att gå in i svaret det har jag redan presenterat. Jag
vill förtydliga eftersom det varit en ganska vid, bred och yvig debatt och som
varit väldigt otydlig vad man egentligen vill ifrån oppositionspartiernas sida.
Vad är politiken, jag har sett att det mera har varit en kraftmätning mellan
nuvarande och tidigare regeringar? Jag har också konstaterat att självstyrelsens grunder som är för mitt parti och också för regeringspartierna väldigt
viktiga har jag också fått från denna debatt att det svajar mellan oppositionspartierna. Både från ÅF:s- och från liberalernas sida har man uttryckt att näringsrätten kan förändras. Liberalerna har också reserverat sig för det parlamentariska kommittébetänkandet det kan man revidera och göra på ett annat
sätt. Jordförvärvsfrågorna har vi i ett annat spörsmål och också skriftlig fråga
har jag upplevt, att liberalerna egentligen inte skulle vilja helt avskaffa men
ibland vill man mera reglerad det. Det fanns ett exempel från Kumlinge där
man kritiserat någon hade fått ett jordförvärvstillstånd och det var felaktigt så
man borde inte ha gett det, den kritiken kan jag ta men jag vill hellre inkludera än exkludera som jag sagt tidigare.
Hembygdsrätten där finns också en diskrepans man vill behålla hembygdsrätten i åtta år, detta är inget denna regering har gått in för utan man försöker hitta andra lösningar för studerande. Vad beträffar språkfrågan har vi en
diskrepans eftersom vi är väldigt tydliga men det från regeringens sida men
särskilt från liberalerna sida talar man om en uppluckring och att det är onödigt att skriva det i landskapslagar. Jag ser att vi har två olika spår åtminstone vad det gäller självstyrelsen och kärnområdena. Regeringen håller
mer på grundstenarna medan då framför allt liberalerna har lämnat sin tidigare slogan där man sa att liberalerna var självstyrelsepartiet det ser jag att
man har lämnat nu.
Detta var min i analys från debatten och det är bra att jag tar den med mig
så att jag också vet när vi ska presentera de olika lagframställningarna. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är inte första gången man tar del av den lite upp och nedvända
parlamentarismen som råder i detta parlament. Jag förde ett resonemang om nyttan med 2/3 majoritet i styrelsen detta gjorde tydligen ministern helt förvirrad och hon visste inte hur hon skulle gå vidare. Vi står
fast vid kommittébetänkandet, varsågod verkställ, så behöver vi inte
orda dess mer om det. Ministern säger "man kan inte kritisera när man
inte har insyn", informera då vad som är på gång så är det betydligt lättare att föra ett underbyggt resonemang.
När det gäller fysisk planering har jag konstaterat att arbetsgruppen
som har tillsatts för samordning av teknisk sektor och infrastruktur ska
också ha den fysiska planeringen som alltid har varit sossarnas käpphäst. Jag är orolig för när man på detta område gör som har gjort på det
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flesta andra att allt ska tas på en gång då kommer det att bli absolut
ingenting.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var bra förtydligande från ÅF:s sida för jag upplevde att
man frångått sitt resonemang det man stött i det parlamentariska kommittébetänkandet. Det är bra att man fortfarande vidblir det, även om
man gjorde en utsvävning i den debatten. Informerat om vad som är på
gång, det gjorde jag när vi inledde debatten och jag minns också av ltl
Anders Eriksson var på plats så han har hört informationen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag visste inte att vi hade sådan ställning att vi styrde regeringens arbete
om det skulle bli något eller inte. Jag förde ett resonemang och det tycker jag man kan göra, men det är viktigt att vi är tydliga i dessa frågor.
Det som jag är bekymrad över det är samma om det är den digitala
agendan eller vad det är, man kopplar på så mycket så man kommer
ingen vart, det blir för stor bit att ta sig an, det blir det också när man
kopplar på fysisk planering. Koncentrera er på frågorna, och ja ministern, jag vet att det via plan- och bygglagstiftningen finns en koppling
det är jag medveten om. Koncentrera er ändå på hembygdsrätt- jordförvärv- och näringsrätt att vi kommer vidare. Vi kommer att stöda alla förslag som läggs i linje med kommittébetänkandet, är det klart och tydligt.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, fru talman! Nej, den här debatten kommer absolut inte att handla
om att Ålands Framtid kommer att styra landskapsregeringens fortsatta
arbete. I andra sammanhang och i den tidigare debatten har Ålands
Framtid hänvisat till vikten av det parlamentariska betänkandet och
därför blev jag lite förvånad eftersom man nu frångår de intentionerna
som finns i det dokumentet. Det var bra att vi fick detta förtydligat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Ministerns mångordiga analys oppositionens sätt att
hantera denna fråga faller redan med det som ministern här inledningsvis sade ”hon bedömde att vi hade berömt henne för progressivitet och
aktivitet i denna fråga” det kan jag klart säga från liberalerna, om vi
sagt det har vi gjort det i misstag. I regeringsprogrammet står det ”frågor rörande hembygdsrätt- jordförvärvsrätt- och näringsrätt ska vi ha
tidigare klara normer för att skapa ett rättsäkert samhälle och jämlikt
förfarande”. Det står också ”rollfördelningen under de politiska nivåerna under förvaltningen respekteras så att den politiska nivån fattar
beslut och riktlinjer och förvaltningen fattar enskilda beslut utifrån
riktlinjerna utan politisk prövning”. Ändå betona ministern igen att
man i jordförvärvsfrågor ska fatta undantag in casus, alltså från fall till
fall, uppenbarligen med en politisk prövning? Hur hänger detta ihop?
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Var det gäller progressiviteten förstår jag det på det sättet eftersom man
inte själv i den regeringen heller på 30 år tidigare fått detta gjort, men
har förväntan att jag skall göra det på 1 1/2 år. Hur ska jag annars tolka
det? Att man har ett starkt förtroende för att jag ska kunna leverera det
tackar jag för. När det gäller att varje ärende ska hanteras enskilt, det är
vad in casu betyder. Det står också i lagen att man ska ha det förfarandet. Det kommer inte att göras någon förändring vad beträffar in casu
bedömningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! I landskapet Ålands anslutning till EU föreskrevs det
och sägs att vi har rätt att diskriminera andra länders invånare i förhållande till ålänningar i jordförvärvsfrågorna bl.a. Men det ger oss inte en
rätt att diskriminera dem på olika sätt, det är en vanföreställning och
misstolkning att tro att man kan bedöma jordförvärvsfrågor precis enligt
eget godtycke från fall till fall. Vi har rätt att diskriminera men alla ska
diskrimineras på samma sätt. Detta måste man känna till när beslut fatttas i dessa frågor.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den kännedomen är väldigt utbredd bland politiker och tjänstemän som gör den första bedömningen. Det finns ingen osäkerhet i det.
Man försöker förhålla sig till att inte tillämpa den, principerna har vi.
Jag kan inte påminna mig någon gång om att man skulle ha gått förbi
principer som är uppställda och tagit in casu bedömningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Minister Gun-Mari Lindholm sa att ”det ingenting har
hänt under de 30 senaste åren vad det gäller åländsk hembygdsrätt”
från 1993 till nu har det gått 20 år. Var det gäller ämnet åländsk hembygdsrätt har det ett eget kapitel i självstyrelselagen kapitel två. Det är
en villfarelse att tro att åländsk hembygdsrätt i självstyrelsesystemet enbart skulle gälla åländsk hembygdsrätt. Hembygdsrätten gäller sig själv
naturligtvis, men därutöver direkt citerat ur lagen kapitel två ”deltagande i val och valbarhet, rätt att förvärva fast egendom, näringsrätt
och fullgörande av värnplikt.” Jag rekommenderar att man håller sig
mera exakt till vad det handlar om än en svepande formuleringar under
30 år som det de facto är 20 år.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Under de 20 åren vilka förändringar har gjorts beträffande hembygdsrätten? Vilka lagstiftningsförändringar har gjorts? Varken jag eller tjänstemännen jag har till förfogande har kunnat konstatera att några förändringar har gjorts sedan 1993. Om vi missat något är det bra om vi får
reda på det.

620

Ltl Gunnar Jansson, replik

Det som ingår, talman, under denna period är jordförvärvslagstiftningen
som kom i början av 2000-talet det är en hembygdsrättslagstiftning.
Därutöver har kriterierna inte behandlas på lagnivå men behandlats i
otaliga omgångar och hela diskussionen om hembygdsrättens varande
och dess innehåll har ständigt undergått ändringar. Jag håller med att
lagstiftningsåtgärd inte vidtagits däremot har kommittébetänkandet vi
nu debatterar tillkommit under denna period. Lite mera exakt får vi vara
här i lagtinget.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är viktigt att vi är exakta ingen ändring har gjorts i lagen om åländsk
hembygdsrätt. När det gäller jordförvärvs- och näringsrätt har det gjorts
ändringar 2003 men inte när det gäller landskapslagen om hembygdsrätt. Det gäller att vi håller oss till rätt vokabulär.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Lindholm säger att hon tror på sig själv det
hoppas jag att hon gör annars kan man inte förvänta sig något bra arbete från ministern. Man nämner att man kommit mycket längre än vad
andra kommit tidigare, inte om man räknar från parlamentariska kommitténs betänkande och vad som gjordes med förra regeringen och vad
dagens regering har gjort under den tiden så har man inte kommit något
längre. Man har tillsatt två arbetsgrupper men något resultat av det har
man inte sett ännu men är lovat under 2013. Den förra regeringen fick
avgå efter sin mandatstidsperiods slut så man vet inte vad de skulle han
kunnat åstadkomma. Vi hoppas att de löften minister Lindholm har gett
kommer att bli verklighet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Vad beträffar lagstiftning har det inte gjorts under förra
mandatperioden. Man tog fram ett betänkande som ligger som grund
för lagstiftningsarbetet. Den här landskapsregeringen anser att det är
viktigt att man får lagstiftning på området, att det råder rättssäkerhet.
Det har ställts frågor vad beträffar rättssäkerhet från liberalt håll och vi
har varit väldigt noga med att man ska uppnå. Man har valt att inte lagstifta tidigare utan valt en annan väg. För den här landskapsregeringen
är det viktigt att man har lagstiftning på dessa områden som framför allt
för den enskilda är en rättssäkerhet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det har vi också understött från ÅF att vi ska ha en
lagstiftning för rättssäkerheten. Jag personligen och mina kollegor har
kritiserat varför det inte har hänt något. Man får den uppfattningen från
regeringshåll att vi är otåliga. Gå tillbaka historiskt och titta hur tåliga
förra oppositionen var. Det visar att man kanske var ännu otåligare än
var det denna opposition är när man förväntade sig att det skulle hända
något för regeringen. Med all ursäkt det är nog dags att det levereras något och inte bara pratas.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag tack! Det är fler än ltl Brage Eklund som är otåliga, jag bl.a. Jag försäkra att det arbete som görs på uppmaning och från hela landskapsregeringens sida, att vi ska få detta i hamn och hoppas att det landar väl i
lagtinget. Vi har sagt när vi ska leverera och det är frågan i spörsmålet
och svaret är givet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! ÅF har bytt åsikt i frågan fick vi höra det är olyckligt
att ministern gjorde den tolkningen. Det stämmer att jag förde ett resonemang också min gruppledare gjorde så i sitt anförande om att slopa
2/3 majoritetskravet i åländska bolagsstyrelser jag citerar mig själv ”
men först och främst måste regelverket som sagt uppdateras till dagens förväntningar alltså kommitténs förslag”. Vi ser inte ett hinder att
här visonera om hur vi vill lösa frågorna framöver. Vi ser som prioritet
nummer ett, jag understryker igen om det gick att missuppfatta är att
kommitténs förslag blir förverkligade. Prioritera dessa 23 förslag och få
dem till realitet men hindra oss inte från att visonera, tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är bra att man kommer med förtydligande det är lätt att tolka era uttalanden på ett annat sätt. Dokument har varit ett centralt dokument
från er sida i debatten det är bra att man går tillbaka till ursprungsdokumentet och de uppfattningar som fanns där.
Ltl Axel Jonsson, replik

Absolut, bra att vi är eniga att det är kommitténs förslag som först och
främst ska förverkligas. Det betyder inte att obunden samling är eniga i
denna fråga, åtminstone vad jag har noterat. Läser man på ministerns
kollegas och sittande näringsministerns blogg så skriver han bl.a.” här
följer några konkreta förslag på insatser jag tänker jobba för så att
Ålands attraktionskraft ökas för utländska investeringar. För det
första, förändra näringsrätten slopa 2/3 majoritetsregel av ålänningar i styrelsen.” Jag förstår att ministern försöker leta halmstrån att
hänga upp debatten på. Det finns folk i hennes eget parti som delar tankarna med oss och också har möjlighet att visonera i frågorna. Lyssna
till ditt eget parti och för diskussioner uppmanar jag ministern till, tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Det är ett känt faktum, inget scoop som ltl Axel Jonsson
kommer med. Den debatten har vi inom vårt parti och vi har också en
majoritet som jag själv förespråkar och jag tror vi hittar en gemensam
väg framåt. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tänkte säga något för socialdemokraternas del i sakfrågan
innan dess en eller två kommentarer till diskussionen om vem som har gjort
mest, minst eller snabbast osv. Hur mäter man det, tiden är en ganska relevant fakta? Betänkande som vi alla utgår ifrån som skall ligga till grund för en
nyskapande och rättsäker lagstiftning på området kom i april 2009. När valet
var över hade man haft 2 1/2 år på sig att leverera. Liberalerna försämrade
rättsyddet i fråga om jordförvärvslagen. Det var det konkreta som gjordes.
Denna regering har suttit 1 1/2 år och lovade att leverera i september. Det
skulle betyda att de var effektivare än den förra mandatperioden. Varför det
inte blev något under förra perioden det vet bara de som var inblandade. Det
är väl rätt som lantrådet säger man var inte överens, är man överens är det
lättare att producera. Blockerar man varandra stannar arbete upp. Den här
regeringen är överens om både mål och metod. Åtminstone socialdemokraterna har goda förhoppningar att det som har utlovats dvs. vi ska få en framställning i september. Det var väldiga undertoner i debatten med anledning
av lantrådets diskussion om parlamentariska kommittéers effektivitet. Är det
ett effektivt sätt att öka det politiska arbetet. Det bedömdes av någon som
maktfullkomlighet, det är helt orimligt att diskutera något här när varenda
analys, ställningstagande eller förslag upplevs som maktfullkomlighet. Det är
väl ganska logiskt att om man har alla partier i en parlamentarisk kommitté,
vi har opposition och majoritet. Att oppositionen försöker driva vissa ställningstagande så långt som möjligt och det sker en konsensus som bygger på
eftergifter där man kanske inte alltid känner när man ska förverkliga det man
kommit överens om kan i praktiken realisera det. Det är ganska logiskt att
tänka så.
Jag kommer ihåg en fråga av den här karaktären det måste ha gällt jordförvärvstillstånd. Socialdemokraterna var i opposition och man tog fram ett
förslag. Ministern som hade hand om detta ärende kom till den socialdemokratiska gruppen för att diskutera och söka stöd. Det berodde i första hand på
att man inte hade kvalificerad majoritet i majoritetsblocket. Det är ett sätt
som inte alls är så tokigt att jobba efter. Jag har förespråkat det flera gånger i
många frågor kunde man göra som så. Då kunde vi undvika våldsamma övertonerna i debatten som vi alla vet att inte leder någon vart. Det, fru talman, är
lite allmänt om saker som har diskuterats här. Jag tycker att man måste i en
sådan här fråga vara ganska historiskt förankrad och trogen till ursprungliga
lagstiftningen i frågorna. Liberalerna anser att vi ska anpassa de tre särrättigheterna till Moderna Tider, vet inte om ni sett Chaplins film Moderna Tider
av den får man intrycket att allting inte är bra när det gäller Moderna Tider.
Jag tycker det är en kliché det är för lättvindigt att hänvisa till Moderna Tider. För mig har det faktiskt blivit viktigare att tänka hur kan vi bevara dessa
skydd, särrättigheter vi har mot allt för Moderna Tider?
Det framkommer i betänkandet och ledamot Petri Carlsson har flera
gånger understrukit att trots att vi har begränsningar i frågan om företagsetableringar och för markägandet i samhället har det hela tiden skapats nya
företag. Det flyttar in människor hela tiden, vi är ingen avfolkningsbygd i det
avseendet. Särrättigheterna tillkom som ett skydd för dem som stadigvarande
bor på Åland, för att bevara vår kultur, vårt språk och lokala sedvänjor. Det
ska man erkänna att det kan vara en problematik i form av att det också utgör
ett hinder i denna mobilitet som i dag hyllas väldigt mycket. Men också mobi623

liteten har negativa konsekvenser. Inte skulle vi önska att de flyttade in hur
mycket människor som helst. De flesta samhällen som drabbas av det får svårigheter jag tycker det har varit en väldigt balanserad samhällsutveckling på
Åland över årens gång. Jag kan inte säga hur särrättigheterna har påverkat,
om det är den reglerande faktorn. Det skulle inte förvåna om det reglerar på
ett sådant sätt att de som verkligen vill bo här och starta företag av sådana
skäl att de inte bara är ute efter pengar eller spekulera i mark eller något annat flyktigt. Det vinnlägger sig om att få dessa rättigheter det är alldeles klart
personer som omfattar den självstyrelse vi har med de särrättigheterna. Särrättigheterna tror jag på ett generellt plan gör att vi får den balanserade samhällsutveckling som vi har haft.
Man behöver också se på det strukturellt att Åland ligger i ett område som
är ekonomiskt expansivt. Det skulle vara mycket mera besvärligt om vi låg
någonstans väldigt isolerat då skulle begränsningarna vara mera belastande.
Fru talman, jag tycker man ska vara väldigt försiktig när man gör förändringar i särrättigheterna det ska vara kraftigt konstitutionellt förankrade. När
man säger att för studerandens skull ska förändras, det måste ske på ett väldigt lågt författniskt, hierarkiskt plan, som ltl Gunnar Jansson brukar och
prata om. Man ska vara försiktig med att utvidga eller urlaka dessa rättigheter.
Jag tror att vi är ganska långt överens när det gäller hembygdsrätten det är
den starkaste rätten, och det ger som ministern säger rätt till de övriga rättigheterna. Det som jag inte kan omfatta är den liberala synen på näringsrätten.
Det sägs att den tillkommit för språkliga skäl, så sägs det inte i betänkandet.
Det finns en intressant skrivning man hänvisar till en rapportörskommissionens diskussioner där man säger att ” att Åland på grund av läge och utmärkta hamnar har bestämt att leva i ett skeppsbyggnadscentrum expansionen inom denna näringsgren skulle leda till en tillströmning i landet av
finska arbetare med alla de följder som alla ålänningar fruktar” i dag skulle
detta betecknas som ren rasism men det säger precis vad man är rädd för. Att
det flyttar in alldeles för mycket människor som inte omfattar självstyrelsens
grundvärden och som inte prata svenska. Det sägs också i detta betänkande
att det är viktigt med näringsrätten för att ålänningarna ska ha ett inflytande
över näringslivet, sysselsättning och arbetskraft. Vi har några åländska företag som är betydande och några mindre betydande. Vi har en viss konkurrens
men det är klart att den kunde vara större men skulle det vara helt fritt är jag
övertygad om att vi inte hade några byggnadsföretag av någon betydelse på
Åland. Det har effekter på sysselsättningen vi skulle inte ha åländska byggnadsarbetare. Tänk på alla bemanningsföretag, den moderna formen av företagande. Där man bara kommer in och suger vinster under de möjligheter
man har och så sticker man i väg. Dessa moderna tider vill jag faktiskt inte att
vi ska ha på Åland. Man kan säkert kalla det protektionism, men vilka länder
sysslar inte med protektionism? USA är säkert det land som är mest protektionistiskt av alla. Att ha dessa höga visioner och prata det är rätt, men när
man går back to basic vad är bra för det åländska samhället då skall man vara
försiktig med att kasta ut barnet med badvattnet. Jag tycker det är opassande
att säga från talarstolen att det förekommer bulvaner inom det åländska näringslivet. Det kan inte en parlamentariker göra med bibehållen aktning.
Må vara hur det är, men det är inte vår sak att peka ut på ett otydligt sätt
vissa grupper i samhället för att syssla med tvivelaktiga affärer. Fru talman,
624

fri konkurrens och marknad det har vi hört mycket av, sen Margaret som i
dag begravs, tog till orda. Världen har inte varit densamma sedan dess det beror inte bara på henne, men den våldsamma marknadsliberalismen som vi
ser i dag ute i världen har haft många ekonomiska effekter som säkert varit
bra. Den har också slagit hårt mot vissa regioner och grupper. I den belysningen tror jag att jag kan svara för hela den socialdemokratiska gruppen att
den åländska marknadsliberalismerna deras förslag omfattar vi inte.
Vi vet också sen länge att för ÅF:s är det viktigare vad företagarna pratar
för språk än om de kan sälja eller inte. Det måste vara det verkliga hindret för
expansion inom åländskt näringsliv att man inte får välja vilket språk man
pratar i sitt företag. Fru talman, för mig är inte näringsrätten viktigt språkperspektiv utan för att värna om det åländska näringslivet, de åländska företagen och framför allt de åländska arbetarna. Till sist tror jag att den här debatten har tjänat mer på att vi hade diskuterat i sak hur vi tycker. Är vi alla
överens om detta betänkande? Vi vet att liberalerna har en annan syn på näringsrätten. Jag har inte hört stöd från den linjen, eventuellt lite från ÅF. Om
vi i övrigt är överens finns det goda förutsättningar att regeringen när den
kommer med sin framställning i höst att vi kan godkänna den ganska snabbt.
Det är hög tid att vi får ett regelverk som baserar sig på lag och är rättsäkert.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ledamot Sundback förtydligar hennes
målsättning, önskningar kring näringsrättens syfte. Det är uppenbart att
våra åsikter skiljer sig åt avsevärt var vi har näringsrätten till idag. För
ÅF är näringsrätten ett språkskyddande instrument och ska inte vara ett
konkurrensskydd. Det är vår uppfattning. Det är bra att ltl Sundback
förtydligar att man vill ha det som med protektionistiskt verktyg för att
främja det åländska samhället. Att det skulle vara ett hot mot att etablera företag och utveckla det åländska näringslivet för att vi pratar
svenska på Åland det har vi väldigt svårt att förstå från ÅF:s sida. Vi använder de facto som grund idag den praxis vi har för att neka näringsrätt
tack vare att det inte har svenska som verksamhetsspråk. Den möjligheten finns vi har ett principdokument, ska vi ta bort det enligt Sundback?
Ltl Barbro Sundback, replik

Om man tänker på konsekvenserna av ÅF:s förslag förstår jag att ni menar att då får de komma in företag från Frankrike, Tyskland, Polen, eller
Baltikum. Hur ska de prestera det svenska kriteriet? Enligt ert förslag
blir det bara företag från Sverige och någon från Åboland, och då ska de
blomstra förstår jag inte känns det riktigt genomtänkt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ärligt talat, fru talman, lägger jag mig inte i hur de uppfyller språkkrav.
Det är något som är upp till företagen själva. Kanske genom att anställa
åländsk personalen eller att involvera ålänningar i sin verksamhet eller
svenskspråkiga. Jag ser inte detta som ett problem, det är tydligt att deklarera villkoren för företagandet i det åländska samhället. Verksamhetsspråket ska vara svenska sedan finns det givetvis undantag det finns
det i alla företag men det ledande språket i företaget ska vara svenska.
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Varför ska vi sluta bry oss om detta, den frågan vill jag ställa ltl Sundback? Det är inget vi är beredda att panta på från ÅF:s sida.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det var den fria konkurrensen och alla företagsetableringar
som plötsligt skulle komma till Åland med ert förslag. Det går inte i
praktiken de flesta företag i världen prata andra språk än svenska.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Detta kunde jag orda länge om men ska hålla mig till några saker. Först om min roll i den här debatten. Det är givetvis trevligt, angenämt
men jag tycker man ger mig och mina uttalanden för stor roll från den förra
valperioden det har gått ett lagtingsval emellan. Man ska komma ihåg att det
jag uttryckte då var mot bakgrund av den situation vi hade då. För det första,
vi har haft en parlamentarisk kommitté som hållit på ett helt år med sitt arbete. Kommittén hade haft väldigt många möten och lagt ner väldigt mycket
energi. Bl.a. måste vi som jag sa i en replik lägga ner energi på att få de liberala, särskilt den ena representanten, att överhuvudtaget komma på mötena.
Jag var väldigt frustrerad över det enorma får man säga ointresset från den
ena liberala representanten detta gjorde mig på ren svenska förbannad eftersom alla andra la ner så mycket energi och engagemang i arbetet. Ett år efter att vi var klara vilket har citerats hade vi ett spörsmål vi visste redan då att
under den valperioden blir det ingenting av detta arbete. Lägg då till ytterligare frustration till den frustration jag redan hade, jag hade problem att hålla
mig innanför lagtingsordningens språkbestämmelser när det gäller hyfsat och
vårdat språk så upprörda känslor hade jag. Jag fick inse att kampen var förlorad att få arbetet i mål den valperioden, tyvärr. Vi gick till val och Ålands folk
var tydliga när det gällde att välja ett alternativ. Jag ser det som överspelat
det har gått ett val emellan.
Nu kommer vi till en ny valperiod det bildas en ny regering och man jobbar
med frågorna och givetvis är det fortsättningsvis bråttom och högt prioriterat
och eftersom jag är med i regeringen vet jag vad som sker och vet att vi har
den här valperioden på oss att förverkliga. När det gäller parlamentariska
kommittéer och värdet av vad man kommer fram till har vi diskuterat det här
tidigare. Jag har utredningen framför mig som kommittén presterade men
inte är den mycket värd numera när det görs avsteg från enhälligheten som
från början var stukade av liberalernas reservationer när det gäller näringsrätten. Det var bara runt jordförvärvs- och hembygdsrätten man hade enighet
men det har gjorts diverse avsteg från det. Nu ställer jag mig samma fråga
som ministern, vad är det som gäller? Nu har vi fått en avbön från ÅF att man
i alla fall är för kommittébetänkandet. Vad liberalerna egentligen tycker och
tänker och när man avser att eventuellt ändra sig i andra frågor det vet vi
inte? Det är ett problem att ha parlamentariska kommittéer och lita på att resultatet håller över val. Demokratiskt sätt kanske det ska vara så annars försätter man ålänningarna i baksätet om de inte kan rösta in ett annat lagting
med en annan uppfattning. Man ska slutföra ett arbete innanför valperioden
med samma lagting att man får en politisk tydlighet och det blir demokratiskt
vilket jag byggde min tidigare kritik på 2010.
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Man börjar med hembygdsrätten om man delar upp det i tre storheter.
Hembygdsrätten har från början varit tänkt att vara den enda vägen att få de
andra rättigheterna. Man har av olika anledningar devalverat hembygdsrätten att bara gälla val och möjlighet att rösta eftersom man ger jordförvärvstillstånd och rätt att idka näring till alla som bott här i fem år. Det är dock
inte bara, det ska sägas, det har ändrat förutsättningarna rätt så mycket. Man
måste ändå börja med hembygdsrätten där är vi alla nu tillfreds med de åtgärder som ingår i spörsmålssvaret och jag redogjort för att man avser vidta.
När det gäller jordförvärvsrätten tror jag att vi är överens om när det gäller fysiska personer ska vi fortsätta tillämpa de regelverk som hittills är tilllämpat, dock så att det ska kodifieras i lagstiftning det som finns i landskapsförordningen som saknar förordningsfullmakt i lagen vilket kommittén också
förespråkar. I sak blir det ingen större ändring. När det gäller juridiska personers möjlighet att få jordförvärvstillstånd finns det i kommitténs betänkande sagt hur man ska göra och hur man ska få till kopplingen till samhällsplanering som lantrådet redogjorde för genom ”att använda kanske förändra 11§ i plan- och byggnadslagen” då löser man den problematiken. Den
inte blev så stor som vi trodde 2008, 2009 och 2010 att det skulle komma
över hundra Havsvidden projekt. Hemsk tanke en massa människor som vill
satsa en massa pengar på Åland, ungefär så sa man från visst håll. Vi vet att
det inte finns så många sådana, det är inget hot längre. Tvärtom så gläds vi åt
de som vill satsa pengar på Åland och vi kan lösa det inom befintliga regelverk men inte fullt så rättsäkert och planeringsmässigt säkert sätt.
Till sist när det gäller jordförvärvsrätten måste man ha detta perspektiv
vilket för övrigt alla andra rättigheter som ltl Sundback gav uttryck för. Man
måste hålla sig på ett filosofiskt plan närmast religiöst. Detta måste vi tro på
som man tror på skriften om man är präst. Framför allt ska man ifrågasätta
alla uppluckringar och inse att det har som skapat de Åland vi har idag. Det
är inga hinder eller motsättningar det har blivit ett filter för Ålands utveckling. Det har materialiserat den verkliga skillnaden mellan återförening med
Sverige då vi skulle ha varit som Gotland och hur vi egentligen blev med
självstyrelsen tack vare det filter vi haft. Detta är något fantastiskt vilket
framgår av samma betänkande där kommittén mycket noggrant reder ut
huruvida det har skett företagsetableringar fast hinder har funnits. Det har
inte varit ett hinder för Ålands utveckling då skulle vi inte ha det Åland i vi
har idag. Det finns inte heller kvick fix alternativ så att man tar bort alla
skydd så blir det ännu bättre. Det gör Åland exklusivt det gör något som man
längtar till och vill till om man är en viss typ av människa. Därför har vi haft
stor inflyttning för att Åland upplevs som något svårtillgängligt och exklusivt.
Vi har välsignats med en sådan befolkningsutveckling och jag är övertygad
om att det skapar en bild att man vill komma hit och etablera sig.
Den tredje rättigheten, näringsrätten, där jag ser kommitténs olika förslag
som viktiga. Den andra stora helheten som gäller jordförvärvsrätten handlar
det om det som citerades att man kan ta ett ordbehandlingsprogram och ta
förordningen och göra om den till lag i materiellt hänseende handlar det om
det. När det gäller näringsrätten då måste man för det första titta vad kommittén skriver och inser att det blir en ganska stor politisk uppgift för landskapsregeringen att komma med under perioden. Jag vill först nämna 2/3
majoritet i styrelsen. Här får man en religiös Lukas 23:34 känsla när man hör
på diskussionen, ”fader förlåt dem de veta icke vad de sysslar med.” Det
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finns också folk i mitt eget parti som inte heller förstår evangeliet när det gäller majoriteten i styrelsen och vikten av den bestämmelsen.
Man måste återigen som Sundback gå tillbaka, vad var tanken från första
början med Nationernas förbundsråds beslut när man skrev att jordegenomen ska bevaras i invånarnas händer. Då var det jordegendomen sedan började man förtjäna pengar på annat sätt och då behövdes näringsrätten. Det är
en modernisering av att bevara jordegendomen i invånarnas händer. Näringslivet ska också bevaras i invånarnas händer. Det handlar inte endast om
att det ska vara ålänningar för att prata svenska på styrelsemötet eller driva
verksamheten på svenska. Makten ska vara i åländska händer jordegendomen, näringslivet och makten över parlamentet. Till alla delar skall den förbehållas lokalbefolkningen det är den bärande tanken. Därav har Ålandslösningen lyckats. Helt avgörande att det har lyckats det man hittade på 1921 i
juni så ska man se majoriteten. Det är skilt att näringsrätten måste revideras,
att man måste ställa tydligare krav inte högre på svenskspråkigheten. I dag
säger man i näringsrättsbesluten att verksamhetsspråket skall vara svenska.
Vad är det, det måste man svara på?
Kommittén säger att det måste redas ut mycket noggrant. Kommittén säger också i vilka fall man kan göra avsteg från att verksamhetsspråket ska
vara svenska, om verkar på andra marknader eller med speciell kompetens
osv. Det är inga konstigheter men man måste sätta sig ner och bena ut för att
kunna sätta det i lag. Man ska inte tvivla på att vi inte i grunden ska en sådan
bestämmelse. Att Ålands näringsliv ska drivas av ålänningar och ägas av
ålänningar i största möjligaste mån. Även om det idag ägs av många andra eftersom vi har börsbolag. Man ska komma ihåg att kommittén säger att man
kan göra avsteg t.ex. om en entreprenör flyttar hit och avser att bosätta sig
och bedriva sitt företag här då kan undantag göras. Man kan också göra undantag av kompetensskäl om det inte finns ålänningar att tillgå trots att man
har undersökt marknaden.
Allt detta räknas upp och är inga konstigheter man får inte börja med att ta
bort bestämmelsen. Jag ber ÅF som jag trodde kunde förklara detta åt folket
man möter på gatan, vilket man tydligen inte kan. Det är som diskussionen
jag hade dispyten med liberalerna om, självstyrelsen måste bäras vidare och
förklara varför man har regeln, varför man ska ha den kvar, varför den har
varit bra, och varför den fortsättningsvis kommer att vara bra i det globaliserade samhället. Man ska komma ihåg problemen man eventuellt målar upp
gällande etablering av företag. Aktiebolagslagen Finland och Åland har och
var först med i världen med den frihet man gett aktiebolag kan man avtala
om man är bekymrad över att man måste ha ålänningar i styrelsen kan man i
bolagsavtalet, aktieägaravtalet avtala om att en minoritet kan ha större inflytande än en majoritet. Det är inget problem längre men var kanske tidigare
med den gamla skolans aktiebolagslag och bolagsrätt. Nu finns alla möjligheter att med litet ägande få stort inflytande. Det är överspelat, det finns inte
de möjligheter som man påstår att finns om man tar bort näringsrätten.
Liberalernas resonemang faller till stora delar om man är insatt och kunnig
hur bolagsrätten är utformad i dag. Jag hoppas verkligen att jag inte ska få
Lukas 23:34 känslan flera gånger när det gäller näringsrätten. Att vi under
andra halvan av mandatperioden får en framställning där det reds ut skulle
vara viktigt. Återigen vill jag säga vi lagtingsledamöter tar på oss den rollen
att föra vidare, förklara för folk ha det perspektivet som lagtingsledamoten
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Sundback hade. Lära oss i detta i detalj. Kommittébetänkandet är en bra lärobok man går verkligen till grunden och börja från början. Ta tillfället i sommar, om ni har möjlighet under er ledighet läs betänkandet från pärm till
pärm en gång till bästa lagtingsledamöter som gjorde att jag fick Lukas 23:34
känslan.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman är en mästare att retoriskt försöka förklara att det var viktigare förra gången oppositionen lämnade ett
spörsmål har angående frågan än vad det är nu. För ÅF är frågan lika
viktig nu och vi är lika otåliga som ltl Danne Sundman var när han var
med i det spörsmålet som gick då. Behovet är lika viktigt nu som det var
då. Jag förstår inte varför man försöker bortförklara det uttryck man
gjorde i sitt anförande när spörsmålsdebatten var upp förra gången. Jag
ser inte frågan mindre viktig nu än då och jag är precis lika otålig som ltl
Danne Sundman var då.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, fru talman! Jag föringar ingens insats och inte heller spörsmålet
jag har sagt i flera repliker och mitt anförande att det är viktiga och högt
prioriterade frågor och fortsättningsvis är det bråttom. Det vore klädsamt om man skulle klä sina egna engagemang i egna ord inte i mina tre
år gamla. Orden myntades utgående från de förutsättningar som fanns
då. Vi hade kämpat på i ett år med kommittén utan att något hänt och
visste redan att inget skulle hända under valperioden. Det är klart att
frustrationen var mycket färskare då än vad den är idag. Jag fick en för
framträdande roll i resonemanget, tack för det.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundman fick en framträdande roll det blir så när
man scrollar tillbaka i tidigare debatter angående tidigare spörsmål.
Man kan inte låta bli att undra hur man kan ändra och försöka förklara
att de nu jobbar hårt och det går mycket fortare än förra gången. Det är
den jämförelsen som ledamot Sundman försöker förklara att den var
mycket viktigare förra gången än vad det är nu. Det är mycket viktiga
frågor när det gäller Ålands självstyrelse jag har framhävt det i anföranden och förundrat mig över att man inte vidtagit lagstiftningsåtgärder
tidigare i frågan när det har varit så många oklarheter när det gällt frågan hur man tolkar praxis. Det har vi fall som visar på.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru Talman! Det finns oklarheter men man ska återigen komma ihåg
hur jordförvärvslagen är uppbyggd och den de facto prövningsrätt som
finns kvar och möjlighet till in casu bedömning trots de begränsningar
som har kommit av EU-medlemskap av den lagstiftning och de principdokument som landskapsregeringen har så finns det fortfarande prövningsrätt kvar. Det är inte oklarhet när man utövar prövningsrätten som
vi ska försvara. Det är inte ett argument för att föra förordningsbestämmelserna till lag det finns andra argument för det. Rättssäkerheten ska
vara i en förrättning som är i kraft vilket förordningen inte är idag.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Varför lyfter ledamot Sundman fram 2/3 majoritetsregeln till skyarna när han i nästa mening påpekar hur enkelt det är juridiskt att komma runt den och därmed förringar betydelsen av den?
Tycker ledamot Danne Sundman att bestämmelsen är viktig är det i så
fall ändamålsenligt att det är så lätt att komma runt den?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag sa inte att det var lätt att komma runt men det är lätt
som entreprenör om du vill etablerade på Åland att avtala med dina
samarbetspartner så att du får det inflytande som du anser dig behöva.
Det handlar inte att komma runt den du skall fortsättningsvis ha ålänningar i styrelsen som ser till att bolaget fungerar korrekt ur åländskt
perspektiv sett. Det handlar inte att komma runt regeln det handlar om
de problem som man eventuellt vill lösa med att bort den inte existerar
idag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan mycket väl vara så men det är märkligt att man lyfter fram att
möjligheten att faktiskt minska betydelsen att 2/3 majoritetsregel som
finns till för att det åländska företagandet ska vara i ålänningarnas händer. Med det följer inflytande och det är viktigt och det kan man avtala
bort hur kan det vara ändamålsenligt?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Man måste återgå till självstyrelsens första stapplande steg
när man uttryckte som man gjorde i Nationernas förbundsråds beslut
och det viktiga är att vara försiktig med undantag se till att näringslivet
är i åländska händer eller i blivande åländska händer. Det kan man göra
med undantagen som kommittén säger att ska finnas när det gäller den
här regeln. Man kan göra visst avkall i vissa skeden av ett företags utveckling om det är en person som skall flytta till Åland ta sitt företag
med sig. Det kan lösas med den liberala bolagsrätt som finns idag osv.
Man skall inte börja med att helt ta bort regeln då tappar man grundtanken att det ska vara i åländska händer. Man kan som man gjort med
jordförvärvslagstiftningen ha undantag när man vill flytta till Åland för
nya ålänningar och nya företagare. Tydliga villkor gör att man får både
utveckling och åländskt näringsliv i åländska händer så långt det går.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det var inte alldeles lätt att följa den röda tråden i lagtingsman Sundmans anförande. Jag försökte finna orsaken till den metamorfos som Sundman gått igenom när det gäller självstyrelsen grundfundament. Sundman sa att han var förbannad och frustrerad under
förra mandatperioden för det inte blev resultat men så är det fortfarande
vi har inget resultat. Varför är inte Sundman förbannad och frustrerad
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nu? Är det så att han har gett upp eller har det gått över det är mänskligt
att vara förbannad och det brukar gå över. Sundman är en del av regeringen och är tvungen att hålla tyst jag får inte metamorfosen att gå ihop
med all respekt lagtingsman Sundman.
Talmannen
Talmannen påminner om kraftord.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, fru talman! Min upprördhet rörde delvis självstyrelsepolitik som
sådan. Men det var framför allt den arbetsmängd jag och många med
mig hade lagt ner som vi redan då såg att skulle vara till spillo den valperioden därav ett något lugnare humör nu. Sen spelar det förstås roll att
man får vara med i regeringen och själv vara det parlamentariska underlaget som producerar grejerna i praktiken. Klart att man lugnas av
det när man har ett annat inflytande och är på andra sidan staketet. I
huvudsak när det gäller min inställning så har jag inte som ÅF börjat
tveka på evangeliet jag predikar det fortsättningsvis och har klara argument att hålla fast vid bestämmelserna. Det hoppas jag ÅF kunde ta del
av jag kan komma och ha en föreläsning för lagtingsgruppen och förklara hur man ska berättade för folk hur man bär självstyrelsen vidare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag ber om ursäkt att jag inte tänkte efter. Man var frustrerad tidigare men inte längre för nu får man vara med och då blir man
lugnare. Går jag till mig själv skulle jag vara minst lika frustrerad kanske
mer om jag vara med i regeringen och det händer fortfarande ingenting
för då har man påverkningsmöjligheter. Jag får inte scenförändringen
att gå ihop. Vi har haft diskussionen tidigare och slutligen är det väljarna som får avgöra vår politiska trovärdighet vi ser olika på detta.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Kommer vi till det att väljarna ska avgöra hur det har gått
då har vi åtgärderna på plats som sägs i kommittébetänkandet som är
regeringens vägkarta. Det ska vara alldeles trevligt att möta väljarna när
det gäller dessa frågor eftersom vi under perioden kommer att lösa det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Rubriken för dagens pågående diskussioner spörsmål om självstyrelsen kärnområden det är skäl att vi från moderata lagtingsgruppen också
anför några synpunkter. Jag börjar med att säga att jag finner det lite olustigt
när en stor del av debatten går kring vilken regering som gjort vad och vilken
som är bättre och vilken regering har inte gjort vad den borde ha gjort. Detta
är 20 år gammal lagstiftning som vi fem år efter att den antogs försökte göra
en förändring i under min tid som lantråd för att öka rättssäkerheten och efter utskottsbehandling ville man från lagtinget sida ha lite mera med i lagstiftningen.
Varför den inte i följande regeringar har kommit längre kan man alltid diskutera. Den föregående landskapsregering måste berömmas för att man till-
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satt en parlamentarisk utredning som kom fram med ett förslag. Den nuvarande landskapsregeringen bör berömmas för att den i sitt regeringsprogram
har sagt att man ska implementera det som den parlamentariska kommittén
kom fram till. Om man sen vill komplettera beröm eller inte med att säga att
den förra regeringen inte ska tackas för att den inte gjorde en allmän implementering så ala boneur. Inte bär det politiken fram och inte resulterar det i
politiska framsteg för självstyrelsen att föra en sådan diskussion. Moderata
lagtingsgruppen står bakom snabbast möjliga tidtabell för att genomföra det
som står i regeringsprogrammet.
Bakgrunden för vårt ställningstagande är att vi behöver ett starkare lagskydd en större rättssäkerhet i de frågor som berördes i det parlamentariska
betänkandet där huvudkritiken i de 23 punkterna var att lagstiftning och lagreglering saknas. Minister Gun-Mari Lindholm har en tidtabell satt för detta
arbete. Vi vet alla att lagberedningsresurserna inom landskapsregeringen är
och har alltid varit mycket ansträngda och är det fortsättningsvis. Vi har
också detta att hantera när vi gör tidtabeller men minister Gun-Mari Lindholm har sagt att första steget i hembygdsrättlagstiftningen, ändring av lagen
från 1993 får vi under hösten 2013. Klart besked och det baserar sig på kommittébetänkandet. Den här regeringen har också sagt att därefter tar man itu
med jordförvärvsrätten och därefter näringsrätten. Allt har sjösatts i ett tjänstemannaarbete som ska resultera i lagstiftning. Då kommer vi att ha en ny
moderat minister, Wille Valve som ska leverera det till lagtinget 2014 så som
vi moderater ser det. Sen kan man tjafsa bäst man vill och jag tänker fortsätta
med det men kanske inte tjafsa ändå.
När det gäller hembygdsrättsinstitutet har vi från moderaternas sida tyckt
att det är rimligt att man inte börja räkna förlusttiden för hembygdsrätt för
våra ungdomar som är unga när de studerar. Det är skilt när man är äldre och
flyttar från Åland av andra skäl även om man utbildar sig, arbetar och lär sig
mera. Studietiden har vi bedömt att är en sådan tid att man inte skall räkna
förlusten av hembygdsrätt förrän det har gått fem år därefter börjar man
räkna.
Under den föregående landskapsregeringen och dess lantråd Viveka Eriksson förde vi från moderaternas sida diskussioner om man kunde tänka sig
någon annan lösning eftersom den regeringen hade kommit fram till att det
var svårt att hitta en lösning för studerande. Vårt besked var till dåvarande
lantrådet att vi är beredda att gå med på detta under förutsättning att man
har vänt alla stenar för att hitta lösningar på det som kommittén kom fram
till och föreslog. Vi gjorde bedömningen under den resans gång att man inte
hade vänt på alla stenar tillräckligt. Därför blev det en ingående balans i nya
landskapsregeringen att vända på alla stenar. Nu har den här landskapsregeringen gjort det och kommit fram till att det ska finnas en lösning i enlighet
med kommitténs förslag. Den lösningen får vi detaljstudera i lagtinget under
hösten.
Frågan om näringsrättens bestämmelser om 2/3 styrelsemajoriteten har vi
från moderaternas sida under kommittéarbetet lagt fram förslag att man
skulle ha den differentierad. Företag som bara jobbar på den åländska marknaden där gör man inga avsteg. Företag som jobbar både på den åländska
marknaden och på andra marknader typ Ålandsbanken där kan man ha undantagsrätt i lagstiftningen som kan gå ned till en 1/3 majoritet. Företag som
inte alls jobbar på den åländska marknaden typ worldwide rederier där är det
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frågan om man inte kan ge undantag från helheten. Detta resulterade i kommittén att man inte ville vara så tydlig som vi föreslog från vårt håll utan man
har skrivit i betänkandet någon form av undantagsreglering är rimlig att diskutera sig fram till. Det är en modell man kan använda sig av men det finns
också andra.
Näringsrätten är ett språkskydd är det några som har sagt. Det är riktigt,
men det är inte bara det. Vi som har följt med detta väldigt länge och studerat
historiens gång kring reglerna noterar att förutom ett språkskydd är det alldeles klart, såsom ledamot Sundback var inne på från 1921, ett stöd för småskaligheten inom ramen för det allmänna nationalitetsskyddet. Som brukar
uttryckas ” produktionsmedlen på Åland ska hållas i den bofasta befolkningens händer” är alltså ingenting som har med konkurrensbegränsningar att
göra. Här har diskussionen förenklats det finns bara två bakgrunder i diskussionen språkskyddet och konkurrensbegränsning. Det är inte sant det är
historielöst att uttrycka sig på det sättet. Det är alldeles klart att mark och
vatten ska så långt som möjligt hållas i den bofasta befolkningens händer.
Sådan är den historiska bakgrunden. Sedermera har också företagandet
kommit att inkluderas i dessa produktionsmedel. Det är mycket viktigt att vi
inte kastar undantaget från de fyra rättigheterna inom unionen lättvindigt
överbord. Däremot kan vi i landskapslagstiftning reglera att det blir mer differentierat. Man ska akta sig för att göra sig av med skyddsbestämmelser.
Man ska också noga tänka sig för när det gäller stand still regelverket inom
unionen i denna typ av frågor.
Här har också sagts i debatten att våra skyddsregler inklusive näringsrätten särskilt uppenbarligen skulle utgöra något hinder eller problem för etableringen av icke åländska företag. Vi har både gamla icke åländska företag
och en uppsjö nya. Några exempel Hennes och Mauritz ny, Clas Ohlson ny,
Kapp Ahl ny, S-market nygammal, Elgiganten ny, Mekonomen ny, EM möbler ny, XL bygg ny, Kesko gammal, Valio gammal, Nordea gammal listan kan
göras längre.
Kommittén besökte Åbolands skärgård när vi jobbade med frågorna och
var också särskilt intresserade förutom jordförvärvsproblematiken och den
regionalplanering man där har som är mycket tuff och begränsande för
kommunerna detta med företagsetableringar de var väldigt ledsna för att inte
ha den situation som vi hade på Åland. Med kontinuerliga etableringar utifrån med en enorm företagsverksamhet. För dem försvann nästan all etablering till Åbo som de uttryckte sig. Vad är det Ålands framtid och liberalerna
är ute efter när man vill skrota ett av grundelementen i självstyrelsen? För
Ålands framtid gäller det endast 2/3 majoriteten som man generellt skulle
slopa medan liberalerna i kommittén hade en mera vittgående reservation.
Ytterligare vill jag säga för moderaternas del att vi vill fortsatt ha parlamentariska kommittéer som jobbar med lagstiftning kring långsiktiga självstyrelse- och stora samhällsutvecklingsfrågor. Det är riktigt som lantrådet sa
att det kan resultera i låsningar i positiv eller negativ riktning. Minoriteter
kan styra i negativ riktning och det kan vara euforin i kommittéarbetet som
kan styra det i onödigt positiv riktning. Ingen landskapsregering är hundra
procent bunden av parlamentariska kommittéers resultat förnuftet ska råda
naturligtvis. Vill man göra avsteg från parlamentariska kommittéers resultat
kan man göra det genom att förklara för lagtinget när man kommer med
framställningarna varför man gör dessa avsteg. Då får vi i salen och i våra ut633

skott ta ställning till om vi delar den förnuftsbedömningen som landskapsregeringen har lagt fram.
Fru talman, klämmen som föreslås av ltl Jonsson säger så här ” lagtinget
hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande etc. från den
2 april 2009 och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet”. Spörsmålsställarna har redan fått ett positivt svar. Det
finns ingen orsak att säga det igen i en kläm det skriftliga svaret har kommit
från landskapsregeringen och i den här debatten. Och tydligare kan det inte
sägas. Nästan alla har regeringserfarenhet och vet vad vi talar om när det gäller att förverkliga olika lagstiftningsprogram och paket. Tidtabellen är relativt
kort för det som skall lämnas till lagtinget 2013 och 2014. Vill ni ha utan
”dröjsmål formuleringen” och ”snarast återkommer” en kortare tid tabell vill
jag att ni säger det här i debatten hur kort ska det då vara. Ska den ena hembygdsrättsfrågan komma till lagtinget före sommarn och ska de två övriga
komma 2013 redan. Jag kan säga att jag vet att landskapets lagberedning inte
har resurser för så kort tidtabell, var tydliga på den punkten.
Avslutningsvis fru talman uppmanade ltl Sundback till försiktighet när det
gäller uppluckring av regelverket som är basen för självstyrelsen och dess undantagsregleringar i förhållande till allmän frihet och de fyra friheterna inom
unionen. Moderata lagtingsgruppen uppmanar till en likartad försiktighet.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag vill komplettera beskrivningen av näringsrättens
tillkomst med det som jag brukar göra och som inte ingår i betänkandet
fullt ut. Det är fredsslutet efter andra världskriget när Finland ålades ett
betydande, ett gigantiskt krigsskadestånd och det gällde att bygga båtar
till Sovjetunionen bl.a. Då planerades en stor docka och ett fartygsvarv
någonstans på Åland det fanns färdiga planer i Åbo att Chrichton Vulcan som det ledande varvsföretaget då hette skulle etablera sig här
och man bedömde att det behövde en arbetskraft på cirka 5 000 personer. Vilket hade inneburit en total omstuvning av språkförhållandena på
Åland i slutet av 1940-talet på denna grund inbegreps också näringsrätten och för första gången de facto in i de begrepp som vi idag kallar
hembygdsrätt.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Tack för den alldeles utomordentliga kompletteringen. När
man läser denna typ av dokument och det finns dokumenterat ganska
långt och borde ytterligare dokumenteras i forskningsprojekt. Självstyrelsen är full av historiska händelser som skulle vara ytterst värdefulla
för dagens ålänningar att känna till. I det sammanhanget finner man
också i Kenneth Gustafssons nya bok om mellankrigstiden i förhållande
till Ålands plan osv. Mycket likartade informationer om resonemanget
om ursprunget till självstyrelsen har varit på bordet i olika sammanhang
i Helsingfors, i Stockholm och här i landstinget som det hette på den tiden. Det är mycket viktigt att ha denna typ av frågeställningar klart för
sig.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Och ljuset av den här utvecklingen ska vi med omsorg hantera frågorna som är förknippade med det som vi idag känner som
åländsk hembygdsrätt. Det ska vi veta det tillkom inte 1920 som talare
med rätt anförde. Därför upprepar nu förslagställaren till klämmen det
som sades i en tidigare kläm redan för många år sedan, det är en del av
det parlamentariska umgänget. Vi behöver inte förlora sikten för huvudfrågan men det vi gör nu eller det förslagsställaren gör är inte något
mera problematiskt än det som sker i alla parlament.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Jag hade tänkt tacka när jag gick upp hit för spörsmålet att vi ges möjlighet att diskutera dessa frågor. Spörsmålet avslutas
med klämmen ”när och med vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen tillse att målsättningarna i den parlamentariska kommittén betänkande från 2009 förverkligas” mycket bra och välmotiverad fråga? Mitt
svar till den nya klämmen som vi får oss förelagd nu att svaret är tillfredställande givet. Varför måste man fortsätta den här diskussionen?
Jag begärde i mitt anförande att man skulle vara tydlig med den tidtabell man fått från landskapsregeringen på vilket sätt exakt vill man förändra den?
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det känns med betoning på lite sårande att vtm Jansson förklarar våra resonemang som historielösa det skulle vara respektfullt av vtm Jansson att acceptera att inte alla har varit med sedan 1921.
Men trots allt har gjort mycket för att läsa in sig på frågorna och se den
historiska bakgrunden till det system vi har idag. I kommitténs betänkande skriver man i kapitlet om näringsrättens syfte ”att motivet inte
var näringspolitiskt utan nationalitets- eller språkpolitiskt”. Detta var
det ursprungliga syftet med näringsrätten. Vidare skriver man ”senare
har detta ursprungliga motiv kompletterats med mera näringspolitiskt
inriktade motiv”. Detta är historien till uppkomsten av näringsrätten.
Ålands framtid förordar att näringsrätten utvecklas till det språkskydd
som det ursprungligen var menat att utgöra och som vi med fog ställer
oss frågan gör det faktiskt det idag, delar vtm Jansson den här visionen?
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Ingen har väl hört att jag har sagt att oppositionen är
helt historielösa. Endast kring frågan om huruvida näringsrätten är ett
språkskydd som jag yttrade de orden. Jag gav en redogörelse över hur
detta allmänna nationalitetsskydd som ingår och var aktuellt efter andra
världskriget och resulterade i att underlaget för denna lagstiftning förutom språkskydd är att produktionsmedlen ska vara i den bofasta befolkningens händer. Det har att göra med det ursprungliga nationalitetsskyddet som är basen för vidareutvecklingen av näringsrätten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

635

Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Ltl Jansson säger att Ålands framtid är inne för att
skrota näringsrätten och om ltl Jansson lyssnade så har vi inte sagt något sådant. Det ltl Axel Jonsson tog upp var att har den det skyddet som
det är meningen att den ska ha och vi vet att den kringgås idag när det
gäller etablering av företag. I andemeningen säger Jansson att moderaterna också varit inne för förändringar i en differentierad näringsrätt.
Var står ltl Jansson och moderaterna, är man inne för en differentierad
näringsrätt eller är det språkkommitténs?
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Det är alltid bra om man lyssnar på talaren så vet man
vad som är sagt. När det gäller liberalernas förhållande till näringsrätten
hänvisar jag till reservationen i kommittén. När det gäller Ålands framtids uppluckring av en del av det hela hänvisar han till att det gällde 2/3
majoriteten i styrelsen. Det borde vara rätt uppfattat av det som partiordförande Axel Jonsson anförde. Om man läser betänkandet noggrant
finns där ett resonemang att man kan ha undantagsregleringar från 2/3
majoritet. På den punkten har inte moderaterna ändrat inställning och
skall inte kunna uppfattas på det sättet. Däremot berättade jag om vilket
resonemang och vilket förslag vi hade framfört i kommittén och att det
inte ingick in texten utan man skrev på ett mera allmänt sett.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman och ledamot Jansson för det klargörandet. Man kan
säga att moderaterna har en annan synpunkt att kunna modifiera näringsrätten enligt deras eget resonemang i kommittén eller hur ska man
tolka det?
Vtm Roger Jansson

Man ska tolka det som jag berättade och som vi har framfört i offentliga
sammanhang många gånger när det gäller differentieringsmodellen.
Man ska tolka kommittén utgående exakt som det står där, att det kan
införas i lagstiftning undantagsmöjligheter från 2/3 majoriteten. Det
hela är ganska enkelt, vi får se hur landskapsregeringen 2014 kommer
att lägga förslagen. Vi har möjlighet att vara med och påverka den på ett
sätt före det kommer till lagtinget.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! När spörsmålet behandlades första gången för bordläggningen fördes det en diskussion med ansvarig minister om resurserna
för lagberedningen som är ansträngda som vi alla vet. Det hävdades
också att det fanns beredskap från landskapsregeringen och att det då
också finns medel i budgeten för att köpa lagberedningsresurser för att
förverkliga det man prioriterar högst. Vi sa för vår del att vi prioriterar
denna sak väldigt högt. Med tillgängliga resurser och pengar för det med
det vi har sagt därav blir det fullt legitimt att stöda klämförslaget som
ledamoten Axel Jonsson lade. Vi vill prioritera denna sak högt.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! För moderata lagtingsgruppen gäller exakt det samma.
Vi prioriterar detta högt vi tycker också att landskapsregeringen vid be636

hov skall använda externa lagberedningsresurser för sådant som är
självstyrelsepolitiskt viktigt och brådskande ska komma fram så fort
som möjligt. Jag är övertygad om att det till delar kommer att göras på
det sättet. Jag upprepar det jag sade tidigare att den tidtabell vi fått från
landskapsregeringen är rimlig när vi befinner oss på detta datum 17
april 2013. Har ni från oppositionens sida förslag om en tajtare tidtabell
så var gärna mera exakt när ni ska rösta för det nya kläm förslaget.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Den korrekta situationen borde vara att landskapsregeringen via ansvarig minister åtminstone gällande hembygdsrättsfrågan om
studerande utanför Åland och de facto den situationen att de tappar sin
hembygdsrätt efter fem år. Redan efter förra sommaren utlovades
snabba resultat i den frågan det må väl vara förlåtet om vi i oppositionen
inte har fullt samma tilltro för vad vice talmannen säger att vi fått ett exakt besked om tidtabellen och har det att följa och tro på. Vad landskapsregeringen har sagt i frågorna fram tills nu har inte haft den exaktheten att det har stämt helt hållet.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! I denna situation är det naturligtvis fritt att få kritiserar hur
mycket som helst bakåt i tiden även om det inte för så mycket framåt.
Det är också fritt att inte tro på landskapsregeringens tidtabeller. Hur
formuleringen ”utan dröjsmål och snarast återkommer till lagtinget”
förbättrar situationen ber jag att få tvivla på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För det första vill jag från liberalernas del stödja det klämförslag
som lagts av Ålands framtids lagtingsgrupp via ltl Axel Jonsson. Vi menar att
det är viktigt att markera att vi prioriterar denna fråga högt och vill också
som sagts tidigare att de resurser som krävs för att förverkliga detta kunde
tillsättas och användas.
Några ord om näringsrätten fast det kanske finns en risk att ledamoten
Sundman får en andlig upplevelse. Liberalerna har i samband med kommittéarbetet om dessa frågor reserverat sig i näringsrättsfrågan. Vi har fört diskussionen på två plan den ena gäller 2/3 majoriteten i styrelser som ska innehas av ålänningar. Vi har ifrågasatt om detta är nödvändigt och vi tycker
det är glädjande att åtminstone vissa partier tillåter sig att diskutera dessa
frågor. Det har föreslagits olika arrangemang som vtm Roger Jansson förde
fram om differentiering, vi ser att Ålands framtid tillåter sig att diskutera frågan vilket är väldigt bra. Frågeställningarna angående kärnområdena i självstyrelsen är viktiga men ingenting får vara så viktigt att de aldrig får diskuteras. Det får inte vara så viktigt att de som vill diskutera alltid beskyllts för att
vara nästan förrädare, ibland hör man de tongångarna att en diskussion till
och med ska vara förbjuden.
Den andra biten av näringsrätten som vi fört fram i offentliga diskussioner
grundar sig på det att vi haft svårt att se varför ett förbud att bedriva näring
är en gynnsam utgångspunkt. Att det krävs ett tillstånd att bedriva näring är
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ju i grunden ett förbund. Vi menar för vår del att näringslivsverksamheten är
så viktig att utgångspunkten hellre borde vara att det är tillåtet. Men man kan
inte lämna allt helt fritt för det finns ett behov av att trygga svenskspråkigheten här på Åland givetvis.
Vi har i våra resonemang diskuterat om en näringsanmälan kunde vara ett
alternativ till ett tillstånd, då blir utgångspunkten att det är tillåtet. I en anmälan skulle man visa att man är väl medveten om det som ska gälla för att
man bedriver verksamhet i förhållande till kunderna på svenska i alla situationer här Åland. Det interna verksamhetsspråket är sedan en annan fråga. Vi
tycker det är intressant att diskutera det så, hellre ha grunden att man tillåter
i stället för ett förbud.
Ändringar av dessa frågor kräver givetvis mycket diskussioner, det kräver
2/3 majoritet och vi vill för vår del vara med om en konstruktiv diskussion
som kan leda till förändringar i framtiden. Vi menar att det nuvarande systemet i viss mån hindrar företagsetableringar på Åland. Även om vtm Roger
Jansson räknade upp ett antal företag som har etablerad verksamhet på
Åland, och det stämmer säkert det som sades. Det är företag som har gått in
för att sälja produkter tillverkade utanför Åland och väljer att sälja dem via
lokala butiker på Åland eftersom det finns en viss marknad. När vi pratar om
företagsetableringar skulle vi gärna se att företag utifrån kunde välja Åland
som produktionsort och det kanske är något helt annat. Det om näringsrätten.
Parlamentariska kommittéer var lantrådet in på. Vi uppfattar det som
lantrådet gav besked om att inga fler parlamentariska kommittéer kommer
att tillsättas under denna mandatperiod, var ganska klara ord. Vi ställde frågan till lantrådet, hur är det med det parlamentariska arbetet gällande självstyrelseutvecklingen? Är lantrådet i och med det hon sade, är hon fortfarande
intresserade liberal medverkan i det arbete eller inte? Jag hoppas lantrådet
kan svara på frågan. Vi kan inte acceptera en gummistämpelroll. Lantrådet
sade att hon kanske strävar efter sådan arbetsmetod, att landskapsregeringen
först kommer med förslag som sedan förankras hos oppositionen. Så är det
normala arbetssättet här i lagtinget förslagsrätten ligger hos landskapsregeringen och sen strider vi och behandlar frågorna och sedan fattas ett majoritetsbeslut. Att det arbetssättet skulle tillämpas utanför lagtingssalen så att
landskapsregeringen har färdiga förslag och kommer till oppositionen före
behandling för att begära välsignelse det är inte säkert att vi kommer att
tycka att det räcker till.
Allra sist, jag valde medvetet att lämna mitt anförande till slutet enligt
återkoppling till den skriftliga fråga jag ställde till kansliminstern om likabehandling i jordförvärvstillståndsfrågor. Jag har fortfarande den uppfattningen att landskapsregeringen inte har behandlat alla sökanden lika. Vi behöver
inte gå exakt in i detalj i de två ärenden det berör. Det är normalt inte så att
förvaltningsärenden behandlas i talarstolen men eftersom det gäller likabehandling så menar jag att det är legitimt att diskutera detta.
I det ena fallet gav landskapsregeringen avslag pga. personen i fråga inte
hade flyttat till Åland före jordförvärvstillståndet, i det andra fallet villkorade
landskapsregeringen ärendet så att personen efteråt kunde få redovisa att
man flyttat till Åland. Vi är ute efter likabehandling vi tar inte ställning till det
ena eller andra fallet om det är rätt eller fel, vi kan inte lämna de aktörer som
kan tänkas vara villiga att upplåta sina marker till försäljning för att utveckla
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Åland. Vi kan inte lämna dem i en situation där man inte på förhand har en
ungefärlig uppfattning om att ärendet kommer att behandlas lika.
Gällande den diskussionen vi hade i samband med den skriftliga frågan jag
riktar frågan till kansliministern. Kansliminstern sade själv, utan att det lyftes
fram av mig, att i det ena fallet ville inte den sökande egentligen ha ett jordförvärvstillstånd och det kunde ha varit orsaken till avslaget. Jag vil be
kansliminstern klargöra detta, kanske hela frågeställningen var onödig från
början, men vi kanske får en kommentar från kansliminstern.
Ltl Danne Sundman

Tack, fru talman! Ltl Perämaa säger här att man stöder den utdelade
klämmen men det är alltså exklusive det som handlar om näringsrätten
och de frågor som handlar om hembygdsrätten med tanke på de initiativ
som har tagits här i lagtinget. Eller har man också från liberalernas sida
förenat sig helt och hållet med parlamentariska kommitténs hela betänkande till alla delar, vilket skulle vara ytterst glädjande men så är det väl
ändå inte fallet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I den stora helheten var vi alla överens när arbetet togs
fram i den parlamentariska kommittén och dessa frågor. I jordförvärvsfrågan hade vi en reservation och annan uppfattning men vi vill se att
ärendet kommer framåt vi var förlorande part i en fråga. Klämmen är en
kraftig signal att arbetet ska gå vidare. Vi förbehåller oss att kunna ha
åsikter i den frågan framöver och jag är rätt säker på att andra partier
kommer att ha åsikter om det förslag som läggs fram. Det är inte säkert
att allt kommer att gå som på räls hela vägen kanske inte ens i majoritetsblocket, den fria diskussionen måste ändå uppmuntras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Tack ltl Perämaa att han nämner att inget ärende kan
vara så heligt att det inte går att debattera ett sådant ärende borde inte
finnas i den här salen. Vad gäller näringsrätten är det intressant att ledamoten skiljer på två saker. Bedriva verksamhet på Åland kräver vi
svenska, givetvis klart för alla. Men också det interna verksamhetsspråket ltl Perämaa och det är intressant för vi har redan ett bolag på Åland
som landskapet äger och då talar vi om PAF. Det interna verksamhetsspråket på PAF idag är engelska. Varför har man det? Därför att man
har kontor på annat ställe än i Mariehamn, man har i Stockholm och
Helsingfors. För att verksamheten internt i PAF ska kunna fungera så
har PAF själv ett landskapsägt bolag valt att använda engelska som sitt
interna verksamhetsspråk, detta är fakta.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är ett faktum och det vet jag också som tidigare ägaransvarig för det bolaget. PAF måste få ha det verksamhetsspråket anser jag
i varje fall, precis som ltl Asumaa säger operera på en internationell
marknad och är det mest fungerande språket internt. Men däremot ska
PAF precis som alla andra företag enligt vår uppfattning, och det måste
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finnas en kontroll på det också när man agerar säljer varor gör tjänster
här på Åland där man kommer i kontakt med ålänningar och det
åländska folket ska språket vara svenska helt klart och entydigt. Som
flera har sagt här brister det i uppföljningen så inte följer vi de nuvarande reglerna särdeles bra nu heller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Självstyrelsen innehåller inga språkskydd mot andra språk
än finskan, sådan är verkligheten. Ltl Perämaa talade om lantrådets diskussion att parlamentariska kommittéer inte skulle användas och det
uppfattade jag som en diskussion som lantrådet förde utan att det är
grundat i regeringen. För moderaternas del gäller det som står i regeringsprogrammet ända tills man kommer fram i regeringsgruppen att
man ska ändra på det. Vi har fortsatt samma inställning som tidigare att
Åhs styrelse skall vara sammansatt på det sätt som den är gjord med alla
partier med, de flesta i alla fall, att långsiktiga självstyrelsefrågor stora
samhällsutvecklingsfrågor gärna få grundas i parlamentariska kommittéer. Vi är naturligtvis beredda att diskutera detaljer kring detta.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Läser man i regeringsprogrammet hittar man text som väl
överensstämmer med det som vice talmannen säger för moderaternas
del. Det som lantrådet sa tidigare överensstämde kanske inte lika väl.
Därför upprepar jag frågan, är det av intresse för majoriteten och
lantrådet, kanske fel att nämna lantrådet här i replik till vice talmannen
men den retoriska frågan blir i alla fall är det av intresse att ha liberalerna med i arbetet av självstyrelseutvecklingen eller inte?
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag kan naturligtvis bara uttala mig för moderaternas del
och svaret är entydigt ja. Det är en stor och långsiktig självstyrelseutvecklingsfråga och stora samhällsfrågor finns också nämnda i regeringsprogrammet vi har inte till den delen ändrat åsikt men vi är naturligtvis
beredda att delta i en diskussion i det sammanhanget. Lantrådet har begärt ordet så hon kommer säkert att förklara sin uppfattning ytterligare i
sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag uppfattade ltl Perämaa rätt. Förstod jag det riktigt att ltl Perämaa avvisar alla sådana diskussioner som
går ut på att regeringen kommer till oppositionen för att diskutera frågor innan det behandlas här och att man kommer överens. Jag tycker
inte det är samma sak som att söka för välsignelse eller något sådant det
är ett sätt att uppnå konsensus. Är det fel menar Perämaa?
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag försökte beskriva detta i mitt anförande om man utgår
ifrån det som lantrådet sade att landskapsregeringen ska komma med
förslagen först och sedan förankras. Det är gängse systemet lantrådet
pratar om att landskapsregeringen med sin förslagsrätt för ärendet till
behandling är i salen. Vi är väldigt gärna med och diskuterar utveckling
på stora områden men då ska det ske utifrån den utgångspunkten att vår
åsikt har en betydelse under beredningen av förslaget inte att vi endast
ska få en möjlighet att säga ja till det som landskapsregeringen föreslår.
Det är en avsevärd skillnad. Antingen för man ett parlamentariskt arbete
där allas åsikter vägs in eller så gör man det inte.
Ltl Barbro Sundback

Parlamentariska arbetet är vi väl överens om i kommittéerna. Det skulle
vara värdefullt att utveckla andra sätt att komma fram till lösningar eftersom parlamentariska kommitténs betänkanden ska genomgå en procedur och det bli lag osv. Om man skall diskutera ett sådant samarbete
måste man förutsättningslöst diskutera hur det ska vara. Nu kommer liberalerna med att det ska ske på det här sättet annars är vi inte med.
Hela aggressiviteten i detta känns inte konstruktivt. Om man vill ha ett
parlamentariskt samarbete i andra former än här i salen är det faktiskt
möjligt att liberalerna till och med skulle kunna tänkas få igenom mera
av sin politik, men det avvisas tydligen nu.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Man får ändå komma ihåg att grunden till det jag sade låg i
det som lantrådet sade att landskapsregeringen fortsättningsvis skall ge
sina förslag med den beslutsrätt som landskapsregeringen har. Att vi
endast ska få ta ställning till färdiga förslag som antingen kräver ett ja
eller nej det är inte ett acceptabelt arbetssätt för oss. När lantrådet säger
nej till att behandla frågor i parlamentariska kommittéer där utgångspunkten är att alla åsikter vägs in och man diskuterar sig fram till en
lösning gemensamt det var egentligen det som lantrådet tyckte var ett
förlegat arbetssätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Kanske det är bäst att lantrådet själv får säga vad lantrådet sagt.
Det är en intressant diskussion att det skulle vara slut med parlamentariska
kommittéer från och med nu och oppositionen ska vara en gummistämpel,
majoriteten drämma någon i skallen, maktfullkomlighet. Jag ber att vi skulle
kunna hålla en intellektuell diskussion i lagtinget. Föra ett resonemang i olika
saker utan att det ska ta sig till ytterligheter i uttryck. Jag har aldrig sagt att
parlamentariska kommittéernas era på något sätt skulle vara förbi. Jag har
reflekterat kring parlamentariska kommittéer och betänkanden, vad som har
skett med dem, hur det har förverkligats och inom vilken tidsram. Jag säger
att det finns för- och nackdelar med olika metoder. Det som ltl Sundback här
såväl beskrev att man kan också agera på det sättet att majoriteten gör ett
förslag. Man visar på en färdriktning, man söker stöd i oppositionen för att
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hitta en bred förankring och en bred överenskommelse. Det är också en modell vi kan jobba efter, det handlar inte alls om att slå någon i huvudet och
använda någon som gummistämpel. Sådant tankesätt reflektera nog mera ltl
Perämaas syn i så fall på majoritet och opposition, det är inte min syn. Jag
menar att man mycket väl kan använda sig av alternativa metoder till parlamentariska kommittéer för att hitta breda lösningar och en parlamentarisk
enighet. Det var den diskussionen jag ville lyfta fram och visa på andra möjligheter och andra vägar att gå. Detta är inget nytt påhitt, liberala lantrådet
sig Sune Eriksson använde sig av den metodiken då den förra jordförvärvslagstiftningen togs fram som nu gäller i1993. Jag tror att detta går
mycket väl att genomföra det är kanske till och med en metod som är mer
framkomlig. Jag ser det som så att landskapsregeringen ska ta initiativen.
Landskapsregeringen ska föra politiken framåt vi skall lägga förslag om vi ska
driva saken det är vår roll. Vi kan använda oss av olika metoder för att söka
detta samförstånd det var det jag ville lyfta upp och jag hoppas att det nu är
klart.
Ltl Anders Eriksson

Förstår faktiskt inte varför lantrådet rentav verkar upprörd över detta
och säger att det är viktigt att vi har en intellektuell debatt. Jag tycker vi
har en intellektuell debatt och jag blev faktisk förvånad när lantrådet
som jag uppfattar det ifrågasätter nyttan av parlamentariska kommittéer. Hon sade att det blir ofta att man driver på mer än vad som går att
förverkliga i kommittéerna. Det måste således vara arbetet i kommittén
som inte fungerar. Jag tycker detta är oerhört viktigt att man kan få en
samsyn över partigränserna och också över blocken när det gäller frågor
som har så lång bärighet som vi pratar om nu. Det som gjorde mig ännu
mer förvånad var att det står i regeringsprogrammet att man ska förverkliga det parlamentariska kommittéarbetet. Jag skulle undanbe mig
att bli stämplad som det skulle vara mindre intellektuellt bara för att
man ifrågasätter ett arbetssätt som åtminstone jag tycker är väldigt viktigt.
Lantrådet Camilla Gunell

Ja tack! Jag tycker att man ska försöka förstå varandra istället för att
försöka missförstå det gynnar inte diskussionen att föra detta framåt.
Det är absolut riktigt i regeringsprogrammet gestaltas flera parlamentariska arbeten där vi ser sådana stora framtidsfrågor som sträcker sig utöver den här mandatperioden och in i framtiden. Det är fortfarande det
som gäller. Nu söker vi mera tidpunkten och uppdragen osv. och det är
under diskussion. Det som står i regeringsprogrammet gäller såväl detta
arbete som självstyrelselagsarbetet som de andra parlamentariska områdena som vi har angett att är viktigt att hitta ett brett samförstånd
kring.
Ltl Anders Eriksson

Lantrådet lägger i backen lite nu och det är inget fel i det kan säkert vara
bra att göra det. När lantrådet säger att vi aktivt försöker missförstå, kan
det vara att aktivt missförstå när jag faktiskt ordagrant citerar var
lantrådet själv sa och jag inte riktigt förstår det. Det är inte aktivt att
missförstå utan jag förstår inte hur lantrådet resonerar. Jag drog frågan
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lite längre när jag sa att det är klart allra enklaste och man får bestämma
helt och hållet själv. Det går snabbast och är lättast att komma överens
det är ju inte riktigt det styrelseskicket vi har. Men igen det står i regeringsprogrammet och vi har varit överens hur vi ska driva dessa frågor
vidare. Grunden för detta spörsmål är att vi inte kan se något konkret
resultat av det kommittébetänkandet som ligger till grunden för detta
därav bekymret.
Lantrådet Camilla Gunell

Det sista går inte in på det har sagts upprepade gånger från talarstolen
att det arbete är i gång och vi har också angett en tidtabell för hur det
ska förverkligas så det är slutdiskuterat för min del för idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Intellektuell eller inte så har vi frågor här. Vi som parti
gick med liv och lust in i det parlamentariska arbetet med självstyrelseutvecklingen via våra representanter vi har fortsatte det i följande grupp
och jobbar stenhårt för att få ha samsynen i den frågan och jobbar för att
få en utveckling. Lantrådet står här i dag i samband med spörsmålet och
uttalar sig att det kanske inte är självklart att parlamentariska kommittéer är det mest framgångsrika sättet att bedriva landskapsverksamheten framåt utan man kanske ska hitta andra metoder i stället. Det går vi
emot det som står i regeringsprogrammet, inte är det väl undra på att vi
väcker frågor. Jag ställde en fråga i samband med mitt anförande, vill
lantrådet fortfarande att liberalerna ska vara med i ett parlamentariskt
arbete gällande självstyrelseutvecklingen eller inte, jag har inte fått svar
på det?
Lantrådet Camilla Gunell

Möjligen på grund av att dagens debatt inte överhuvudtaget handlar om
självstyrelselagen utan den handlar om jordförvärvslagen och andra lagstiftningar. Men naturligtvis vi har haft ett parlamentariskt arbete och
jag har aldrig sagt något annat än att vi önskar att dessa frågor behöver
vi vara eniga i från åländsk sida, här behöver vi vara starka tillsammans
om vi ska nå framgångar i Helsingfors. Det finns ingen anledning att
föra in sådana diskussioner att vi skulle frångå och plötsligt inte vilja ha
ett parlamentariskt enigt stöd bakom de framställningarna. Där fortsätter vi arbetet i den anda precis som vi har sagt nu blir det en blandad
kommitté som tillsätts och till den skall det också finnas en referensgrupp här på hemmaplan.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman, det har tidigare begärts exakthet av oppositionen och det
var faktiskt lantrådet själv som tog upp frågan om parlamentariska
kommittéer. Inte bara i frågan om självstyrelsens kärnområden utan
också frågan om den metoden som arbetssätt överhuvudtaget. Det är en
stor fråga och hur jobbar opposition och majoritet tillsammans om
lantrådet vill föra en diskussion i dessa frågor är det självklart att vi som
oppositionsparti hörsammar och ger oss in i debatten.
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Lantrådet Camilla Gunell

Det var betryggande att höra att man från liberalerna är beredda att
fortsättningsvis delta och vara med och ta ansvar för dessa stora framtidsfrågor. Det tar vi fasta på och jag tror att vi kommer att hitta ett bra
samarbete kring detta om det blir inom ramen för parlamentariska
kommittéer eller om vi söker några andra parlamentariska metoder för
att uppnå samförstånd det återstår att se.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det ställdes frågor beträffande jordförvärvsärenden dessa har också
ställts tidigare i salen men förstod att det fanns ett visst intresse av det idag
synd att denna debatt kom så sent förstod att det fanns åhörare som var intresserade av frågan.
Jag vill säga några ord vad beträffar PAFs verksamhetsspråk. Det ligger till
på det sättet att språkbestämmelserna i självstyrelselagen det gäller explicit
användandet av finska språket. Man måste gå tillbaka till grunden varför vi
fick vår självstyrelse för att förstå att det är finska som vi är skyddade från
inget annat språk nämns i den språkbestämmelsen, det var anledningen till
att vi fick vår självstyrelse. Annars skulle vi ha varit svenskar men Finland
ville ha oss men vi måste garantera att vi skulle tala svenska. Därav är det
mer okej att tala engelska medan det inte alls är det när det gäller finska.
De olika ärenden som har diskuterats alldeles särskilt i de liberala lägren är
jordförvärvsärendena. Det är alltid väldigt svåra avgöranden eftersom det är
undantag och huvudregeln är att hembygdsrätt gäller om man skall äga jord
på Åland allt annat är ett undantag. Att åberopa likabehandlingsprincip i
olika ärenden av olika karaktär det förstår vi alla är väldigt svårt eftersom
ärendena inte till sitt innehåll är lika. När det gäller dessa två ärenden var det
ena som jag sagt tidigare, ett område på en färdigbildad lägenhet det fanns
redan ett hus där. Personen i fråga sade och uppgav att man hade för avsikt
att flytta dit och var skriven där och har flyttat. Har man inte gjort det har
landskapsregeringen en reglering att då återgår detta om man inte har flyttat
senast i maj.
Det andra ärendet visar att det inte är en likabehandlingsprincip man kan
åberopa på det sättet. Det är ett oplanerat stort område avsikten med det var
en exploatering, en ganska stor exploatering. Till sitt innehåll förstår man att
de inte kan hanteras på ett likadant sätt. Naturligtvis är det samma regelverk
som man använder sig av och försöker hitta en väg framåt. Jag tolkar det som
så det man säger från liberalerna sida, eller från Mats Perämaas sida att det
också var fel att man från landskapsregeringen sida gav detta tillstånd vad beträffar det området och i den färdigt bildade lägenheten i Kumlinge. Man
hade hellre sett att man haft en mera strikt tolkning och inte ge något undantag överhuvudtaget utan man borde haft en likabehandlingsprincip. Inget av
dessa ärenden borde ha bifallits. Jag har sagt det förut och jag säger det igen,
vi försöker alltid hitta möjligheter att inkludera att ge bifall för att människor
ska kunna flytta till Åland. Ibland går det inte men vi försöker hitta möjligheterna.
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Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Tack kansliminstern Lindholm för tydliga besked.
Språkskyddet är säkert till för att vi ska bevara svenska språket på Åland
det är vi helt överens om. Det verkar nu som hotet gäller endast finska
språket enligt ministern om jag uppfattade det rätt. Vad vi vet i dag är
det 4,7 procent som prata finska på Åland, övriga språk är 5,5 procent,
det är en större mängd idag än finskspråkiga och ökar mycket starkare.
Finska språkets ställning har gått ner varje år medan de övriga språken
ökar varje år. Det är då enligt ministern inget hot mot det svenska språket?
Minister Gun-Mari Lindholm

Nu kan inte ministern säga att jag ha någon uppfattning om vad lagen
reglerar. Det går att läsa lagen den är ganska tydlig i det här fallet. Man
kan också om man vill läsa grunderna till tillkomsten av lagstiftningen
det finns också tillhanda. Jag rekommenderar alla som känner sig
osäkra på den här frågan att man förkovrar sina kunskaper jag tror att
det är viktigt att vi har kunskapen och utgår ifrån samma fakta. Det
finns tydligen lite differenser så det är viktigt att man har informationen
och kunskapen om vad lagen säger.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag tror inte att minister Lindholm ska nedvärdera
andras kunskaper gällande språklagen, jag tror att vi alla är insatta i den
mån det behövs. Min fråga var att de övriga språket som är en större del
på Åland än finskan är inte det ett hot mot svenska språket? Det var frågeställningen inte vilka kunskaper man har i lagstiftningen det har vi
alla.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman, jag upplevde att det fanns en viss brist i det uttalande eller den
replikväxlingen som kom från ltl Tony Asumaa därför tyckte jag att det
fanns ett behov av och att förtydliga det därav ville jag rekommendera
att man läser på detta. Det är väldigt viktigt att vi har samma grund att
gå på. Det är grunderna till att vi har vårt parlament, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Under diskussionen har lagtingsledamoten Axel Jonsson, understödd av lagtingsledamoten Mats Perämaa, lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ” Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den
parlamentariska kommitténs betänkande, Åländsk utredningsserie 2009:4 från den 2
april 2009 och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i
ärendet.”
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 22.04.2013 . Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum
22.04.
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Enda behandling efter bordläggning
4

Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering
Ltl Katrin Sjögrens förslag till åtgärdsuppmaning
Landskapsregeringens svar (S 3/2012-2013-s)
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)
Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum 15.04.2013, har lagtingsledamoten Katrin Sjögren, understödd av lagtingsledamoten Gunnar Jansson, föreslagit
att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande
lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta en ungdomsgaranti
med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade
barn och ungdomar, uppsökande ungdomsarbete och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning.”
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 lagtingsledamoten Katrin Sjögrens 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. Majoritet för ja.
Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling
5

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2012
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2012-2013)

6

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2012-2013)
Ärendena 5 och 6 avförs från dagens lista och tas upp vid ett senare tillfälle.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 22.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av deltagande i nordiskt revisionsutskotts möte och vicetalman Roger Jansson
anhåller likaså om ledighet från dagens plenum på grund av på grund av deltagande i
BSPC seminarium i Köpenhamn.
Om ledighet från dagens och onsdagens plenum anhåller lagtingsledamoten Torbjörn
Eliasson på grund av sjukdom och om ledighet från onsdagens plenum anhållet lag-
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tingsledamoten Sara Kemetter på grund av deltagande i nordisk huvudstadskonferens.
Beviljas.
Bordläggning
1

Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)
Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.04.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.04.2013. Godkänt.

Första behandling
3

Regleringar av tjänster och semester
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)
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 ny landskapslag om tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän, en
uppdatering av landskapslagen om Ålands självstyrelsedag samt även nya bestämmelser om reglering av tjänster i tjänstemannalagen. Dessutom har
landskapslagarna som reglerar landskapsmyndigheter med befogenhet att inrätta och indra tjänst förändrats. ÅSUB föreslås få utökade befogenheter att
fatta beslut enligt tjänstemannalagen.
Grunderna för tjänstemännens semesterförmåner regleras i lag genom att
rikets semesterlag görs tillämplig inom landskapets behörighet. Arbetstagare
omfattas redan av semesterlagen.
Lagen som till stora delar är kollektivavtalsdispositiv har beaktats i tjänstekollektivavtalen. I landskapslagen om Ålands självstyrelsedag blir de kommunalt anställdas ledighet med lön den 9 juni lagstadgad som det är för landskapets anställda. Kommunernas anställda har redan betald ledighet med
stöd av tjänste- och arbetskollektivavtal men nu blir det alltså lagstadgat.
I tjänstemannalagen införs bestämmelser om regleringen av tjänster och
en tidsbestämd skyldighet till återanställning efter uppsägning på grund av
indragen tjänst. Beslut av vissa underlydande myndigheter om inrättande och
indragning ska föregås av ett utlåtande från landskapsregeringen, i första
hand i samband med budgetprocessen.
Det är ändamålsenligt att semesterrättigheterna nu på föreslaget sätt lagregleras. Genom lagändringen likställs sjukdom under semestern med sjukdom under arbetsåret och förslaget medför att tjänstemän och arbetstagare
jämställs.
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Semesterbestämmelserna regleras i tjänstekollektivavtalet för de landskapsanställda. Idag ingår en karrenstid om tre dagar för det fall att den anställda blir sjuk under semestern.
Genom lagförslaget kommer karenstiden att slopas mot bakgrund av ett
utslag från EU-domstolen där artikel 7 i arbetstidsdirektivet tolkats som ett
hinder för att i nationell lagstiftning föreskriva att arbetstagare som under
semester med full lön blir arbetsoförmögna inte får ta ut den del av semestern
senare som infaller under tiden för arbetsoförmågan. Ändringen av karensdagarna träder ikraft för landskapets tjänstemän tidigast den 1 april 2014.
Bedömningen är att förslaget inte medför några direkta kostnader utan det
handlar om att semester tas ut vid en annan tidpunkt. Utskottet påpekar dock
att merkostnaderna för reformen är svår att förutse. Det är en bedömning
som också görs på rikssidan.
Vidare föreslås att den bestämmelse enligt vilken en tjänst får inrättas
endast om ett anslag för tjänsten har anvisats i landskapets budget, ska utgå
och ersättas av nya bestämmelser om behovsprövning vid inrättande av tjänster.
För att ändå i viss mån behålla ett enhetligt förfarande föreslås att ett inrättande av en tjänst ska föregås av en behovsprövning. Behovsutredningarna
sänds till finansavdelningen som får en central överblick av vad som händer i
förvaltningen. Landskapsregeringen framhåller i lagförslaget att ett register
över befintliga tjänster fortsättningsvis ska upprätthållas vilket innebär att
lagtingsledamöterna också har en möjlighet att få en överblick. Det är viktigt
ur demokratisynvinkel men också att lagtinget kan ha en helhetsöverblick
över antalet tjänster och ekonomin som helhet i landskapet.
En uppräkning av antalet tjänster vid en myndighet behöver inte till alla
delar behöver vara rättvisande eftersom det t.ex. kan förekomma att personer
som är långtidssjukskrivna inte säger upp sig från sin tjänst fast det i praktiken är klarlagt att innehavaren inte kommer att återgå i tjänst på grund av
bestående arbetsoförmåga men någon grund för uppsägning av tjänsteinnehavaren föreligger inte. Det här betyder inom flera myndigheter att man har
många tillfälliga tjänster, som exempel kan nämnas ÅHS.
Vidare föreslås en ny paragraf i tjänstemannalagen om vad ett beslut om
ett inrättande av en tjänst ska innehålla. I jämförelse med de regler som gäller idag där ett enkelt konstaterande i budgeten har räckt, kommer det nya
förfarandet att innebära en viss utökad byråkrati innan nya rutiner har kommit på plats. Det är därför viktigt att det utarbetas klara mallar för hur behovsprövningen ska gå till i praktiken och dessutom bör landskapsregeringen
följa utvecklingen och vid behov komma in med förslag till ändringar av regelverket.
Utskottet konstaterar att det inom ÅHS finns ett separat tjänstekollektivavtal enligt vilken tjänsterna är inrättade inom en lönegaffel. Bestämmelserna om behovsutredningar och lönesättning är därmed inte skräddarsydda
med tanke på ÅHS:s behov, och det är något som ÅHS har varit mycket tydliga med i remissutlåtandet.
I lagförslaget framhålls att det finns en stor enighet om behovet av en
grundläggande revidering av hela tjänstemannalagen men landskapsregeringen har valt att i detta skede komma med en begränsad förändring av lagen. Utskottet instämmer till fullo i bedömningen att en total revidering av
lagstiftningen vore nödvändig. Det har påpekats både från tjänstemän och
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från fackföreningarna. Vid den kommande revideringen bör man bl.a. fästa
vikt vid regleringen av korta anställningar, s.k. snuttjobb, arbetstider, överensstämmelsen med grundlagen samt vid benämningar såsom benämningen
tjänsteinnehavare i stället för det något ålderdomliga begreppet tjänsteman.
Det föreliggande lagförslaget, där det ingår förslag till ändringar av ett
stort antal lagar om underlydande myndigheter, utgör ett bra exempel på
konsekvenserna av att varje underlydande myndighet till fullo regleras i en
egen speciallag. Det här är någonting som utskottet har diskuterat vid flera
tillfällen. s i flera tillfällen.
Landskapsregeringen bör överväga att till lagtinget överlämna ett förslag
till en gemensam lag för landskapsregeringens underlydande myndigheter
där bestämmelser bl.a. om myndighetens ledning, beslutsfattande, styrdokument, budget och tillsyn kunde ingå. Den allmänna myndighetslagen skulle
vara dispositiv och givetvis kompletteras med speciallagstiftning om respektive myndighet.
Utskottet välkomnar lagregleringen av rätten till ledighet på Ålands självstyrelsedag. Det vore önskvärt att alla ålänningar skulle ha möjlighet att vara
lediga på självstyrelsedagen, men som vi alla vet så har landskapet begränsade möjligheter att reglera arbetsrätten eftersom det inte hör till vår lagstiftningsbehörighet.
I missen här i lagtinget framkom det att önskemål att utskottet skulle titta
lite närmare på tjänstemän och arbetstagare, tjänster eller arbetsavtal. Praxis
i fråga om valet av att inrätta tjänster eller anställa arbetstagare genom arbetsavtal varierar inom förvaltningen. Det förekommer stora variationer. Utskottet ser här ett behov av att klargöra, möjligen genom ett förtydligande av
lagstiftningen, när tjänster ska inrättas respektive när man ska anställa genom arbetsavtal.
Grundtanken är att tjänster ska inrättas när den anställda får befogenheter
att utöva offentlig makt medan det i övrigt ska upprättas arbetsavtal. Landskapsregeringen har skäl att följa utvecklingen eftersom det nu föreslagna delegerade beslutsfattandet i fråga om tjänster till underlydande myndigheter
kan innebära en ännu större olikhet myndigheterna emellan. Redan idag förekommer det inom landskapet att personer som har exakt samma arbetsuppgifter men som är anställda vid olika myndigheter har olika rättigheter
och skyldigheter på grund av att vissa anställs som arbetstagare och andra
som tjänstemän.
Arbetstagare har enligt utskottets mening en juridiskt starkare ställning eftersom villkoren är reglerade i ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Tjänstemännen har mera ansvar och skyldigheter och kan dömas till
straff för tjänstebrott. Tjänstemän kan också i viss utsträckning åläggas mera
skyldigheter genom ett ensidigt beslut från arbetsgivaren.
Talman! I lagen föreslås slutligen tydligare bestämmelser i fråga om rättigheter vid indragning av en tjänst. I dagsläget är indragning av tjänst en grund
för uppsägning och det kommer också i framtiden att finnas möjlighet att indra tjänster men det ska finnas en saklig grund för beslutet.
Lag- och kulturutskottet föreslår inför lagtinget att man antar och omfattar
lagstiftningen.
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Ltl Wille Valve

Fru talman! Detta, tämligen omfattande lagpaket handlar, såsom tidigare
nämnts i denna sal, om två rätt väsensskilda saker: För det första, när har
man ledigt och varför? Och för det andra, hur kan tjänster dras in och inrättas?
Den första delen handlar om att göra finländska semesterlagen - inklusive
förändringar - tillämplig också på Åland. Moderata lagtingsgruppen efterlyste
i remissanförandet en kostnadsanalys av dessa förändringar, främst för slopandet av karensdagarna.
Den finländska semesterlagen 25 § 1 mom. ändras i talande stund för att
stå i samklang med EU-domstolens mål C-78/11 (Anged) om arbetstidsdirektivet. Blir du härefter sjuk under semestern, t.ex. 7 dagar sjuk, så kommer du
att kunna flytta fram semestern med motsvarande antal sjukdagar. ”Framflyttning kräver att arbetstagaren själv begär att semestern flyttas fram
och att det finns tillförlitliga uppgifter om arbetsoförmågan.”
EU-domstolen motiverar sin praxis bland annat med att semester och
sjukskrivningar har olika mål. Syftet med semestern uppfylls inte om arbetstagaren är sjuk, det vill säga han eller hon tar inte igen sig utan arbetet blir
ännu mer belastande. Det säger sig självt att det kommer att bli kostnader för
detta. Frågan är hur mycket. I det rykande färska betänkandet från riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott (1/2013 rd) uppskattas kostnaderna
för privat- och offentlig sektor till 200 miljoner euro. Om vi överför denna
kostnad på Åland, endast på basis av befolkningsandelen så skulle det innebära en kostnadsökning på sammantaget 1 120000 euro för privat och offentlig sektor sammanslaget. Det tål att understrykas, precis som riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott gör att detta är osäkra siffror som beror på
väldigt många variabler. Därför har riksdagens utskott fogat följande kläm till
regeringen: ”Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp vilka verksamhetsmässiga, ekonomiska och sysselsättningsrelaterade konsekvenser karensbestämmelserna för framflyttning av semester har och lämnar en utredning om detta till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet senast den 31 december 2015.” Detta kan vara av intresse att följa med också från åländsk
sida. För, låt oss vara tydliga; vi vet att det blir en merkostnad för offentlig
och privat sektor och därför bör vi följa med att den inte blir oskäligt hög,
varken för den ena eller den andra.
Lagförslagets andra del handlar om inrättande och indragande av tjänster.
Att lagpaketet innebär ändringar i 13 olika lagar stämmer till viss eftertanke.
Och det har fått utskottet att konstatera om vi borde ha en enda myndighetslag för Åland, med undantag för ÅSUB vars politiska oberoende måste säkras? Det är värt att överväga.
Avslutningsvis ges landskapsregeringen mera flexibilitet att inrätta och indra tjänster, dock så att anslag måste finnas tillgängliga för att en tjänst ska
kunna inrättas.
Att både kommunernas och landskapsregeringens tjänstemän ges ledigt på
Ålands självstyrelsedag är i sammanhanget en liten kostnad med ett stort
symbolvärde.
Den moderata lagtingsgruppen stöder utskottets betänkande. Tack för ordet!
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Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag fastnade vid en punkt när det gäller kostnaderna
för semesterkarensdagarna. Jag vill upplysa ltl Valve om att det på
Åland är tre karensdagar medan man i Finland räknar med sju karensdagar. Det blir en viss skillnad, men säkert blir det högre kostnader.
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Slotte redogjorde korrekt för sakläget idag. Sedan när semesterlagen
blir tillämplig också på Åland så kommer det att vara samma som gäller,
inte några karensdagar varken på den fastländska sidan eller på Åland.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det betyder att om vi tidigare hade sjukarensdagar i riket
och på Åland tre karensdagar så är skillnaden mellan tre och noll dagar
mindre än sju och noll dagar.
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Slotte, det är en fullkomligt korrekt observation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Socialdemokraterna omfattar lag- och kulturutskottets betänkande.
Det som jag tänkte tala om berör egentligen inte själva lagförslagets förändringar. Eftersom jag i remissen tog upp detta med tjänster kontra arbetsavtal och utskottet har haft den goda viljan att kommentera det här så tycker
att det är värt att diskutera med tanke på framtiden.
Utskottet slår klart och tydligt fast att de som har ett arbetsavtal har en
starkare juridisk ställning än de som är anställda i ett tjänsteavtal. Det är något som jag tror att många som innehar en tjänst inte är fullt medvetna om.
När ÅHS bildades så fanns det en uppfattning att alla skulle anställas som
tjänstemän för det uppfattades som tryggare och bättre. Med den här skrivningen kan vi ju då konstatera att alla anställda vid ÅHS, så gott som, inte har
bra arbetsavtal. Så gott som alla är tjänstemän. Det är väl motiv nog det för
att se över anställningspolitiken vid ÅHS. Dessutom har tjänstemännen mera
ansvar och skyldigheter och de är skyldiga att följa arbetsgivarens order oberoende av vad man tidigare har sysslat med på sitt jobb.
Arbetsavtal är en ömsesidig överenskommelse och där kan inte arbetstagare ensidigt föras på nya arbetsuppgifter, utan det måste vara någonting
som man kommer överens om. Bara själva den här informationen har konsekvenser för ÅHS:s anställningspolitik tycker jag.
Låt mig ta ett exempel eftersom en tjänsteman kan bli skyldig och dömas
för tjänstebrott av olika skäl. En vaktmästare på ÅHS har sandat dåligt och
det är halt. Någon ramlar och skadar sig svårt. Då är det fullt möjligt att åtala
denna vaktmästare för tjänstefel. Det här kan man alltså dra paralleller till
överallt i organisationen t.ex. den som sysslar med vård och behandling och
om den som berörs tycker att det har misslyckats eller att vården inte har varit bra för någon anhörig utan att vården tvärtom har varit skadlig. Är det då
bra att vi har ett sådant system att det är möjligt att åtala den tjänstemannen?
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Den enda lindring i det här fallet var faktiskt för några chefer under den tiden när de här juristfakturorna var aktuella. Nu är ju det där beslutet upphävt, men så länge det varade så kunde några ledande tjänstemän ha möjlighet att söka juristhjälp, ifall de blev anklagade för tjänstebrott, men inte de
övriga anställda inom organisationen. Så det där beslutet var olyckligt på
många sätt och jag tror inte att någon har tänkt på det i det här avseendet,
men det betydde det också de facto. Nu är alla lika utsatta, även de högre
tjänstemännen, när det där beslutet upphävdes från den 16.12.2011.
Jag tycker dock att det är dags för regeringen att se över det här. Jag vet att
det inom organisationen upplevs som en kulturfråga och det känns svårt inne
i organisationen att göra de här förändringarna. Det är ju en viktig princip att
man går efter vem som utövar offentlig makt inom ÅHS. Det kan inte jag definiera men det finns säkert lagkloka som kan dra en ganska tydlig gräns för
det här.
Detta med inrättande av tjänster ger ofta en felaktig bild av hur personalstrukturen ser ut inom ÅHS. Man kan ha inrättade tjänster som inte är helt
fullt tillsatta utan kanske bara till hälften och så gör man någonting annat
med resten av pengarna. Det här systemet som vi har är heller inte transparent.
Fru talman! Jag tycker att man så snart som möjligt borde se till att ÅHS
ändrar på den här politiken med tanke på de anställdas trygghet, med tanke
på flexibiliteten i organisationen och att man kommer åt det detta med att
man i åratal kan anställa folk på korta förordnande. Man skyller på att man
inte har någon tjänst. Det var det, fru talman, som jag hade att säga.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det har varit intressant att få ta del av den här utskottsbehandlingen men också lite tråkigt måste jag för egen del få säga. Vi har behandlat ändring av semesterlagen och ändring av tjänstemannalagen på vårt
behörighetsområde. Man får faktiskt ställa sig frågan om vi har behörighet
över de här områdena i praktiken, utöver den behörigheten vi har i teorin?
Tittar vi på semesterlagen så åtminstone enligt mitt sätt att set så vore det
konstigt att vi skulle ha en situation där man som tjänsteman skulle ha andra
rättigheter till semester än en privaträttsligt anställd i landskapet. Därför har
vi också valt att gå in för lika semesterlagstiftning för de privaträttsligt anställda och tjänstemännen i det här fallet.
Det enda sätt vi kan göra detta på är att vi likriktar vår semesterlag med
den som finns i riket genom en blankettlag. Det här är den biten som jag personligen själv tycker att är mycket tråkig, att vi i praktiken inte har möjlighet
att t.ex. bestämma vilken rätt till semester man ska ha i landskapet Åland.
Enligt mig skulle det vara betydligt mera till Ålands fördel om vi här i lagtinget kunde få diskutera frågor som karensdagar och hur många veckor semester som man ska ha. Jag tycker ändå att det är en diskussion som har fallit i skymundan på grund av det system vi lever i.
Om man tänker på självstyrelsedagen så skriver utskottet: ”Utskottet välkomnar lagregleringar om ledighet på Ålands självstyrelsedag. Enligt utskottets mening vore det önskvärt att alla ålänningar skulle ha möjlighet att
få vara lediga på självstyrelsedagen”. Skulle vi ha behörighet också över arbetsrätten så skulle vi ha möjlighet att diskutera den här frågan och ändra på
semesterlagen om lagtinget nu delar utskottets uppfattning. Jag tycker att det
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är lite tråkigt att vi inte har möjligheter att diskutera det här. Som ni säkert
minns när vi hade debatten om ungdomsarbetslösheten förra veckan så förde
jag fram om det inte vore skäl att vi nu från Ålands lagting gick in för att ta
över arbetsavtal, som det står i självstyrelselagens B-lista. Vore det inte dags
att vi också kunde utforma vår egen arbetsrätt och på det sättet påverka vår
egen arbetsmarknad i större utsträckning? Jag tycker att vi får konkreta exempel för de här tankarna i det här betänkandet även idag. Jag hoppas att det
stöd som uttalades då även håller i sig vad gäller de här bitarna.
Jag vill ha sagt att det var en intressant utskottsbehandling men det var lite
tråkigt att vi inte i större utsträckning kan förändra i den riktning som vi
själva önskar. Jag tror att det vore positivt för ålänningarna att vi kunde föra
en sådan diskussion här i salen och också påverka ålänningarnas situation.
Vi diskuterade mycket i utskottet om en ny myndighetslag, skulle man inte
behöva reda upp lagstiftningen som idag ser olika ut för alla myndigheter?
Det finns många principer som kunde användas för alla myndigheter för att
det skulle bli lättare veta vad som gäller t.ex. om man jobbar som tjänsteman
inom en åländsk myndighet, så att det råder ungefär liknande principer inom
alla myndigheter. De grundläggande dragen skulle vara samma, sedan kan
man givetvis göra undantag för de enskilda myndigheterna när det behövs.
En bra idé vore att samla den här lagstiftningen i en myndighetslag. Jag tror
att man ska titta närmare på det från regeringens sida när man jobbar vidare
med de här frågorna.
En sak som inte framkommer av utskottsbetänkandet men som jag ändå
tycker att är intressant att lyfta fram är; med dagens tjänstemannalagstiftning
så utgör inte arbetsoförmåga en grund för uppsägning. Det här leder till att vi
idag har tjänsteinnehavare ute i det åländska samhället som vet själva att de
förmodligen aldrig kommer tillbaka till sin tjänst, och detta vet man också
ifrån arbetsgivarens sida. Detta lyftes fram under utskottsbehandlingen och
jag vill också lyfta fram det här i salen; borde man t.ex. införa arbetsoförmåga
under en längre tid som en laglig grund för uppsägning för en tjänsteman?
Den tekniska lösningen kan man fundera på. Det är en fråga som jag vill lyfta
och som jag vill att landskapsregeringen tar med sig när de tittar på tjänstemannalagstiftningen framöver.
Sammanfattningsvis är det här en lagframställning som går ut på att
likrikta vår lagstiftning med den som råder i Finland och lite modernisera
tjänstemannalagen utifrån nya myndigheten osv. Det är det säkert bra, men
lite tråkigt, som sagt, att vi inte har större möjligheter att påverka också de
övriga ålänningars rättigheter i de här arbetsrättsliga frågorna. Därför vill jag
återigen lyfta fram att min och Ålands Framtid åsikter är att det här kunde
man genast inleda en process för att ta över, så att vi också i framtiden kan
diskutera de här frågorna i ett lite bredare perspektiv här i salen. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas att jag hörde fel. Jag förstod på ltl Axel
Jonsson att han var villig att införa sådana regler att det ska vara möjligt
att avskeda personer som på grund av sjukdom är arbetsoförmögna. Är
det rätt uppfattat?
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är rätt uppfattat. Jag är villig att diskutera en sådan fråga, eftersom
det har framkommit under utskottsbehandlingen att det finns personer
som sitter på tjänster ute i det åländska samhället och man vet att de
aldrig kommer att komma tillbaka. Det här leder naturligtvis till en onödigt komplicerad situation inom de olika myndigheterna när man har
tjänster som man vet att de har rätt att komma tillbaka till. Man kan inte
tillsätta en ny person på en ordinarie tjänst för att man har redan en
tjänst tillsatt med en person som har varit borta väldigt länge, men ändå
har rätt att komma tillbaka, men man vet att personen inte kommer att
komma tillbaka. Jag tycker att man ur ett praktiskt perspektiv borde
titta på det här och se om man kan göra någonting åt det. Jag tycker att
det är viktigt att vi för en diskussion om sådana här saker när det dyker
upp under utskottsbehandlingen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag vill bara från socialdemokraternas sida kraftigt ta avstånd från ett sådant förslag. Det är ingen som vet, när någon är sjukskriven, vad som händer sedan. Det är bara en som vet det. Att lägga ytterligare sten på bördan genom att sparka folk, det kommer socialdemokraterna aldrig att vara med på.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att man ändå måste ha ett litet praktiskt perspektiv på den
här frågan. Har vi ute i samhället ett problem som vi ser att faktiskt ställer till med oreda och gör det svårt och att det egentligen kanske inte
finns tillräckliga orsaker till att man har ett sådant här system som vi
har idag så tycker jag att det är viktigt att vi kan föra en diskussion här i
salen. Jag respekterar givetvis socialdemokraternas åsikt. Vi ifrån
Ålands Framtids sida är åtminstone öppna för att diskutera den här
problematiken och se om det finns ett bra sätt att göra någonting åt det.
Jag skulle önska att även socialdemokraterna kunde vara öppna för den
här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av semesterlagen på landskapets
och kommunernas tjänstemän för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs därefter förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands
självstyrelsedag för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om hälso- och
sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 65 § landskapslagen om gymnasieutbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 28 § landskapslagen om Ålands
folkhögskola för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 15a § landskapslagen om Ålands musikinstitut för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om Högskolan
på Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistikoch utredningsbyrå för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling efter bordläggning
4

Självstyrelsens kärnområden
Ltl Axel Jonssons förslag till åtgärdsuppmaning
Landskapsregeringens svar (S 2/2012-2013-s)
Ltl Axel Jonssons m.fl. spörsmål (S 2/2012-2013)
Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum 17.04.2013, har lagtingsledamoten Axel Jonsson, understödd av lagtingsledamoten Mats Perämaa lagt följande
förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan
dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande Åländsk utredningsserie 2009:4, från den 2 april 2009, och snarast återkommer
till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Ltl Axel Jonsson

Eftersom det här är en viktig fråga, med bred enighet i lagtinget så har vi valt
att föra fram den kläm som majoriteten av partierna röstade för under den
förra mandatperioden. Därför föreslår jag att vi kan godkänna det här förslaget enhälligt nu, med tanke på vikten av bred parlamentarisk enighet. Mitt
förslag är att vi kan godkänna det här enhälligt.
Talmannen
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 lagtingsledamoten Axel Jonssons förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Ltl Axel Jonsson

Jag vill begära öppen omröstning.
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Ltl Anders Eriksson

Med tanke på den självstyrelsepolitiska forskningen kan det vara intressant
så jag understöder.
Talmannen
Lagtingsledamoten Axel Jonsson har med understöd av lagtingsledamoten Anders Eriksson föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer
därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamoten Wille Valve och vicetalman Viveka Eriksson att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 16 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 5 ledamöter
var frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för
kännedom.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2012
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2012-2013)

Enda behandling
6

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2012-2013)
Ärendena avfördes från plenum 15.04 och 17.04.2013.
Talmanskonferensen föreslår att en gemensam diskussion tillåts för de båda ärendena.
Kan förslaget omfattas? Omfattat.
Vidare föreslår talmannen att meddelande nr 1/2012-2013 inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Lagtinget kommer alltså att anteckna sig
båda ärenden för kännedom.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! ”Äntligen stod prästen i predikstolen”, så inleddes Gösta Berling
saga av Selma Lagerlöf - en av Nordens största författare tilldelad Nobels litteraturpris år 1909.
Hur står det då till med den nordiska litteraturen anno 2013? Man kan i
korthet säga att det sällan har varit så spännande att vara ålänning i Nordiska
rådet som det är nu. Åland har sedan 2010 rätt att nominera en egen kandidat till Nordiska rådets litteraturpris. Inför 2013 års session har både Finland
och Åland, med lite olika motiveringar, valt att nominera Finlandiaprisade
”Is” av Ulla-Lena Lundberg. 2013 års prisutdelning vid sessionen i Norge den
28-31 oktober kommer att vara en av de mest spännande någonsin.
Fru talman! Det är dags att summera verksamhetsåret 2012 i Nordiska rådet. Nordiska rådet är en av lagtingets få, solida utrikespolitiska plattformar.
Då vi bara har en enda debatt per år om Norden, kan det också vara på sin
plats att blicka lite framåt.
Framför er ligger både Nordiska rådsdelegationens berättelse för 2012 och
landskapsregeringens berättelse om arbetet i ministerrådet. Av naturliga skäl
kommer jag att koncentrera mig på den förstnämnda. Men först två anmärk-
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ningar om ministerrådsarbetet: A) Inför 2014 kan det vara skäl att se över
ministeransvarighetsfördelningen i punkt 2.1.1, då nästa tyngdpunkt och temasessionsämne ser ut att bli de i punkt 4.3.2 nämnda EU-frågorna – Norden i EU och nordiska ställningstaganden i EU.
B) Jag vill ge en eloge till landskapsregeringen för att man prioriterat
gränshindersarbetet i gränshindersforum, länge som enda självstyrande område. Varje gång jag talat med vår man i gränshindersforum har jag fått ett
begripligt och användbart svar. Det kan förstås vara att jag har haft tur, men
det skvallrar också något om den åländska ambitionen i sammanhanget.
Så till delegationens verksamhetsberättelse: Som ni ser så delades det ut,
förra gången det här ärendet bordlades, en fjärde bilaga: Fremstillinger, rekommendationer og interne beslut 2012. Här kan man bl.a. läsa att Nordiska
ministerrådet uppmanar Ålands landskapsregering att omgående införa en
promillegräns på 0,2. Praxis har varit att den här bilagan vissa år har delats
ut i Ålands lagting och vissa år har den inte delats ut. Låt mig gärna veta, antingen i anslutningen till eller efter debatten, om ni tycker att detta dokument
tillför eller inte tillför någonting.
År 2012 var året när vi tog Norden till Åland. Delegationen arrangerade
tillsammans med lagtinget och Föreningen Norden ”Nordiska dagar”, med
rådsdirektör Jan-Erik Enestam som huvudtalare, paneldebatt om en nordisk
förbundsstat, en ”nordisk marknad” på lagtingets entréplan och nordisk mat i
vår restaurang. En av mina personliga höjdpunkter under året var då konservativa gruppen, dvs. Nordens borgerliga partier besökte moderaterna och
obunden samling sommaren 2012. Detta nämns medvetet inte i delegationens årsberättelse, eftersom delegationen, strängt taget, inte stod värd för det
besöket, utan det var partierna moderaterna och obunden samling.
En annan personlig höjdpunkt var näringsutskottets möte på Grönland,
som nog gav samtliga deltagare en ökad förståelse för våra grönländska kollegers tämligen kärva livsvillkor.
År 2012 var också året då vi förstärkte samarbetet mellan de självstyrande
områdena i Norden. Delegationen undertecknade deklarationen ”nordisk
samarbejdsforum” den 29.10.2012. Detta föregicks av förhandlingar på Åland
under sommaren 2012 mellan de tre självstyrande regionernas ledare, såsom
beskrivs i ministerrådsberättelsen. Det är ännu för tidigt att utvärdera hur
detta samarbete har fungerat, men exempelvis i frågan om de självstyrande
regionernas deltagande i det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet fick vi ett mycket konkret stöd från vår färöiske kollega i presidiet.
Han uttalade i det sammanhanget att Ålands sak är Färöarnas. Detta är bra,
men vi ska vara medvetna om att det kan komma ögonblick då också Färöarnas sak blir vår.
Vilka breda trender kunde skönjas i Nordiska året under 2012? Det första
är att försvarssamarbetet kom tydligt upp på den nordiska agendan. Förslag
kom bl.a. om en nordisk försvarsgemenskap och ett nordiskt försvarsavtal.
En annan bred trend är att Norden, på danskt initiativ, har börjat skära i
sin budget under de närmaste åren, vilket kan – men inte nödvändigtvis
måste - få konsekvenser för nordisk verksamhet på Åland.
Den tredje breda trenden är att fokus på att riva gränshinder fortsätter.
Här vill jag särskilt lyfta fram den danska processen som ledde fram till att
samtliga danska partier i Folketinget den 2 april undertecknade ett historiskt
avtal om att riva gränshinder för fri rörlighet, för tillväxt och för företagsam658

het i Norden. Det var Danmarks socialistregering som tog initiativ till denna
nordiska milstolpe.
En annan bred nordisk trend som har kunnat skönja, tycker jag är en skarp
”ideologisering” av den politiska debatten i mini-sessionen på Island 2012,
där höger stod mot vänster på ett nästan övertydligt sätt. Debatten handlade
om socialdemokraternas försök att registrera ”Den nordiska modellen” som
sitt eget varumärke. Denna ideologisering betraktar inte jag som något bekymmer eller hot för möjlighet till åländskt inflytande i Norden. Den innebär
bara att de politiska gruppernas roll i det nordiska samarbetet accentueras –
vill man ha något gjort är det bra att arbeta utgående från flera olika politiska
grupper. Tittar man på var de alla de självstyrande områdena har representation så har vi ganska bra spridning.
Under 2012 kunde man se en förstärkt tro på det nordiska och dess möjligheter. Inte är det så märkligt sett till den bredare kontexten. Historien har
visat att den Europeiska integrationen tenderar att fördjupas när unionen
inte utvidgas – och tvärtom. Nu upplevs det som att EU geografiskt utvidgas,
men integrationsmässigt ”stampar på stället” och detta ger Norden möjligheten att visa framfötterna och tjäna som ett exempel.
Slutligen ser vi ambitioner att effektivisera det nordiska samarbetet, vilket
vi också såg under 2011, alltså göra det vassare. Vi i Nordiska rådet är duktiga
på att anta rekommendationer som sedan också antas av Nordiska ministerrådet och som de nordiska regeringarna beklagligtvis ofta rycker på axlarna
åt. Det finns flera orsaker till detta. Nordiska rådet arbetar nu mer målmedvetet med att renodla och ge kraft åt sina rekommendationer.
Arbetet i Nordiska rådet är dynamiskt och utvecklingen sker ibland snabbt,
inte sällan i våra politiska grupper. Ibland får vi veta någon vecka före att en
stor fråga är på väg att aktualiseras, ibland aktualiseras den under pågående
gruppmöte. Det är därför en viss utmaning att göra alltför långsiktiga och detaljerade prognoser och strategier om hur Åland framåt bör arbeta i Norden.
Jag ska redogöra för några saker som vi har arbetat med och kommer att arbeta med.
Vilka åländska frågor drev den åländska delegationen under 2012? Här är
ett axplock: För Ålands del har turerna kring ReTV och SVT PLAY visat att
frågan är akutare än någonsin. Delegationen har lyft frågan, senast på temasessionen i frågor till samarbetsministrarna. Landskapsregeringen arbetar
också med frågan bilateralt med Sverige och det pågår en diskussion om
harmonisering av upphovsrätter i EU. Det sistnämnda sättet har jag inte särdeles stor tilltro till.
Det är lätt att se betydelsen av en gemensam nordisk upphovsrätt och vad
det skulle innebära för den gemensamma nordiska identiteten att kunna ta
del av varandras TV-utbud i vardagen.
Gränshinder var ett starkt fokus under 2012 och fortsätter att vara det under 2013, då jag har förmånen att arbeta med frågan som näringsutskottets
rapportör för gränshindersfrågor. Det handlar ofta om byråkratiskt trassel
som hämmar de nordiska medborgarnas fria rörlighet och de nordiska företagens tillväxtmöjligheter. Orsakerna till detta varierar, allt från genuin okunskap till nationell självgodhet osv. Som gränshindersforum har visat och bevisat så går flera av dessa att åtgärda med enkla och några med mera komplicerade medel. Ett framsteg inom området för gränshinder var den för oss välbekanta ”nordiska konventionen om social trygghet” som undertecknades
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sommaren 2012. Såsom har framkommit i annan debatt stöder jag denna
konvention, i synnerhet då den siktar på att undanröja dubbelbeskattning av
pensioner. Ett riktigt otyg i nordiska sammanhang.
En annan åländsk sak som vi drev under 2012 var Ålands inflytande i EUfrågor. På mitt initiativ och med konservativa gruppens stöd godkände presidiet en skrivning om att de självstyrande områdena bör ges möjlighet att bidra till gemensamma EU-ståndpunkter. Nu vet vi dessutom att Norden i EU
ser ut att bli tema för nästa år 2014, vilket är synnerligen intressant.
Försvars- och säkerhetspolitiken; såsom har nämnts, har det under året
framkastats en mängd olika förslag att Norden kunde ingå en överenskommelse om försvarssamarbete. Av naturliga skäl ledde detta till en dialog mellan ledamöterna i Nordiska rådet och självstyrelsepolitiska nämnden. Den
linje som vi har drivit är att Ålands demilitarisering och neutralisering i ett
sådant fall måste tas i beaktande – åtminstone som i Ålandsprotokollet vid
Ålands inträde i EU. Men vi vill inte heller vara ”kärringen mot strömmen”
och motsätta oss allt. Vi vill delta aktivt och konstruktivt i utformandet av en
gemensam nordisk sak. Vi har Ålandsexemplet om hur man bygger upp en
fungerande dynamisk vardag ur en laddad konflikt. Detta exempel har flitigt
studerats av besökare från Nagorno-Karabach och Serbien. Vi kan bidra till
det Stoltenberg-rapporten kallar ”Fredsbygge”. Det är därför bra och ändamålsenligt att Ålands fredsinstitut hade observatörsstatus i temasessionen
och i den kommande rundabordskonferensen om försvars- och säkerhetspolitik. Det är också viktigt att lagtinget involveras och behandlas som en jämlike
bland nordiska parlament i denna process.
Vad är då på kommande? Under hösten blir det, såsom nämnts, rundabordskonferens om försvars- och säkerhetspolitik med försvarsministrarna.
Från Åland torde vår regeringschef ha fått en inbjudan och fredsinstitutet observatörsstatus.
Den 21–22.5 får vi besök av Finlands delegation i Nordiska rådet. 12 riksdagsledamöter kommer att gästa Åland. Jag har ihärdigt bjudit in dem till
Åland ända sedan jag tillträdde, men det var inte jag – utan Ulla-Lena Lundbergs Finlandiaprisade ”Is” som ledde till att delegationen faktiskt fattade ett
beslut att komma och de kommer att besöka Kökar. Grattis Kökar till en spirande Is-turism. I samband med besöket kommer vi att lyfta nordiska energifrågor och revisionen av den åländska självstyrelselagen.
I sommar besöker Nordiska rådets näringsutskott Åland. De kommer att
bekanta sig med Ålands näringsliv i bredaste möjliga bemärkelse – och hålla
sitt sommarmöte på Åland.
Under hösten får vi förhoppningsvis en parlamentarisk debatt om försvarsoch säkerhetspolitik i detta hus, liksom i andra nordiska parlament. Det här
är ett viktigt ämne och har varit det, igenom hela Ålands nutida historia.
En ny rådsdirektör ska utses under året, ansökningsdatumet har gått ut.
Jag finner det för egen del naturligt att stöda kandidater från de andra självstyrande områdena då vi aldrig förut innehaft denna post.
Svaveldirektivet; Norden har börjat aktiverat sig i fråga om svaveldirektivets framtid. Frågan är vad Norden kan bidra med till denna process. Det har
nämnts att Norden t.ex. kunde samordna stödinstrument för rederinäringen,
men tiden är knapp och 2015 närmar sig med stormsteg. Det är bra att Åland
är med som aktiv part och får insyn i denna process.
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Arktis kommer att fortsätta vara högaktuellt med anledning av klimatförändring, ökad gruvdrift och försvarssamarbete. Arktis ligger förvisso en bit
från Åland, men vi ska inte bortse från vårt kunnande inom t.ex. hållbar sjöfart och självstyrelseutveckling. Vill vi att andra ska intressera sig för Östersjön, får vi se till att intressera oss lite för annat såsom Ishavet och Barents
hav.
Frågan om gemensam nordisk upphovsrätt kommer att fortsätta lyftas
fram av delegationen, i samarbete med landskapsregeringen.
Frågan om ett nordiskt pantsystem har nu utretts av konsultföretaget Copenhagen Economics som kom fram till att detta blir lönsamt ifall bilaterala
avtal sluts med Estland och Tyskland. Sedan finns det en mängd andra parametrar som inverkar på lönsamheter. Det är marknadspriset på koldioxid enligt den senaste rapporten här, där EU strävar efter att komma upp i 30 euro
per ton, men EU har inte lyckats få politiskt accept för den politiska vägen.
Det är saker som kan inverka på det gemensamma pantsystemet.
Slutligen är det viktigt att vi värnar vår prestige. Prestige är inte ett fult ord
med tanke på Ålands status. Det är viktigt att vi och kommande delegationer
värnar delegationens prestige och ser till att vi finns med på de papper och i
de sammanhang där vi bör vara med – det må så vara fråga om presidentmottagningar, försvarssamarbete eller Nordiska rådets presidium.
Avslutningsvis, fru talman, en liten eloge till vår delegationssekreterare
som vaksamt deltagit i sekretariatets förberedande möten och gjort det rent
praktiskt möjligt att lyfta åländska frågor i rätt tid.
Åland är en aktiv men liten aktör i ett stort Norden. Det är därför viktigt
att vi nu och i framtiden kan dra någorlunda åt samma håll. Förra temasessionen hörde Åland till de mest aktiva av alla, vår aktivitet låg på nivån av ett
medelstort nordiskt land både på råds- och ministerrådsnivå. Låt oss fortsätta med det. Tack för ordet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Jag ska begära taltur
sedan och ha lite mera åsikter.
Det är en sak här i berättelsen som jag skulle vilja få lite mera upplysningar om. Under rubriken Freds- och konfliktlösning talar man om
nordiskt forum för att stärka nätverket och freds- och konfliktlösning.
Det talas om att man från delegationens sida har jobbat för det här och
att ärendet ännu inte är avgjort. Finns det något nytt att komma med i
den här frågan?
Ltl Wille Valve, replik

Ja, det är sant. Delegationen har jobbat med det i samråd med Ålands
fredsinstitut. Mitt intryck nu är att det nordiska freds- och konfliktforumet inte kommer längre framåt än det här. På föregående temasession
framkastades det i anförandet att Åland kunde vara ett ställe där ett
europeiskt freds- och konfliktforum skulle finnas. Det var riksdagsledamot Hans Wallmark som föreslog det i en replik till anförandet. Det är
ett spår som jag tror att är intressant och vettigt att följa upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Delegationsordförande Wille Valves anförande och
engagemang leder tankarna tillbaka till 1970-talet rentav, långt innan vi
anade oss till den europeiska integrationen. Den medförde en svacka,
kan man säga, i engagemanget. Nu är vi igen tillbaka på den nivå där vi
rätteligen hör hemma.
Jag vill också uttrycka min stora tillfredsställelse över detta anförande
och engagemanget i de här frågorna. Det är alldeles uppenbart att så
som tillståndet i Europa nu ser ut så blir just den här typen av aktiviteter
i ett regionaliserat Europa allt starkare, det tyder allting på de facto.
Men någon erfarenhet av internationell verksamhet så är det nog
mera företagsamhet än storlek som avgör vad man kan åstadkomma och
inte kan åstadkomma. Nämligen, internationellt har man inte den belastningen att alla känner alla och bedömer ens insatser vad man har
bakom sig.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Wille Valve, replik

Jag tackar ltl Gunnar Jansson för de orden. Jag spinner lite vidare på
det. Till ett nordiskt möte, som jag var på för tre månader sedan, hade
Benelux-länderna sänt en delegation för att studera det nordiska samarbetet. Benelux-länderna upplevde det nordiska samarbetet som ett slags
förebild på hur man kunde organisera ett mellanstatligt samarbete på
lämplig formell nivå, vilket jag kan finna vara ett intressant tecken i tiden.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag återknyter till det föregående och det som talaren
nu nämnde, jag tycker också att vi har väldigt lite att skämmas för här i
Norden. Men det finns en återhållsamhet som möjligen har med vår historiska bakgrund att göra. Jag brukar med förtjusning ansluta mig till
Nobelpristagaren Martti Ahtisaaris konstaterande att Norden har mycket att bjuda på och det ska vi själva föra ut. För vem ska göra det om inte
vi själva? Nordiska rådet har en betydelse nu och i framtiden som är ansenlig. Aktiviteter av det slag som presenterades ser åtminstone jag fram
emot med stort intresse.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Debatten börjar bra. Det här brukar traditionellt vara ett ärende
som tyvärr inte brukar väcka alltför mycket intresse.
Ett par ord helt allmänt. Man hör ofta att det bara är prat i Nordiska rådet
och det händer inte så mycket. Man har ingen lagstiftningsrätt och man har
inte någon möjlighet att utfärda direktiv på det sätt som EU-samarbetet
medger. Jag var själv på ministerrådssidan samtidigt som Sverige och Finland blev EU-medlemmar. Jag konstaterade då att luften väldigt mycket gick
ur det nordiska samarbetet. Det blir mera som man en förstuga inför de
kommande EU-mötena. Nu konstaterar jag att det har blivit ett betydligt mer
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fördjupat samarbete än var det var i samband med EU-medlemskapet och det
tycker jag att är väldigt bra.
Jag hade förmånen att ha ett replikskifte med minister Tuomioja, för två
veckor sedan, när han pratade om försvarssamarbete och hur det ledde till en
renässans för hela det nordiska samarbetet. Jag sade att jag upplever att hela
det nordiska samarbetet genomgår en renässans och det var vi eniga om. Man
ser att både statsministrar och övriga ministrar tar det nordiska samarbetet
på största allvar. Man debatterar också frågor som den nordiska förbundsstaten och frågor som man överhuvudtaget egentligen inte har diskuterat tidigare.
Gränshinder, som kollegan Valven var inne på, där ser man ett fördjupat
samarbete när det gäller socialförsäkringar, pensioner och skatter osv. Man
försöker väldigt aktivt få bort gränshindren. Vi ser allt mer vägen mot en gemensam EU-politik, vilket jag också tycker att är bra. Det är någonting som vi
i Norden har saknat mycket. I samband med EU-medlemskapet gick t.ex.
Sverige i en helt annan riktning än vad Finland gick då. Jag tycker att det är
positivt att man försöker samla krafter lite, då blir ju de nordiska länderna en
betydligt tyngre aktör inom EU. Det är någonting helt annat att man börjar
diskutera en gemensam säkerhetspolitik.
Det gamla sättet som Åland kanske har drivit Nordiska rådets politik på,
att man i alla sammanhang plockar upp Åland och Åland och Åland så det
blir lite ute. För arbetet sker i partigrupperna och arbetet sker ute i utskotten.
Det här är ett väldigt stimulerande och otroligt viktigt utrikespolitiskt fönster för Åland som det gäller att göra det bästa av. Jag tror att jag vågar påstå
att vi har en ganska aktiv delegation från Åland inom Nordiska rådet just nu.
På den senaste mini-sessionen i Stockholm var det väldigt bra representation
från landskapsregeringen. Landskapsregeringen var mycket aktiv och vi
parlamentariker var också aktiva inklusive ersättaren Sjögren som var med.
Jag fick kommentarer om att det var väldigt många ålänningar som var i farten och det tror jag att är positivt.
Däremot blev jag förvånad när jag var på en bussresa till Helsingfors dagarna efter jag kom hem och då hade det varit en specialrapport i Sveriges
TV2 om temasessionen. Det var inslag med både kollegan Valve, mig och
flera. Man ställde frågan varför får man aldrig får ta del av vad som händer i
Nordiska rådet inom åländsk media? Det var en bra fråga som jag tyvärr inte
har något svar på. Det kanske kan hänga ihop med det som jag sade i början
att man uppfattar att Nordiska rådet bara är prat och det händer inte så
mycket, jag vet inte.
Nu hade kollegan Valve vänligheten att också nämna svaveldirektivet och
pantfrågan. Det är frågor som jag har jobbat med, men jag ska inte gå in och
upprepa dem.
Det nämns i berättelsen att jag personligen representerade Nordiska rådet
på en konferens om den kommande jordbrukspolitiken den 11 november på
Cypern. Det vill jag lite plocka upp som ett exempel. Det här är möten på väldigt hög nivå där ordföranden från landsbygdsutskottet, livsmedelsutskottet
och jordbruksutskottet eller vad det nu kallas, diskuterar den kommande fiskeripolitiken och jordbrukspolitiken. Jag har konstaterat att från de flesta
länder så kommer två representanter. Tar vi Tyskland som exempel så är det
ordförande från Bundestag och även ordförande från delstatsparlamenten.
Det är ju ganska naturligt att man också från finsk och åländsk sida skulle ha
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två representanter på de här konferenserna; dvs. ordförande från det finska
jordbruksutskottet och ordförande från finans- och näringsutskottet. Jag har
forskat lite i de här frågorna. Vad jag har sett så är det inom områdena jordbruk och fiskeri som jag nämnde, inom energi och inom miljö som man har
den här typen parlamentariker samarbete.
Jag ser det som väldigt viktigt, om vi ska få ett fördjupat både nordiskt
samarbete men också ett EU-samarbete, att man från åländsk sida skulle ha
möjligheter att kunna delta i de här sammanhangen. De har gett möjligheter,
jag har haft möjlighet att vara med som Nordiska rådets representant men jag
kan ju förstås inte göra något större Ålandsutspel i det sammanhanget. Jag
hoppas att vi i lämpligt forum i lagtinget kan diskutera och se vad vi kunde
göra för att använda oss av den här kanalen, för alla kanaler är viktiga för
Åland.
Fru talman! Som framgår av berättelsen så är jag medlem miljö- och naturresursutskottet. När det gäller miljöfrågorna, som är enormt viktiga för oss
på Åland och Östersjöns väl och ve, så har jag konstaterat att det politiska
tyngdpunktsområdet flyttas allt mera ifrån Östersjön över till gruvdrift och
den utveckling som sker uppe i norra Norden hela vägen upp till Arktis. Därför är det viktigt att vi från vår sida kan hålla kvar fokus vid Östersjön.
När det gäller Östersjön så har jag haft möjlighet att få jobba tillsammans
med Christina Gestrin som rapportörer för Östersjön. Här märker man nog
den litenhet som vi har här på Åland om vi ska hävda oss på den här nivån. Vi
hade ett möte i Helsingfors där vi hade representanter från NEFCO, vi hade
representanter från NIB och vi hade representanter från BSAP-fonden. Man
har det ett tjugotal experter som man kunde rada upp i Helsingfors. Det var
ett väldigt bra möte. Jag håller också här med kollegan Valve att vår delegationssekreterare Slotte är ett mycket gott stöd för oss och ställer alltid upp och
försöker göra sitt bästa. Personligen har jag också fått mycket stöd från Nordiska rådssekretariatet i mina projekt.
Här tror jag att det skulle vara väldigt viktigt om man lite kunde se utöver
regerings- och oppositionsrollen, att man skulle ha fokus på vad som är bra
för Östersjön och vad som är bra för Åland. Jag drog lite på munnen när jag
såg att landskapsregeringen skriver i ministerrådsberättelse att man har lyft
frågan om toalettavfall. Det må vara hur det vill med det.
I våra små förhållanden tror jag att det är väldigt viktigt att vi samarbetar,
att vi drar åt samma håll och att landskapsregeringen också engagerar sig när
det gäller Östersjön. Jag ser det som rätt viktigt att vi kan göra det tillsammans.
Jag vill helt kort bara nämna pantfrågan i och med att ltl Valve tog upp det
så pass kort.
För att få någon sorts ekonomi i ett gemensamt nordiskt pantsystem så
krävs det att man får med gränshandeln. Bara mellan Danmark och Tyskland
rör sig gränshandeln om 1 miljard burkar. Det är oerhörda mängder. Mellan
Estland och Finland rör det sig om 200 miljoner burkar. Det tredje tyngdpunktsområdet är faktiskt taxfreetrafiken över Åland, det är 60 miljoner
aluminiumburkar. Det här är en fråga som har debatterats länge. Senaste år i
denna sal förekom det ett gemensamt möte mellan det nordiska medborgarutskottet och miljöutskottet. Då trodde man att nu hade vi fått detta på plats
och nu kommer man vidare.
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För Ålands vidkommande så skulle det vara intressant om Åland kunde utgöra ett pilotområde där man i mindre skala kunde visa på hur man skulle få
pantsystemet att fungera. Även det här hoppas jag, utan att jag pekar finger
åt någon annan, att landskapsregeringen kunde inse och att vi på parlamentarikersidan likaväl som på ministerrådssidan kunde dra åt samma håll.
Jag har en väldigt, väldigt viktig sak som väckte mitt intresse när jag läste
landskapsregeringens verksamhetsberättelse. På sidan 14 finns det en punkt
där landskapsregeringens övergripande prioriteringar i Nordiska ministerrådet kommer upp. Under punkten 4.1. Språket, står det så här: ”Det svenska
språkets ställning på Åland kommer även framledes att befästas och tryggas genom att landskapsregeringen konsekvent, med stöd av självstyrelselagen, kommer att kräva att kontakten mellan landskapet och staten, såväl
skriftlig som muntlig, sker på svenska.” Det här är ju en väldig deklaratorisk
utfästelse i enlighet med självstyrelselagen, som jag ser det. Men det ger anledning till två intressanta reflektioner. För det första utgår jag ifrån att landskapsregeringen, och de fyra partier som står bakom landskapsregeringen,
står bakom och är eniga om att kontakter mellan landskapet och staten, såväl
skriftlig som muntlig, sker på svenska. Jag stöder det här resonemanget. Jag
tycker att det är intressant. Jag har med min kollega i Nordiska rådet flera
gånger diskuterat de här frågorna, vi behöver inte gå in på det i det här skedet. Jag tror att det är viktigt om man ska få förståelse för vår svenskspråkiga
status att vi faktiskt agerar konsekvent utgående från det här.
När man tänker på det gemensamma mötet som vi ska ha med den finska
delegationen här på Kökar så blir det faktiskt lite knepigt om vi ska följa det
här till punkt och pricka. Att klara av ett sådant möte att kontakten, såväl
skriftlig som muntlig, ska ske på svenska, jag tror att vi har anledning att reflektera över det. Men det är intressant och jag stöder det.
Det sägs också under punkt 4.1.3 Mötesspråket i Nordiska ministerrådet:
”Engelskan utgör ett allt vanligare mötesspråk, särskilt i samband med möten med de baltiska staterna”. I och med att jag inte varit på ministerrådssidan på ett bra tag så har jag inte någon uppfattning om det. Det kanske kan
vara på det sättet. Vidare sägs: ”Landskapsregeringen ser det som en självklarhet att skandinaviska är det ledande språket i umgänget med våra nordiska grannar. Landskapsregeringen anser att språket inom Nordiska ministerrådet även fortsättningsvis skall vara skandinaviska med simultantolkning till andra språk vid behov”. Såsom situationen är nu så finns det
ingen simultantolkning till färöiska, inte till grönländska och inte heller till isländska, men det finns simultantolkning till finska. Jag har full förståelse för
att det skulle vara väldigt svårt att uttrycka sig på ett annat språk än sitt eget
modersmål. Men samtidigt så leder det till att själva grundtanken, att umgås
och diskutera på skandinaviska, förfelas lite. Där ser jag en väldigt stor förändring under de senaste tio åren. Men det är ett intressant deklaratoriskt uttalande från landskapsregeringens sida.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ltl Eriksson för bra anförande. Jag studsade till lite när ltl Eriksson
nämnde språket, för det har aldrig någonsin varit ett problem när jag
har varit på Finlands delegationsmöten. De har ordnat svenskfinska tolkar när så har behövts. När Finlands delegation kommer till Åland så
kommer de att ha tolkar och tolkningsutrustning med sig hela tiden
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även på Kökar. Jag ser inte att det skulle bli något praktiskt problem
överhuvudtaget. Vid alla officiella kontakter och förhandlingar och på
de möten som vi har planerat om självstyrelselagen och nordiskt energisamarbete så kommer det att finnas tolkar så att var och en kommer att
kunna prata det språk som den behagar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, men formuleringen är ganska intressant; ”landskapsregeringen
konsekvent, med stöd av självstyrelselagen, kommer att kräva att kontakten mellan landskapet och staten, såväl skriftlig som muntlig, sker
på svenska”. Det står ingenting om simultantolkning i den allmänna
språkpolitiska hållningen utan det kommer längre ner när det gäller mötesspråket i Nordiska ministerrådet. Jag ids inte gå in desto mera på det
här, kollegan Valve och jag har flera gånger haft olika åsikter om språket. Jag bara konstaterar att ministrarna i landskapsregeringen också är
en del av den åländska delegationen. Jag tror att det är bra om man kan
diskutera frågan och se om vi uppfattar saker och ting på samma sätt.
Ltl Wille Valve, replik

Jag undrar om jag börjar bli gammal och mitt minne sviker mig. Men
jag kan inte minnas att vi skulle ha haft olika åsikter om språket. Vad
gäller formuleringen, som ltl Eriksson åberopade, så låter det som en
deklaratorisk precisering av paragraferna 36 och 38 i självstyrelselagen,
om att skriftväxling ska ske på svenska. Det är helt naturligt att landskapsregeringen kräver det, det är ingenting konstigt alls tycker jag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan bara säga för mitt vidkommande att jag tror ju, och det är säkert
en gammaldags uppfattning, att det är väldigt viktigt att man i samtliga
sammanhang agerar på svenska både skriftligt och muntligt om man ska
få respekt för att Åland är enspråkigt svenskt. Det är en gång för alla
min uppfattning och kommer så att förbli.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag har förmånen att för andra gången i
världshistorien få presentera landskapsregeringens meddelande som rör arbete inom Nordiska ministerrådet.
Vad gäller meddelande nr 1/2012-2013 så har landskapsregeringen valt ett
likartat förfaringssätt som vid EU-meddelandet. Meddelandet består av två
delar. Den ena är en bakåtsyftande del som talar om vilka verksamheter landskapsregeringen har varit delaktig i. Den andra delen är mera framåtsyftande
och talar om de övergripande prioriteringarna som finns.
Före jag kommenterar och berättar för er om meddelandet så vill jag säga
att landskapsregeringens samlade bedömning är att arbetet inom Nordiska
rådet och även inom Nordiska ministerrådet är oerhört viktigt. De är en av
våra få, kanske enda, legala utrikesplattformar som vi har. Frågeställningarna
är till sina karaktärer ofta övergripande och deklaratoriska. Man kan inte
kräva att någon regering ska implementera ett förslag. Men det viktigaste av
allt är att det ger oss i landskapsregeringen och er i lagtinget möjlighet att
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träffas, diskutera och utbyta erfarenheter och knyta kontakter med viktiga
nordiska politiker.
Jag delar helt ltl Anders Erikssons åsikt att i samband med EU-inträdet så
fanns det vissa farhågor om att Nordiska rådets arbete skulle förringas och
skulle kanske inte längre ha någon betydelse, utan snarare vara mera som en
diskussion inför EU-mötena. Jag är helt av samma åsikt att det inom det nordiska arbetet finns en dynamik som under de senaste åren har ökat betydligt,
tycker jag.
Sedan några år tillbaka, redan under lantrådet Viveka Erikssons ledning,
har landskapsregeringen börjat formalisera arbetet inom den egna förvaltningen så att de resurspersoner som finns på plats och deltar i olika konferenser och möten också på ett formaliserat sätt ska kunna återföra och bringa
den kunskap tillbaka så att kunskapen kommer flera till gagn än bara en person eller en avdelning.
Till landskapsregeringens meddelande. Landskapsregeringen deltar i Nordiska ministerrådets arbete inom ramen för elva olika ministerråd. Varje ministerråd har en ämbetsmannakommitté som bereder och följer upp de enskilda frågorna. De nordiska samarbetsministrarna, som agerar på statsministrarnas mandat, har ett eget ministerråd där det övergripande och koordinerande ansvaret för samarbete försiggår. Deltagande i ministerrådets möten
har utöver de enskilda sakfrågorna också stor betydelse för kontaktnätet mellan de nordiska länderna.
I det koordinerande arbetet har landskapsregeringen varit särskilt aktiv
inom följande frågor.
I oktober undertecknade regeringscheferna och delegationsordförandena
på Färöarna, Grönland och Åland en samarbetsöverenskommelse som ska
förbättra informationsflödet mellan regeringarna och parlamenten samt förbereda och driva frågor med gemensamt intresse. Arbetet hade föregått av ett
intensivt arbete både inom Ålandsdelegationen och inom Ålands landskapsregering och framförallt tillsammans vid flera år där vi så småningom nådde
vårt gemensamma mål.
Landskapsregeringen översände också ett meddelande, det första i sitt
slag, till Ålands lagting innehållande berättelsen för 2011 och landskapsregeringens prioriteringar för det kommande arbetet samt ett meddelande om
gränshinder. Båda meddelandena behandlades i en temadebatt om Norden i
Ålands lagting den 20 april.
Landskapsregeringens arbete i gränshindersforum har varit aktivt och vi
har haft en egen representant på plats hela tiden, där frågor speciellt för den
enskilde medborgaren som gäller rörlighet mellan de nordiska länderna har
behandlats. Fokus ligger på att förenkla lagar och regelverk som försvårar
rörligheten.
I samband med Nordiska rådet session medverkade lantrådet i ett möte
med de nordiska statsministrarna och regeringscheferna samt vid ett nordiskt toppmöte.
Ordförande för gränshindersforum Ole Norrback har också varit på besök
här på Åland och haft diskussioner både med landskapsregeringen och med
Ålandsdelegationen. Ordförande besökte också olika institutioner där gränshinder oftast kommer till uttryck för den enskilde medborgaren.
Jag har också, i egenskap av nordisk samarbetsminister, stått värd för ett
besök här på Åland där samarbetsministrarna Annika Olsen från Färöarna
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och Palle Christiansen från Grönland medverkade. Vi diskuterade främst ett
utvecklat arbete inom skol- och arbetslivssektorn.
Sedan har vi också initiativet ”grön tillväxt” där landskapsregeringen har
deltagit. Det operativa arbetet har där bedrivits i enskilda fackministerråd.
Inom de tio fackministerråden har flertalet frågor varit upp. De frågor som
har varit av särskilt intresse för landskapsregeringen lyder som följer. I ministerrådet för arbetsliv har man bl.a. diskuterat Nordens demografiska utmaningar och tillsammans med ministerrådet för sociala frågor har man tagit
fram en åtgärdslista för att undanröja 26 olika gränshinder för arbetstagare.
Inom jämställdhetsområdet har frågor om jämställdhet för hållbar skolutveckling varit en av huvudpunkterna under året och där har vårt lantråd Camilla Gunell varit speciellt aktiv.
I satsningar runt ett lyft för barn- om ungdomslitteratur har landskapsregeringen tagit en aktiv del där stiftande av ett barn- och domslitteraturpris
lett till att priset kommer att utdelas första gången år 2013.
Landskapsregeringen har också deltagit i förberedelserna för kulturfestivalen i Kennedycenter i Washington där konstnären Juha Pykäläinen och dragspelaren Greta Sundström deltog i februari-mars 2013.
Inom sektorerna miljö och energi har landskapsregeringen aktivt fört fram
förnyelsebara energikällor och marknadsfört Åland som ett cleantech område. Östersjöns rening och miljö har också haft en framträdande roll.
Avslutningsvis, möjligheterna att bevara och utveckla gränsöverskridande
studiemöjligheter är ett av de områden som landskapsregeringen kommer att
bevaka extra noggrant inom ministerrådet för utbildning och forskning. Det
var vad landskapsregeringen har gjort.
Jag kan ärligt och tydligt säga att det arbete som landskapsregeringen har
bedrivit inom Nordiska ministerrådet alltid också har haft fäste i parlamentet
och i Ålandsdelegationen. Jag tycker att vi från åländsk sida har ett gott samarbete som vi kan vara stolta över. Vi är så pass professionella i våra roller att
vi kan bortse från ren och skär oppositionspolitik och tillsammans verka för
Ålands bästa.
Vad sedan gäller landskapsregeringens prioriteringar i meddelandet så är
de av övergripande karaktär av två anledningar. För det första, delar av prioritetsarbetet sker inte av oss, utan det sker på sekretariatsnivå efter diskussioner i ämbetsmannakommittéer och med input från samarbetsministrarna.
För det andra, så har vi något begränsade resurser och har därför valt tre fokusområden som vi försöker följa lite mera intensivt. De här är också sådana
områden där vi tar försiktiga steg framåt, men där arbetet måste fortgå kontinuerligt och löper över flera år.
Den första frågan som är synnerligen aktuell är frågan om SVT PLAY. Det
enda goda med frågan om SVT PLAY är att det inte bara är Åland som drabbas av det numera. Man har även samma problematik i andra nordiska länder där man inte längre kan ta in ett annat lands program. Det som inledningsvis kändes som en svår fråga för oss har nu blivit en allnordisk fråga.
Jag ser inte att det förbättrar våra positioner, men det gör det avsevärt mycket lättare när det är en större massa som inser problematiken och arbetar
gemensamt för det.
Diskussionen kring den nordiska upphovsrätten är något som inte bara intresserar oss utan alla nordiska länder. Nordiska rådets temasession visade
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att det fanns flera frågeställningar, en från Åland med också en från ett annat
nordiskt land, där man ville diskutera frågan om SVT PLAY.
Ett annat viktigt prioriterat område för landskapsregeringen är gränshinder och arbetet med att förhindra att nya gränshinder uppstår. Om jag minns
rätt nu så har man under året klarerat av cirka 20-25 gränshinder. Jag hoppas och tror att det inte har uppstått lika många nya gränshinder. Det här är
en pågående process där det gäller att arbeta kontinuerligt och målmedvetet
framåt. Jag tycker också det är glädjande att ordförande för gränshindersforum Ole Norrback åter igen kommer till Åland för att diskutera med oss.
Många gånger kan man irritera sig och lätt förundra sig över att de flesta
gränshinder som dyker upp gäller sådant där vi saknar behörighet. Där måste
arbete bedrivas med hjälp av Finland och också med hjälp av de andra nordiska länderna för att påtala vilka problem det ställer till för oss.
Sist men inte minst har vi miljön i Östersjön och vi har fartygsutsläppen.
Det här är ett arbete som har pågått i många år och det finns ingen anledning
att lägga det arbetet åt sidan, ännu återstår ett viktigt arbete. Landskapet
Åland, landskapsregeringen och lagtinget har varit tongivande under många
år redan i det nordiska arbetet när det gäller miljöarbetet i Östersjön.
Åländska politiker och tjänstemän har t.ex. lyft frågan om utsläpp av avloppsvatten från båtar och fartyg och därigenom medverkat till det förbud om
utsläpp från passagerarfartyg som IMO, Internationell Maritime Organisation, har tagit beslut om och som kommer att gälla från 2016 för nybyggda fartyg och från 2018 för befintliga fartyg. Det här är viktigt på mera än ett sätt.
Det är fullständigt ologiskt att tro att man kan få en ålänning att investera
3000, 5000 eller 7000 euro för att rena sitt eget avloppsvatten när man samtidigt kan titta ut och när det är god sikt så ser man ut över vår territorialgräns och man ser passagerarfartyg och även lastfartyg som fortsättningsvis,
med legal rätt, släpper ut sitt orenade avloppsvatten. Det enda kravet att fartyget ska göra minst 4 knop. Det är helt anmärkningsvärt. Där har Åland varit
en föregångare när vi har sagt att alla fartyg, oberoende hur stort eller hur litet fartyget är, inte får släppa ut sitt avloppsvatten. En för alla, alla för en. Vi
ska alla följa samma regelverk. Nu har också Sverige insett att det är den
vägen man ska vandra och kommer att stränggera sina utsläpp. Sedan gäller
det naturligtvis för oss att se till att det finns mottagning i hamnarna som
möjliggör både för fritidsbåtar och för andra att ta emot det avfall som kommer.
Jag avslutar min redogörelse här. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är något med det nordiska samarbete som inte tänder politikerna. Vi tycker alla att det är så bra, så fantastiskt och vi vill bara ha mer av
det. I nästa stund konstaterar vi att det kanske inte har så stor verkan, det
nordiska samarbetet lämnar inte så många direkta politiska spår. Hela beslutsprocessen är ganska omfattande men trevlig och viktig på många sätt och
vis. Man ser också här i salen att det är ganska avslaget. Det kanske är lite
mera förpliktelse än engagemang över den här debatten.
Trots det så tycker jag att man inte ska ge upp. Jag var särskilt glad att
lyssna på delegationsordförande Wille Valves presentation. Det är kanske så
att om man har levt lite mera utanför Åland, som ltl Valve har gjort, och varit
socialt aktiv i miljöer där folk kommer ifrån alla möjliga ställen och pratar
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många språk och man känner inte alla och allra minst vet man vem som är
deras syster, bror eller svåger eller hur mycket mark de äger, så blir diskussionen av en liten annan karaktär. Själva sakfrågorna kan vara intressanta i
sig. Jag tyckte om den här aktiviteten diskussionen angående ”policymaking”.
Ltl Wille Valve sade i en bisats att om någon från de självstyrande områdena
lanserar en ordförandekandidat för rådet så då var det för honom naturligt
att stöda en sådan person. Jag vet inte om jag tycker samma sak, men frågor
av den karaktären borde vi i mycket högre grad diskutera. Hur vill göra politik i Nordiska rådet? Det är ju ingen som blir förvånad om vi ställer oss i talarstolen och säger; ”det är bra för Åland, det här är ganska bra och så här
skulle vi på Åland vilja ha det”, utan det är detta att kunna ha en lite bredare
approach till diskussionen, att Åland är en del av det nordiska samarbetet och
både kan bidra och kanske kan ha nytta av det. Jag vet att jag under många
år, när jag har lyssnat på de här anförandena eller berättelserna, tyckt att det
vore mycket viktigare att vi diskuterade före de här sessionerna och före mötena angående vilken gemensam nordisk politik vi ska föra. På det viset aktivera vi också vår egen interna åländska debatt. Det där väckte aldrig någon
större entusiasm. Men jag tror att om man vill bli tagen på allvar så kan man
inte bara komma och önska en massa för sin egen del, utan man måste vara
med och utveckla det nordiska samarbetet.
I ltl Wille Valves anförande fanns det mera av den här approachen som jag
har frågat efter. Vi har också haft några diskussioner, bl.a. nu inför den här
minisessionen, om hur Åland skulle profilera sig i försvarssäkerhetspolitiska
frågor. Det borde kanske vara så i högre grad, att självstyrelsepolitiska nämnden och delegationen inför olika möten, där man tycker att det finns någon
viktig fråga, skulle diskutera tillsammans hur Åland ska uppträda. Jag har
alltid annars fått till svar; ”att det nordiska samarbetet är så bra för Åland för
man knyter så mycket kontakter”. Det må nu vara att någon knyter kontakt
med någon och byter visitkort, men det räcker nog inte för mig. Nog är det ju
viktigt att Åland, som en del av samarbetet, har en egen profil. Tydligen var
det på det viset under den här minisessionen vad gällde försvars- och säkerhetsfrågor. Det sades här att det inte har så mycket att göra med om det är ett
stort eller ett litet land, utan det har att göra med hur engagerad man är. Att
lantrådets anförande sändes i sin helhet i SVT forum eller vad det nu heter,
det är liksom ett tecken på att man kan bli tagen på allvar också om man
kommer från lilla Åland. Minisessionen var på många sätt ny och fräsch och
visade på en annan nordisk politik än att bara komma och berätta i efterskott
vilka utskott man har suttit i och att man har knutit många kontakter.
Ltl Gunnar Jansson var inne på Ahtisaaris diskussion om Norden i EU. Det
här är inte namedropping, utan Ahtisaari var på ett seminarium där jag deltog och där Per Stenbeck firade sin 70-årsdag. Det var ett stort kunskaps- och
debattseminarium på Hanaholmen. Där var också före detta partiordförande
Ingvar Carlsson. Ahtisaari och Ingvar Carlsson hade nästan exakt samma
uppfattning, att varför är inte Norden gemensamt ute i världen och visar upp
sin modell?
USA som abdikerar och där bedriver man bara rena realpolitiska intressen.
Man flyttar bort från Europa och nu är det Asien som gäller. Vem är det som
ska ge världens människor hopp och tro på framtiden? Jag hörde en uppgift
att bara en bråkdel av en massa ungdomar, som man har intervjuat i Europa,
tror att de har en bra framtid. Det är ju ett förskräckligt scenario, att de unga
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inte tror att de har en framtid att räkna med. Hur ska världen då kunna utvecklas?
Själv besökte jag USA för ungefär en månad sedan när jag deltog i FN:s
kvinnokommissionsmöte. Där uppträdde de nordiska länderna var för sig i
workshops, events och allt möjligt och det var väl bra. Men där kom kvinnor
från mycket utsatta länder och frågade om policymaking och lagstiftning vad
gäller jämställdhet. Nå, vem har svaret på de frågorna? Det har ju Norden.
Men det uppfattas på något sätt som man är högmodig och kommer med pekfinger om vi berättar om hur vi gör i Norden. Jag tycker att det är lite samma
strategi som man borde ha när det gäller Ålandsexemplet. Vi säger hur vi har
gjort och att det har fungerat ganska bra. Vi inte vill pracka det här på någon,
men om det är någon som finner det lämpligt så får de väl ta delar ur den
modell som vi presenterar. Jag håller helt med om att det är den nordiska
modellen som världen faktiskt behöver. Det har jag sagt för länge sedan. Vem
ska rädda världen?
När nu temat nästa gång tydligen blir Norden i EU så borde man väl försöka få till stånd en sådan här gemensam nordisk global kampanj eller vad
jag ska kalla det. Man skulle gemensamt föra ut saker som man tycker att är
väsentliga i våra samhällen, som vi tror på och som vi tror att också andra
kan ha nytta av. Det har jag länge väntat på. Jag hoppas att det finns krafter
som vill arbeta på det sättet.
Sedan är jag lite tveksam till den här, i och för sig, glädjande aktiviteten
och det här engagemanget för försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Är det
egentligen på djupet någon utökad aktivitet och är det faktiskt en renässans
för det nordiska samarbetet? Det temat väcker naturligtvis engagemang eftersom det så länge var förbud i Nordiska rådet att tala om utrikespolitik och
försvarspolitik var helt uteslutet. Att man nu kan göra det beror ju på att
världen har förändrats och kalla kriget har upplösts. Är det faktiskt någon
som tror att vi ska få ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete? Det är jag lite
skeptisk till. Det är ju klart att det är bättre än att man inte diskuterar alls.
Jag vill varna för att jag inte tror att det här nu innebär att det automatiskt
blir gemensamt försvarsarbete, att vi får bort en massa gränshinder och att vi
får gemensam lagstiftning. Jag tror att det är att dra en alltför snabb slutsats
av det här. Vi är fortfarande kvar i EU och i ett EU som är mycket mera komplext än vad det har varit på länge. I EU behövs säkert gemensamma insatser,
å andra sidan kvarstår, precis som det alltid har gjort, olika intressen för det
europeiska samarbetet. Det återstår väl att se. Det är bra med aktivitet.
Jag vill berömma ltl Wille Valve för hans engagemang. Jag tycker att han
har förmått dra med lagtinget i lite mera visionära och intressanta diskussioner än bara avrapportering.
Till regeringen kanske jag kan framföra ett sådant önskemål att när tiden
är mogen kanske vi skulle få ett meddelande om självstyrelsens intressen i det
nordiska samarbetet så att vi kan ha en policy, något att samarbeta runt och
som kan ligga fast ganska länge, att det inte är någonting som ska behöva
ändras beroende på vem som sitter vid regeringsmakten. Tack, fru talman.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ltl Sundback för de orden. Det fanns mycket tänkvärda saker. Det
räcker inte med en replik för att få fram allt det. Jag delar ltl Sundbacks
uppfattning om att det är bra att förankra stora självstyrelsepolitiska
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frågor i självstyrelsepolitiska nämnden. Jag ser fram emot att fortsätta
det samarbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. Jag delar ltl Barbro Sundbacks
åsikt om att man också ska föra den modellen i ett större perspektiv ut i
världen. Jag tänkte informera och upplysa ltl Sundback om att på World
Economic Forum i Davos 2011 så presenterade man just ganska omfattande The Nordic way som en rapport och ett arbete som hade gjorts.
Jag tycker att det var en bra sak, där förde man fram den nordiska modellen. Viktigt i sammanhanget är att komma ihåg att man inte ger pekpinnar och talar om hur man ska göra. Det upplevs ofta för omvärlden
att man kommer med moraliska pekpinnar från Norden och talar om
hur de ska göra. Men det viktiga är att tala om på ett positivt sätt hur vi
har uppnått det och att det har fungerat bra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tror faktiskt att inom ekonomiska kretsar, även internationellt, så är den nordiska modellen ganska välkänd eftersom den
har gett så pass god ekonomisk stabilitet i olika krissituationer. Modellen är också känd inom sådana kretsar tack vare arbetsmarknadsmodellen, dvs. det är inte politikerna som sätter lönerna utan det sker utanför det politiska beslutsfattandet. Den nordiska modellen är också känd
för jämställdheten. Jag tänker faktiskt i bredare politiska sammanhang,
alltså bland politiker. Det är kanske inte lika lätt att övertyga politiker
från andra kulturer. Det uppfattas ju ofta som socialism t.ex. i USA, bara
detta att man skulle ha en sjukförsäkring med modell från Europa och
Norden.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Vi har aktiva och intresserade medlemmar i Ålands delegation i
Nordiska rådet. Vi har kompetent bistånd av vår sekreterare Niklas Slotte.
Det mesta är väl sagt, men jag vill ändå påpeka några saker.
Jag är ersättare och har haft möjlighet under fjolåret att några gånger vara
medlem av medborgare- och konsumentutskottet. Där finns det särskilt två
frågor som är av intresse för Ålands del.
Medborgar- och konsumentutskottet handlägger minoritetsfrågor. Utskottet har genom sin ordförande, Satu Haapanen som kommer från de gröna,
varit väldigt intresserade. Man har gjort studiebesök till alla självstyrande
områden. I fjol var de till Åland. Man ämnar också göra en kartläggning och
avfatta en rapport, en studie över de självstyrande områdena i Norden.
En annan sak som medborgar- och konsumentutskottet har haft på sin
agenda är frågan om ett nordiskt pantsystem och det är en riktig långkörare.
Det senaste i den frågan är att man har gjort en kostnadsnyttoanalys av ett
nordiskt pantsystem och den analysen var lite negativ. Man tycker sig se att
det inte finns ekonomiska och praktiska möjligheter. I den här kostnads672

nyttoanalysen som har gjorts av en tredje part så tycker man att det kostar
mera än det smakar. Men, utskotten som har handlagt den här frågan; medborgar- och konsumentutskottet, miljö- och naturresursutskottet och näringsutskottet så är väldigt tydliga i sin beställning till Nordiska rådet. Efter
denna kostnadsnyttoanalys påpekar man att man saknar konsumentperspektivet. Man tycker också att man har varit ganska konservativ när man har beräknat miljönyttan. Vidare konkluderar de olika utskottens ordförande; ”Att
rapporten indikerar samhällsekonomisk nytta av att samordna det nordiska pantsystemet. En samordning är också en förbättring av konsumenträttigheterna i gränsområdena. Utskotten besluter gemensamt för att verka
för att Norden gemensamt inleder diskussioner med Tyskland och Estland
med avsikt att teckna avtal för att inkludera gränshandeln till ett nordisk
gemensamt system”. Det senaste i den frågan är att för att få ett väl fungerande system så behöver man också ha Tyskland och Estland med sig. Jag
tycker att det är positivt för man driver den här frågan ganska hårt fast det är
ett ganska stort motstånd. Tack.
Ltl Petri Carlsson

Talman! I princip allt i dessa två dokument är bra, men jag saknar en sak i
landskapsregeringens och Nordiska ministerrådets övergripande prioriteringar. Nämligen gällande beskattning som berörs i meddelandet under rubriken: ”3.3.11 Ekonomi och finanspolitik (MR-FINANS)”, där det inte står så
mycket mer än att "Landskapsregeringen har deltagit i ministerrådets möten.". Under rubriken "4 Landskapsregeringens övergripande prioriteringar i
Nordiska ministerrådet" och alla dess underrubriker hittar jag heller inget om
beskattning eller finans. Det här tycker jag är synd.
Det jobbas en hel del med gränshinder. Det är bra och viktigt. Det berör
många och består av en oerhörd mängd av frågeställningar som behöver lösas. Vissa gränshinder kan nog aldrig försvinna helt. Jag tänker inte här igen
dra upp exempel på gränshinder som jag gjorde i gränshindersdebatten vi
hade för ett år sedan. Däremot vill jag igen beröra beskattningen eftersom en
hel del av gränshindren härrör sig till ett övergripande systemfel som jag ser
det; beskattningssystemet. Som jag ser det ska skatten gå dit där servicen utnyttjas. Det här är en princip som borde drivas på och lyftas upp högt på den
nordiska agendan. Varför har inte vi med det som en prioritering? Det borde
vi ha. Jag hoppas att landskapsregeringen tar med sig detta och driver det
som en viktig fråga i framtiden.
Dubbelbeskattningsfrågan nämns i Ålandsdelegationens berättelse och är
viktig. För några år sedan infördes bilaterala beskattningsavtal som underlättade mycket och röjde bort en hel del gränshinder. Tyvärr är inte systemet
helt felfritt och en hel del hinder återstår. Myndigheterna jobbar i enlighet
med befrielseprinciper och det är väl bra, men ett problem är att många trots
allt råkar ut för dubbelbeskattning. En del av det beror säkert på att man idag
måste vara en upplyst medborgare och känna till hur systemet fungerar och
vad man har rätt till. Informationen når helt enkelt inte fram till den som berörs.
Jag kan ta ett exempel från mina föräldrar som flyttade. Inte en enda informationsbroschyr fick do i Finland om hur de ska gå tillväga, vilka myndigheter de ska kontakta och i vilken ordning eller vilka rättigheter och skyldigheter de har. Allt måste man ta reda på själv och det är inte lätt kan jag säga.

673

Men tillbaka till det här med systemfelet vid beskattningen. Vi här på
Åland drabbas också särskilt av det. Vid utflaggningarna försvann en hel del
skatteinkomster för våra kommuner trots att folk fortfarande bor kvar här
och använder vår infrastruktur och service. Det här tycker inte jag är riktigt
rätt. Återigen, skatten ska gå dit där servicen utnyttjas. Det blir mest rättvist
och är mest logiskt. Det nordiska samhället och beskattningssystemen måste
följa med en föränderlig värld där vi är alltmer rörliga. En del av de konstruktiva samarbetslösningar som uppnås drivs fram av ekonomiska förutsättningar, ofta på att man anslår resurser, men ibland också på bristen av resurser.
I samband med gränshindersdebatten, som vi hade för ett år sedan, fick vi
höra i ett anförande av Jan-Erik Enestam att det är förvånande många politiker som har en nationell inställning och drar mycket hemåt. Till delar tror jag
att det beror på hemmaopinionerna. Jag kan tänka mig att diskussionen på
gatan ofta handlar om att varför ska han eller hon få en förmån här eller utnyttja en service här som inte betalar skatt till oss? Liknande argumentation
har jag hört här på hemmaplan. Klart att man får svårt att värja sig mot ett
sådant argument med att hänvisa till enbart solidaritet eller att det är ju likadant för de våra som flyttar. Återigen, här gäller samma sak. Om skatteintäkterna kommer dit där servicen utnyttjas faller argumenten platt och man
kunde också få bort det argumentativa gränshindret. Pengarna talar, vare sig
vi vill det eller inte.
Att få skatten dit där servicen utnyttjas blir svårt eftersom jag vet att man
har haft en sval inställning till detta från de andra i det nordiska samarbetet.
Jag förstår att det är svårt att få dem att acceptera att till exempel svenska
skatteintäkter på pensioner skulle betalas till ett annat land i sin helhet. Däremot kanske man kunde hitta en kompromiss där åtminstone delar av skatterna går dit där servicen utnyttjas. Jag hoppas att vi från Åland kan lyfta upp
detta på den nordiska agendan för diskussion och debatt. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Först har jag ett par korta kommentarer om det som ltl Carlsson
sade. Jag vill uttala mitt stöd för den principen att skatterna ska dit som servicen produceras.
När vi ganska noggrant här i lagtinget arbetade med det nordiska dubbelbeskattningsavtalet så konstaterade vi att Färöarna och Grönland är med som
part medan Åland överhuvudtaget inte är med i de här diskussionerna. Åland
har inte möjligheter att ta del i diskussionerna på grund av finansministeriets
syn. Samtidigt vågar jag påstå att vi är säkert är det område i Norden som berörs mest av den här problematiken. Det sades att orsaken till att Åland inte
var med var att vi inte hade skattebehörighet. Nå, det är ytterligare ett motiv
till att vi ska ta över skattebehörigheten, men de facto har vi skattebehörighet
när det gäller kommunalbeskattningen. Igen, vi borde definitivt vara med i
det här samarbetet så jag vill uttala mitt stöd till det.
Orsaken till att jag begärde ordet var att minister Thörnroos gick lite mera
in på djupet när det gäller fartygsutsläppen och det tycker jag är bra, för det
är en otroligt märklig situation som jag och flera med mig har reagerat över.
Jag nämnde Arktis i mitt huvudanförande, turismen utvecklas på Arktis och
det förekommer allt mera kryssningar upp till Arktis. Där är allt otroligt
strängt, man får överhuvudtaget inte släppa ut en droppe. Det kan vara
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samma rederier som kryssar uppe i Arktis som i Östersjön. Man får inte
släppa ut någonting men när man kommer in till Östersjön så är det nästan
som att man skulle hänga upp en skylt med; ”nu är det öppet, varsågod och
öppna”. Det är egentligen helt otroligt.
När det gäller de beslut som är på gång så är det som minister Thörnroos
sade; när det gäller nya fartyg så ska det gälla från 2016 och när det gäller existerande fartyg så är det från 2018. Antingen måste man rena ombord eller
tömma i hamn. Med det som inte ministern nämnde och som gjorde mig väldig förvånad är att det bara gäller under förutsättning om det finns tillräcklig
mottagningskapacitet. Det var mot den bakgrunden som vi från Östersjörapportörskapet ställde frågor till den danska, svenska och finska och givetvis till
den åländska regeringen; hur kommer man att agera för att se till att det
finns tillräcklig mottagningskapacitet i de prioriterade hamnarna? Det kom
ett gemensamt svar från de här fyra länderna, som jag föredrar att kalla dem,
undertecknat av infrastrukturministern i Sverige Katarina Elmsäter-Svärd.
Det var en bra genomgång över vad som gäller i Danmark och över vad som
gäller i Sverige. Jag vill också ge en eloge till landskapsregeringen, det var ett
bra och utförligt svar som man också gav ifrån landskapsregeringen. Det var
första gången i det nordiska sammanhanget som jag har sett att den finska
sidan faktiskt lämnade ett offentligt svar enbart på engelska och där tog man
tar sikte på Åbo hamn. Det var ingenting överhuvudtaget om Helsingfors och
det förvånar mig lite.
Det kan vara intressant att veta hur situationen är på Åland. När det gäller
Berghamn i Eckerö så finns det mottagningskapacitet. Det mesta töms ändå
av andra orsaker på den svenska sidan, men det finns mottagningskapacitet i
Eckerö. Det finns också mottagningskapacitet i Mariehamn. Nackdelen i Mariehamn är att mottagningskapaciteten är begränsad. Man klarar av 30 kubik
i timmen. I Långnäs finns det inte mottagningsfaciliteter av naturliga orsaker,
man stannar så kort tid och fartygen tömmer i ändhamnarna. Som ålänning
har man varit stolt över det sätt som Åland har hanterat den här problematiken. Jag tycker att det är bra.
Sedan en sista kommentar. Minister Thörnroos hade för övrigt ett mycket
bra anförande men hon sade att man nog kan skilja på när det är ren och skär
oppositionspolitik. Jag tror också att det är viktigt att man kan skilja på när
det är ren och skär regeringspolitik. Tankarna har ju varit att man inom självstyrelsepolitiska nämnden skulle försöka koordinera arbetet inom BSPC och
Nordiska rådet. Det har väl varit lite stapplande steg, åtminstone på det första
mötet i självstyrelsepolitiska nämnden, men tanken är bra. Jag tror också,
som minister Thörnroos sade, att det vore bra strukturera upp landskapsregeringens arbete så att man vet vad de olika tjänstemännen gör. Det skulle
vara bra om man kunde inrätta någon typ av forum, någon mejlgrupp, för att
samordna de åländska insatserna. Jag har själv blivit förvånad när vi i socialoch miljöutskott har hört sakkunniga som man överhuvudtaget inte har haft
en aning om att de har jobbat med sådana frågor som vi har drivit ganska
stenhårt på parlamentarikersidan. När det gäller att samordna insatserna så
ber jag regeringen, som har makten i vårt politiska system, att fundera på om
man kan synkronisera insatserna och kunskapsöverföringen mera än vad
man gör idag?
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för stödet att skatten ska dit som servicen används. Det var bra.
Ltl Anders Eriksson sade att det inte finns en plats för oss i utskotten i
Nordiska rådet, om jag förstod det här rätt och det var en av orsakerna
till varför man inte kan driva frågan. Men man har ju möjlighet i Nordiska rådets pleni sessioner att lyfta frågan. Jag poängterade den berättelse som kom från landskapsregeringen, där finns det en grupp som heter MR-FINANS och i den gruppen har vi också möjligheter att tala om
hur vi ser på de här frågorna. Det var mer riktat till landskapsregeringen
i det här fallet, att man bör överväga att ha med det här som prioriteringar framöver.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det håller jag med om. Det var bra att ltl det Carlsson frågade för synbarligen blev det ett missförstånd. Vi har alla möjligheter att plocka upp
de här frågorna i olika sammanhang. Det bör ju förstås vara ett ämne
som man kan hänga upp resonemanget på, men vi har alla möjligheter
att plocka upp det här i Nordiska rådet och det ska åtminstone jag överväga, absolut.
Jag sade att vi inte har möjlighet att ta del i arbetet i den nordiska
dubbelbeskattningsavtalsgruppen där man synkroniserar de här frågorna. Jag noterar att Färöarna och Grönland är part i det samarbetet
men vi släpps inte ens in i farstun trots att vi är det område som troligtvis berörs allra mest i Norden av det här. Så i Nordiska rådet kan vi
plocka upp det här men inte i den nordiska dubbelbeskattningsavtalsgruppen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Tack bästa ledamöter för en intressant debatt.
Jag skulle vilja utveckla frågan kring åländska representationer, institutioner och samarbetsorgan som utses av landskapsregeringen och vilka möjligheter vi har till ett utökat samarbete gentemot parlamentssidan.
Jag blev ärligt förvånad när jag bad in en lista av ansvarig tjänsteman över
åländska representanter i olika forum med koppling eller indirekt koppling
till Nordiska ministerrådet. Det var en ofantligt lång lista med person. Jag säger inte alls att det är något fel i det. Däremot har jag bett att få en rapport
från samtliga ledamöter från Åland som representerar Åland i Nordiska ministerrådets olika utskott eller samarbetsorgan för att landskapsregeringen
ska kunna ta ställning till var vi ska finnas med, hur vi ska finnas med och var
vi ska prioritera. Det känns faktiskt ärligt som det har funnits en viss slentrian, man har blivit invald i en kommitté för t.ex. samnordisk skogsforskning,
arbetsmarknadsutskottet, Nordregio styrelse, ämbetsmannakommitté för
fiske, nordisk avfallsgrupp, ämbetsmannakommittén för utbildning och
forskning, jämställdhet barn och skola, tjänstemannautbyte, gränshinderforum och listan kan göra oändligt lång. Jag känner att jag som ansvarig koordinerade i landskapsregeringen inte får input från arbetet på ett sådant vis att
jag sedan kan få vidare det till kollegiet och även få inputen vidare till lag676

tinget. Det viktiga är ju att substansfrågorna diskuteras av våra tjänstemän eller andra förtroendevalda men också sedan att diskussionen lever vidare och
kommer oss alla till nytta.
Den frågeställning som ltl Anders Eriksson ställde i sitt anförande,
huruvida landskapsregeringen kan bli bättre och huruvida vi också kan involvera parlamentssidan i det arbete, den frågan är helt berättigad. Mitt svar, till
ltl Anders Eriksson och till er andra, är att det är landskapsregeringens absoluta målsättning. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att ministern är ansvarsfull och tar upp en
mycket viktig fråga. Jag tror inte att det har sett ut så här bara under
den här perioden. Jag tror att det alltid har varit så här. Det tenderar lite
det som jag var inne på; att det är nästan viktigare att få en massa poster
här och där, men sedan vad som händer och vilken politik man för, det
är av underordnad betydelse. Det är möjligen detta att man har fått en
kontakt. Jag önskar ministern lycka till. Det är ju ett politiskt ansvar att
se till att de som sitter i de här kommittéerna för regeringens talan i de
olika organen. Jag tycker att det här är ett bra initiativ.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar
både ärende nr 5 och ärende nr 6 för kännedom.
För kännedom
7

Överklagande av Landskapsrevisionens beslut
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2012-2013)

8

Utvinningsavfall
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2012-2013)

9

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)

10 Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
11 Täktverksamhet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
12 Nya försöksdjursdirektivet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2012-2013)
Samtliga ärenden upptas för remiss vid plenum 24.04.2013.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 24.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 23 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Katrin Sjögren, Christian Beijar, Petri Carlsson och Karl-Johan
Fogelström anhåller om ledighet från dagens plenum för att representera Mariehamns
stad i nordisk huvudstadskonferens i Stockholm. Lagtingsledamoten Anders Englund
anhåller om ledighet från dagens plenum för deltagande i SLC:s fullmäktige och styrelsemöte och lagtingsledamoten Göte Wine anhåller om ledighet för vård av sjukt barn.
Beviljas.
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Bordläggning
1

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum senare idag. Godkänt.

Remiss
2

Överklagande av Landskapsrevisionens beslut
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensen förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Vid tillkomsten av nuvarande självstyrelselag förekom inte någon
myndighetsutövning inom lagtingets organ, utan 25 § självstyrelselagen ansågs uttömmande för att ange besvärsvägar för beslut fattade av landskapets
organ. Huvudregeln är att besvär över beslut fattade av myndigheter underlydande landskapsregeringen anförs hos förvaltningsdomstolen.
Regeringens egna beslut prövas bara vad gäller lagligheten av högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom angav 26 § en möjlighet för lagtinget att i
landskapslag anvisa förvaltningsdomstolen som första instans för att därigenom trygga en rättssökandes prövning i två instanser. Regeringen samt lagoch kulturutskottet ansåg att ordalydelsen i 15 § skulle tolkas analogt och omfatta beslut fattade av revisionsbyrån även om den nu organisatoriskt flyttas
under lagtinget. I annat fall skulle den hierarkiskt uppfattas som en underlydande myndighet i sin myndighetsutövning.
I högsta domstolens utlåtande i samband med lagstiftningskontrollen förs
ett resonemang kring detta. Slutsatsen blir ändå att eftersom 26 § anger en
möjlighet att i landskapslag utvisa en besvärsväg via förvaltningsdomstolen
så finns det inte något behov av en extensiv tolkning av 15 §.
Istället gäller huvudregeln att rättskipning är en riksbehörighet. Enligt
motsvarande rikslag går besvärsvägen via förvaltningsdomstol och då var inte
heller tolkningen av självstyrelselagens 19:3 möjlig.
I den nu konstaterade situationen anser regeringen att det är en mera korrekt väg att i enlighet med 26 § anvisa förvaltningsdomstolen som första instans.
Landskapslagen om landskapsrevison sätts ikraft till alla andra delar och
kompletteras med en ny 15 § med följande lydelse: ”Landskapsrevisionens
beslut i förvaltningsärenden får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol”. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Detta väntade och enkla ärende ger mig anledning till tre
reflexioner. Ärendet är förvisso intressant såsom ministern redovisade.
För det första, vi har att göra med ett ärende som innehåller en medveten
risktagning. Det var bra att den revisionslagstiftning som vi gick in för inne-
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höll besvärsvägar, bestämmelser om överklaganden och besvärsrätt. Samtidigt var vi fullt medvetna om att i det upplägget fanns det risker. De riskerna
återges hyggligt i lagförslagets motiveringar både vad gäller Ålandsdelegationens åsikt och minoriteten i Ålandsdelegationens åsikt samt högsta domstolens utlåtande som säkerligen har varit avgörande och vägledande för republikens president i hans beslutsfattande.
Såsom ministern nämnde så är vi inte vana vid myndigheter utanför landskapsregeringskollektivet. Självstyrelselagen innehåller ju fortfarande den lite
begränsande definitionen om att landskapsförvaltningen under självstyrelselagen handhas av landskapsregeringen och underlydande myndigheter. Det
resonemang som fördes i lagförslaget när vi antog lagen om landskapsrevisionen hade en logik, att rätt till överklagande måste naturligtvis finnas för att
man ska ge medborgarna den goda förvaltning som anvisas i 21 § i grundlagen och 27 § i självstyrelselagen. Det förhållande att man har att göra med en
ny myndighetsutövning kan i och för sig inte utgöra en grund för att helt avstå från de rättsmedel som besvärsrätt alltid innehåller. Så långt är det gott
och väl, men sedan gick åsikterna isär. Kan den omständigheten att självstyrelselagen är tyst på någon punkt leda till en E contrario tolkning som ger en
myndighet under lagtinget en sådan väg för överklagande som skulle gälla
ifall vi har att göra med landskapregeringen eller myndigheter under denna?
Nå, svaret har vi fått och det är nej. Man kan dela den tolkningen. Jag hade
inte några problem i tiden när vi behandlade revisionslagen att omfatta det
resonemang som ingick i lagförslaget, men jag hade mina dubier precis
såsom lag- och kulturutskottet i sin bedömning hade.
Lagtinget beslöt att inte problematisera den här frågan dess mera, än omfatta det resonemang som lag- och kulturutskottet anförde. Jag, och säkert
många kollegor med mig, upplevde det här som en test, och nu har vi svar på
den testen.
Den andra iakttagelsen rör laglighetskontrollen som sådan. Det var djärvt
av republikens president att låta en lag i övrigt träda ikraft, dvs. att inte inlägga annat än ett partiellt veto när en så central rättsskyddspunkt som rätt
till överklagande och besvärsrätt saknades. Det var djärvt men det är bra. Nu
har vi ett svar på den frågan, egentligen fick vi svar på två frågor och det var
också bra. Ni hör att jag försöker försvara den här chanstagningen, det följer
mitt resonemang från då och därför nämner jag det nu. Vi fick svar på frågan;
kan lagtinget bestämma om överklaganden också på områden som egentligen
inte är förutsatta i självstyrelselagen? Svaret är nu ja.
Det andra svaret som vi fick på frågan: Vilken nivå ska lagtinget lägga sig
på när det gäller besvärsinstans i ärenden som inte är förutsatta? Här har vi
svaret att det är det Ålands förvaltningsdomstol enligt 26 § i självstyrelselagen. Det här redogörs korrekt i lagförslagets motivering.
Det som åtminstone jag ställer mig lite frågande inför är tekniken som man
kan läsa om på sidan 3 och 4. På sidan 3 konstaterar man först att Ålandsdelegationen kom till slutsatsen att frågan var om en behörighetsöverskridning
och att delegationen inte var enig och sedan redogörs det för minoritetens
åsikt. Man kanske i så fall kunde vänta sig en redovisning på hur majoriteten
kom till den slutsats som den gjorde. På sidan 4 redovisas sedan högsta domstolens resonemang och där har jag inte några invändningar alls. Så här fungerar vårt system. Även på områden som egentligen inte är vår behörighet
inom rättsskipningen, men där självstyrelselagen 19:3 inte är tillämplig, så
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gäller denna ordning. Då ställer jag mig frågande till stycket ovanför punkt 2
på sidan 4: ”Högsta domstolen gör således en mer nyanserad bedömning än
majoriteten i Ålandsdelegationen, som är mer kategorisk i sitt ställningstagande. Slutsatsen är dock densamma, att 15 § landskapslagen om Landskapsrevisionen utgör en behörighetsöverskridning”. Vad som är mera eller
mindre nyanserat innehåller värdebedömningar som jag menar att inte nödvändigtvis hör hemma i ett lagförslag. Jag ser det som lite problematiskt
också för utskottet att här bedöma om Ålandsdelegationens majoritet är onyanserad, om högsta domstolen är nyanserad, om landskapsregeringens lagförslag är tillräckligt nyanserat osv. Jag kan tänka mig att utskottet får fundera på vad man egentligen avser med en sådan här markering i förhållande
till Ålandsdelegationen. Jag uppfattar den som onödig.
Min tredje iakttagelse gäller rätten till rättvis rättegång och det är mitt speciella område här; fair trail. Rätten till rättvis rättegång är egentligen en
grund för hela demokratin. Utan ett fungerande rättsväsende fungerar inte
demokratin, det är nog bara så. Rättsväsendet ska handhas av politiskt oberoende instanser, av människor med alla de fel och brister som vi alla uppvisar, men deras oberoende och oväld ska vara garanterad. Så är det här och så
ska det också naturligtvis vara i vårt demokratiska självstyrelsesystem.
Den andra delen av fair trail är, och det här är mera problematisk i vårt system, att ju flera instanser desto bättre. Det fanns säkerligen självstyrelsepolitiska nyanser i förslaget som föll, att högsta förvaltningsdomstolen ska vara
första och enda instans för så är det i landskapsregeringens beslut och så
borde det vara i detta beslut. Man kan faktiskt vända på steken och säga att
fair trail fungerar bäst om det innehåller flera steg till prövning just av det
skäl som jag nämnde; ju fler som bedömer en fråga desto bättre är det. Egentligen bygger hela filosofin om fair trail på att en part i en process ska ha rätt
att gå vidare. I Finland har vi i allmänhet ett system med tre instanser inom
de allmänna domstolsförfarandena. Inom förvaltningsprocessen har vi i allmänhet två instanser ovanför den avgörande instansen. Det är ett förhållande
som jag gillar. Jag menar att den ändring som nu görs inte nödvändigtvis är
till det sämre. Jag kan peka på många enkla vardagliga omständigheter som
gör att det är till det bättre. Nämligen den orsaken att de förvaltningsärenden
som Landskapsrevisionen avgör kommer i de allra flesta fall att vara ytterst
vardagliga partsnära, i många fall till och med enkla. Som jag ser det är det då
betydligt bättre att kunna vända sig i första instans till en lokal domstol som
avgör ärendet på i bästa fall tre månader istället för att gå till en överdomstol
i Helsingfors som i allmänhet tar ungefär två år på sig. Man brukar ju säga;
”delayed justice is denied justice” dvs. hur rätt det än kan vara när ett avgörande kommer så kan fördröjningen ändå förgöra hela rättsskyddet. En fördröjd rättvisa är en nekad rättvisa.
Fru talman! Jag välkomnar den här ändringen. När revisionslagen som sådan träder ikraft den 1 juli så ser vi att den här ändringen skulle kunna hinna
till det, men det är möjligt att så inte är fallet. Landskapsregeringen befullmäktigas att bestämma dagen för ikraftträdandet.
Avslutningsvis, jag har svårt att tänka mig att presidenten den här gången
ska inlägga veto.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Också jag hör till dem som är nöjda över att vi har fått stöd
av presidenten, HD och Ålandsdelegationen i bedömningen av den här
frågan. Jag hade den här uppfattningen när ärendet var upp här i lagtinget.
Jag håller med ltl Jansson om att utskottet bör se om man kan nyansera den här skrivningen om HD:s mera nyanserade bedömning än majoriteten i Ålandsdelegationen. Högsta domstolens skrivning lyder:
”Landskapet har därför haft behörighet att anförtro överklaganden till
Ålands förvaltningsdomstol, däremot ger de nämnda lagrummen inte
behörighet att anvisa besvären direkt till HFD”. Hur någon myndighet
kunde vara mera direkt, i det här fallet Ålandsdelegationen, i sin bedömning än vad HD här har varit kan inte heller jag inse. Det är säkert
värdefullt om lag- och kulturutskottet tittar på den frågan.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag instämmer naturligtvis i vtm Roger Janssons bedömning. Det här blir på det sättet svårt för en utomstående läsare när landskapsregeringen konstaterar att Ålandsdelegationens majoritets ställningstaganden lider av denna brist på nyans utan att de redovisas. Det
framgår lakoniskt på sidan 2 att delegationen har konstaterat att en behörighetsöverskridning har förekommit. Jag delar synen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar tidpunkten för ikraftträdandet av 15 § så hoppas
vi att man ska komma, om nu inte samtidigt, så väldigt nära intill den
här lagstiftningen om revisionen som ändå träder ikraft. Därför försöker
vi i skyndsam ordning nu få igenom den, eftersom den här besvärsparagrafen förstås har betydelse om det är så att man ska börja anställa till
den här myndigheten. Det är klart att den har en stor betydelse.
Sedan kan vi säkert komma till utskottet och förtydliga de skrivningar
som nu är föremål för diskussion på sidan 4 vad beträffar utlåtande från
ÅD och HD. I utskottet kan vi förklara vad vi menar med det.
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.

Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till
Remiss
3

Utvinningsavfall
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2012-2013)
683

Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här direktivet föranleds av EU-lagstiftning. Det här direktivet brådskar det allra mest med eftersom vi har ett motiverat yttrande
från den 25 januari i år. Detta medför att det här är ett extra brådskande
ärende.
Det här lagförslaget om utvinningsavfall hör till den kategorin som inte har
någon större betydelse för självstyrelsepolitiken. Vi bedriver inte någon
gruvindustri på Åland i dagsläget och vi kommer knappast heller att göra det
i framtiden. Eftersom vi strävar till att bli ett hållbart samhälle så är gruvindustri något som inte är förenligt med de fyra systemvillkor som regeringen
och lagtinget fick lära sig mer om under hållbarhetsutbildningen senaste
höst.
Däremot är vi nödda och tvungna att ha ett regelverk som reglerar avfall
från utvinningsindustrin och det har vi också haft sedan 2008. Men EUkommissionen anser att vi inte har införlivat det här direktivet fullständigt.
Därför får vi göra om och vi får göra rätt, även om man med fog nog kan säga
att lagberedningsresurserna kunde användas på ett bättre sätt.
Vi avser att flytta över en del av de här bestämmelserna från en blankettförordning om utvinningsavfall till miljöskyddslagen. Vi lägger vi in fler och
tydligare bemyndigande i miljöskyddslagen så att de kompletteringar, som
behöver göras för att genomföra direktivet, till största delen kan genomföras
på förordningsnivå. Dessutom kompletterar vi räddningslagen med bestämmelser om planering för storolyckor rörande deponierna för utvinningsavfall.
Även här förs det in bemyndiganden i paragrafen så att man kan utföra närmare bestämmelser på förordningsnivå.
Det här förslaget har inte några direkta verkningar för miljön men ger förbättrat miljöskydd vid eventuella framtida verksamheter. Det har inte heller
några direkta verkningar på ekonomi, jämställdhet eller organisation. Däremot kan det få ekonomiska verkningar, genom vitesföreläggande från EU, om
vi inte genomför den här lagstiftningen.
Jag hoppas att det här ärendet kan få en rask behandling i social- och miljöutskottet. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet social- och miljöutskottet till omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
4

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag ber att få lämna över lagförslaget om utkomstskydd och arbetsmarknadsservice. Jag tänkte kort först berätta vad detta går ut på.
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Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa anpassas till senaste ändringarna i rikslagen om utkomstskydd för
arbetslösa. De förändringar som genomförts i utkomstskyddet påverkar sen i
sin tur även annan landskapslagstiftning, däribland landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
Utöver vissa tekniska ändringar föreslås att landskapslagen ses över vad
gäller definitionen av begreppet arbetslös arbetssökande. Enligt förslaget
skulle den undre och den övre gränsen för när en person betraktas som arbetslös arbetssökande slopas. Det här återkommer jag till om en liten stund.
Samtidigt preciseras och föreslås att bestämmelserna om hur servicen till arbetsgivarna ska kunna begränsas. Det här kanske låter lite hårt men läser
man paragrafen så ser man att det egentligen är ganska självklara fall där
AMS ska ha rätt att begränsa servicen.
Lagstiftningen för det informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning som AMS använder sig av i sin dagliga verksamhet kommer också
genom förslaget att förnyas. Dessutom medför förslaget även att de arbetslöshetsförmåner som betalas av landskapet justeras med en extra förhöjning
om 0,7 procentenheter under år 2013.
Förslaget innehåller dessutom en teknisk justering av lagen om främjande
av integration.
Om jag då skulle presentera förslaget lite mer i detalj kan jag börja med utkomstskyddet för arbetslösa. För att trygga möjligheten för en arbetslös arbetssökande att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in
på eller återvända till arbetsmarknaden så har vi ett förmånssystem med
grundläggande utkomstskydd för den arbetslöse. Med grundläggande utkomstskydd avses i första hand grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.
Detta trygghetssystem finansieras av landskapet och regleras av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Rikslagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller även bestämmelser
om inkomstrelaterad dagpenning så kallad A-kassa, den arbetslöshetsförmånen är direkt tillämplig på Åland i och med att rättsområdet faller under
rikets behörighet.
Eftersom Åland har valt att anpassa sitt system för arbetslöshetsförmåner
till de förhållanden som råder i landskapet så innehåller blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa ett flertal avvikelser från rikets bestämmelser. De
förändringar som med jämna mellanrum genomförs i rikslagstiftningen, i
kombination med de avvikelser landskapet har, fordrar dock en kontinuerlig
genomgång av rikslagstiftningen och en anpassning till de förhållanden som
råder i landskapet.
Orsaken varför den här lagen kommer nu är för att det är två år sedan
blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa uppdaterades senast i förhållande till rikslagstiftningen. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras
ofta i riket och har ändrats hela 13 gånger sedan vi senaste uppdaterade blankettlagen år 2011.
I huvudsak är det tre av dessa ändringar av rikslagen som fordrar att en
större översyn görs av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa. De förändringar som föreslås i blankettlagen berör den så kallade undantagskatalogen i lagens 2 paragraf samt bestämmelserna om heltidsstudier och utländska
medborgares rätt till arbetslöshetsförmåner i blankettlagens 8 och 9 paragrafer.
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Förändringarna i blankettlagens 8:e paragraf beror på den förändrade definitionen av heltidsstudier. Vissa undantag i blankettlagens 2:a paragraf kan
dessutom upphävas eftersom de har förlorat sin betydelse.
Gällande ändringarna i landskapets arbetsmarknadsservice kan jag berätta
att förändringarna i regelverket för utkomstskyddet för arbetslösa förutsätter
även ändringar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
Landskapsregeringen förslår att definitionen av begreppet arbetslös arbetssökande ändras. Begreppet är av central betydelse för att kunna ta del av
olika tjänster och förmåner enligt lagen.
Som arbetslös arbetssökande ska enligt förslaget avses en person som har en
arbetsansökan i kraft och som är arbetslös.
Genom förslaget slopas bland annat den undre och den övre åldersgränsen
för när en person ska betraktas som arbetslös arbetssökande. Avsikten är att
på detta sätt understöda en förlängning av arbetskarriärerna i såväl början
som slutet av karriären. Vi vill helt enkelt inkludera och kunna hjälpa fler
personer att hitta arbeten.
AMS använder sig i sin dagliga verksamhet av ett statligt informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning. AMS samlar in, sparar och behandlar information i det registret. För att AMS ska kunna använda detta informationssystem har lagtinget antagit en blankettlag om registret. Rikslagstiftningen är sedan årsskiftet ändrad, vilken landskapslagstiftningen måste
anpassas till om AMS även framdeles ska kunna ha tillgång till informationssystemet.
Enligt blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa justeras arbetslöshetsförmånerna varje år i förhållande till folkpensionsindexet. För år 2013
höjdes förmånerna därmed på basis av folkpensionsindex med 2,8 procent.
Men för år 2013 genomförs dessutom en extra förhöjning av arbetslöshetsförmånerna på 0,7 procent med stöd av en särskild rikslag. Avsikten med
denna extra förhöjning var att kompensera för den inverkan som höjningen
av mervärdesskattesatsen på en procent från ingången av år 2013 skulle ha på
levnadskostnadsindexet.
Landskapsregeringen anser att denna extra förhöjning är ändamålsenlig
och föreslår därför att lagtinget antar en lag som berättigar även de personer
som lyfter en arbetslöshetsförmån av landskapet till en extra förhöjning.
Sedan till förslagets verkningar. En av landskapsregeringens allmänna
målsättningar med förslaget är att förhindra att arbetslöshetsperioderna blir
långvariga. Avsikten är därför att ytterligare förbättra gällande regelverk så
att goda möjligheter skapas för att få den arbetslöse ut på arbetsmarknaden
igen. Om arbetslöshetsperioderna blir kortare så minskar även landskapets
utgifter.
I övrigt kan de förslagna ändringarna beskrivas som huvudsakligen tekniska till sin karaktär och torde sålunda inte få några nämnvärda konsekvenser för vare sig administration eller ekonomi.
Den föreslagna extra förhöjningen av arbetslöshetsförmånerna för år 2013
har till viss del redan beaktats vid utbetalningen av förmånerna och torde
därmed få begränsad ekonomisk betydelse. För den som lyfter exempelvis utkomstskyddets grunddagpenning skulle den extra förhöjningen medföra
drygt 20 cent mera per dag.
Till slut vill jag ge lagberedaren Hans Selander en stor eloge för ett bra utfört arbete i en komplex lagstiftning med många tekniska och komplicerade
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frågor. Avsikten är också att denna lagstiftning ska träda ikraft så snart som
möjligt.
Samtidigt vill jag säga att den här lagen innehåller väldigt lite politik. Men
vi återkommer till lagtinget i höst med flera arbetsmarknadspolitiska revideringar där vi ska se över arbetsmarknadslagstiftningen ur flera politiska synvinklar. Bland annat ska vi se över lagstiftningen om arbete i rehabiliteringssyfte och lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning. Jag hoppas kunna
leverera en förnyelse av lagarna som reglerar arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken till lagtinget i november.
Med det, fru talman, hoppas jag att finans- och näringsutskottet ska ha en
bra behandling av den här lagen.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack minister Karlström för anförandet. Det är en intressant iakttagelse att genom att man indexjusterar utkomststödet så
strävar man till att korta ner arbetslöshetstiden.
Men om vi tänker på hur det gick med studiestödet, man slopade man
indexjusteringen helt för att korta ner studietiden. Enligt mig är det här
en liten diskrepans i tänkandet.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det här området är ju lite mer komplext när det också är
delad behörighet och blankettlagstiftning. För att få behandlingarna enklare och redigare för alla så tycker jag också att det är klokast att göra
på det här sättet. Det handlar, som sagt var, om 20 cent per dag. Det är
inte någon stor ekonomisk uppoffring för landskapsregeringen att inte
göra det här om vi kan administrativt underlätta både för våra myndigheter och för att våra arbetslösa ska ha någorlunda samma möjligheter
och rättigheter som en arbetslös på andra sidan Skiftet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
5

Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Idag har jag fyra lagframställningar som ska presenteras. Tre
stycken är föranledda av EU-direktiv och en framställning är ett eget åländskt
initiativ för att förenkla byråkratin inom förvaltningen. Det här förslaget rör
farliga ämnen i elektroniska produkter.
Ända sedan år 2002 har Europeiska Unionen reglerat användningen av
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Genom det här nya
RoHS-direktivet styr man även produktionen och konsumtionen av elektrisk
och elektronisk utrustning i en mer miljövänlig riktning. Det här genomförandet ska ske stegvis fram till år 2019 och det är något som vi välkomnar.
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Det här lagförslaget bygger på tidigare genomförd lagstiftning som redan
har införlivats i landskapet och har sin bakgrund i det nya RoHS-direktivet,
vars syfte framförallt är att begränsa bly, kvicksilver, krom och kadmium som
man inte vill släppa ut på den europeiska marknaden. Redan när man tillverkar produkterna är det viktigt att se till att inte de elektriska produkterna innehåller de här farliga ämnena. Det är också viktigt att man inte importerar
eller säljer produkter som innehåller de här farliga ämnena som är skadliga
för både människor och miljö.
Det finns inte någon anledning till att vi skulle genomföra lagstiftningen på
något annat sätt än genom blankettlagstiftning. De här föreslagna lagbestämmelserna innehåller reglering av rikslagstiftningsnatur och från det så
finns det inte mycket möjlighet att avvika. Bestämmelserna handlar också
ganska mycket om hur de berörda förvaltningsmyndigheterna ska gå tillväga
för att lagen ska kunna verkställas.
Det här sant att vi på Åland redan har valt att använda oss av blankettlagstiftningstekniken för genomförandet av det första RoHS-direktivet. Det
medför att det är mest rationellt att också i fortsättningen använda sig av
blankettlagstiftning inom det här området.
Ekonomiskt har det här förslaget inte några konsekvenser för Ålands del.
När det gäller de administrativa konsekvenserna så kan man konstatera att
det innebär att ÅMHM får ytterligare uppgifter inom tillsyn. Det här merarbetet är svårt att uppskatta idag, men redan idag sker kontroll av produkter,
att produkterna har rätt märkning som krävs enligt EU-rätten.
För det åländska näringslivet är inte heller det här lagförslaget särskilt betungande eftersom vi inte har någon tillverkningsindustri av elektriska och
elektroniska produkter på Åland. Däremot så handlar det om import, marknadsföring, försäljning och distribution av produkter som redan är tillverkade
på annat håll. När produkterna förs in på Åland så bör de redan vara testade,
kontrollerade och CE-märkta i vanlig ordning för att överensstämma med
EU:s produktkrav.
Det här lagförslaget innebär att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ska vara en tillsynsmyndighet och det är en uppgift som de redan också har
idag.
När finans- och näringsutskottet börjar bereda det här lagförslaget så vill vi
från regeringen be utskottet att närmare se hur den slutliga utformningen av
rikslagen kommer att se ut. Rikslagen är som bäst under behandling i riksdagen. Grundlagsutskottet har lämnat synpunkter till miljöutskottet, man har
bl.a. framhållit att den föreslagna lagen skulle bli tydligare om den kompletteras med förordningsbemyndigande som gör att man kan ta in detaljbestämmelser på förordningsnivå. Det finns fog för ett anta att regeringens miljöutskott kommer att lyssna på grundlagsutskottet och ta in detta i lagförslaget från riksdagen. Jag ber finans- och näringsutskottet att följa med hur det
här direktivet implementeras slutgiltigt.
Jag kan ytterligare tillägga att när man har gjort undersökningar om var de
miljöfarliga produkterna finns så är det bl.a. i billiga leksaker. För något år
sedan så gjorde man ett stort projekt inom EU där man kontrollerade upp
cirka 400 leksaker och ungefär 100 leksaker innehöll för höga halter av bly.
Speciellt när det är produkter som ska hanteras av barn så är det viktigt att de
också är miljövänliga och säkra för hälsan.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det här är en av flera framställningar idag som överför
mera uppgifter på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Hela framställningen skulle ha vunnit på att det hade funnits någon uppskattning
vilka tilläggsresurser som kommer att behövas till ÅMHM med hänvisning till de här lagförslagen som kommer.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vi har sagt att vi kommer att titta över det här i samband med budgeten
för 2014. Det kommer flera lagförslag som innebär en del ökade uppgifter till ÅMHM, men det är inte säkert att det i arbetsmängd sist och slutligen blir så väldigt mycket att det kräver flera inspektörer. Men det är
viktigt att ha det här med oss nu under året så att vi har ett helhetsgrepp
när vi kommer till budgetbehandlingen på 2014.
När det gäller att kontrollera produkter så görs det redan idag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Man måste tänka på kostnaderna redan när man ger
lagförslaget, att man gör det före och inte efter. Nu bör ju utskottet rota i
den här saken och försöka få en liten uppfattning.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Att se till att resurserna på ÅMHM räcker till är nog en
fråga som regeringen får ta på sig inför budgetbehandlingen 2014.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
6

Täktverksamhet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här är det lagförslag som inte har föranletts av EUlagstiftning. Motivet är att vi ska minska byråkratin.
I lagförslaget om täktverksamhet kan man konstatera att den här lagändringen kommer att innebära att vi underlätta arbetet för både verksamhetsutövare och myndigheter. Vi tar bort dubbelarbetet, minskar på byråkratin
och så höjer vi gränsen för när tillstånd för täktverksamhet krävs. Men vi
kommer inte att sänka ambitionerna beträffande miljöskyddet.
Idag regleras täktverksamheter både i naturvårdslagen och i miljöskyddslagen och det är både landskapsregeringen och ÅMHM som prövar verksamheterna. Det här innebär ibland dubbelarbete och ibland också olika krav på
verksamhetsutövaren, trots att han kanske lämnar in samma ansökan för
täkttillstånd. Målet måste ju vara att vi ska ha så enkel och tydlig lagstiftning
som möjligt utan att för den skull försämra skyddet för miljön och hälsan.
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Genom att samla all miljöprövning och all miljötillsyn för täktverksamhet
vid ÅMHM så får vi den här en-dörrsprincipen. Det här är någonting som
både landskapsregeringen och ÅMHM anser att det är bra att det genomförs.
Även den förenklingsgrupp som tillsattes i höstas, och som har som uppgift
att se över miljö- och hälsoskydd och livsmedelslagstiftning och som består av
representanter från Ålands näringsliv, näringsavdelningen, miljöbyrån och
ÅMHM, de är också mycket positiva till den här förändringen.
För att förenkla den här regleringen om täktverksamhet så bör bestämmelsen om täktverksamhet flyttas från naturvårdslagen till miljöskyddslagen. Då
flyttar man också över myndighetsutövningen, prövning och tillsyn, från
landskapsregeringen till ÅMHM. Tanken är att det totala arbetet, för myndigheter och för de företag som verkar inom den branschen, skulle minska.
För ÅMHM skulle arbetet öka lite, medan arbetet för landskapsregeringen
skulle minska mer än vad det skulle öka för ÅMHM.
Det här förslaget kommer att leda till att ÅMHM får flera miljöprövningsärenden och tillsynsobjekt.
Idag finns det 13 täkter med täkttillstånd, av dem är 6 så stora att de överstiger den föreslagna tillståndsgränsen. Ytterligare finns det 6 täkter som idag
har gällande miljötillstånd enligt miljöskyddslagen och där hittar vi också de
största aktörerna med 1-3 miljoner kubikmeter bergskross.
Överföringen av de nya arbetsuppgifterna till ÅMHM innebär ett visst
merarbete, men det ökar också intäkterna för ÅMHM.
Eftersom vi också har andra förändringar planerade för ÅMHM så kommer
vi att göra en helhetsbedömning av konsekvenserna för myndigheten under
budgeten 2014, precis som jag har sagt i mina tidigare anföranden.
I viss mån minskar arbetsuppgifter vid landskapsregeringens allmänna
förvaltning då miljöprövningen och tillsynen över all täktverksamhet överförs. Men minskningen är inte av den omfattningen att det skulle påverka behovet av personalresurser. Det finns ju ändå vissa saker som blir kvar här.
Landskapsregeringen måste fortsättningsvis ge utlåtande till ÅMHM när de
begär det av landskapsregeringen när det rör ansökningar om t.ex. miljöprövningar av täktverksamhet.
Det här förslaget har varit på remiss till kommunförbundet, Mariehamns
stad, ÅMHM och Ålands natur och miljö. Vi har inte fått några andra synpunkter än att man välkomnar förslaget. Vi föreslår också att genomförandet
av detta skulle ske från den 1 januari 2014. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det låter ju som ljuv musik när ministern säger att det här ska minska
byråkratin. En snabb blick på den här framställningen ger vid handen
att det förefaller vara så, och det är ju jättebra.
Det som jag personligen har funderat på allt mera är hur mycket
ÅMHM kan ta på sig? Det förs allt mera till ÅMHM. Det sägs så här på
sidan 9 i förslagets verkningar: ”Även andra förändringar är planerade
för ÅMHM och en helhetsbedömning av konsekvenserna för myndigheten kommer att göras i behandlingen av budgeten för 2014”. Ska jag
tolka detta som att landskapregeringen också börjar fundera om ÅMHM
klarar av allt som vi för dit? Vilka tankar finns det bakom den här skrivningen?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, ltl Eriksson, precis så är det, bara idag har jag ytterligare tre lagförslag som innebär mera uppgifter för ÅMHM. Någon gång måste man ju
också titta över hur de här resurserna används och om det behövs ytterligare personalresurser till ÅMHM. Det är ju därför som vi har den här
skrivningen med i lagförslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När man lyssnar på minister Aaltonen så kan man
nästan tro att myndigheten ÅMHM har haft för lite att göra tidigare, att
de har varit överbemannade, eftersom man kan föra på dem så här
mycket olika nya verksamheter. ÅMHM är som en flasktratt och tar
emot bara. Jag undrar när detta tar stopp?
Ministern nämnde även att man fortfarande ska ha folk kvar på miljöbyrån när det gäller prövningar av täktverksamheter. Är det inte meningen att alla prövningar ska gå över till ÅMHM? Ska man ha dubbla
beslut nu?
Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, idag sker det dubbel verksamhet, speciellt för verksamhetsutövaren
som måste göra en ansökan om täkttillstånd hos landskapsregeringen
och sedan göra andra ansökningar i samma ärende hos ÅMHM. Genom
den här överflyttningen så kvarstår ändå vissa saker på miljöbyrån.
ÅMHM begär utlåtande från miljöbyrån, precis som man gör när det
t.ex. gäller vattenlagen och verksamhet som rör vattenbruk så ska också
landskapsregeringen ge sitt utlåtande. Det kommer att finnas arbetsuppgifter kvar.
Beträffande myndigheten så är den väldigt effektivt och bra idag, men
om vi i princip lagstiftar varje månad om åtgärder så måste vi till slut
börja se över om resurserna räcker till.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen nämnde att det fortfarande kommer att finnas sysselsättning på miljöbyrån för de anställda. Man kan ju
fråga sig var gränsen går när man har att göra och inte har att göra, eftersom man lyfter bort en del arbetsuppgifter från miljöbyrån till
ÅMHM. Någon gång måste det väl också bli en inbesparande effekt när
man för över verksamheter från den ena till den andra. Om resurserna
nu ökar på ÅMHM för att man ska klara av detta medan miljöbyrån fortfarande har samma antal anställda och mindre att göra, så detta kan
man som en vanlig skattebetalare förundra sig över. Hur ska man få det
här att gå ihop?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, jag tror kanske att ltl Eklund skulle behöva få hjälp här av någon
med lite mera ekonomiska kunskaper. Ett täkttillstånd söks vart tionde
år av en verksamhetsutövare. Det är under det tionde året som man behöver gå in med arbetsinsatser. Sedan kan jag försäkra ltl Eklund att
miljöbyråns personal inte sitter sysslolösa. Det kommer mer och mer
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arbetsuppgifter även från EU, som EU-lagstiftning och EU-direktiv föranleder. Bara detta att redovisa vad vi gör när det gäller vattenåtgärdsprogram och habitatdirektiv medför att vi egentligen borde ha flera
människor på miljöbyrån istället för att vi minskar tjänster. Från den 1
augusti lämnar en tjänsteman miljöbyrån.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag är lite fundersam när man läser 32 §, om kravet på miljögranskning och där det ändrar i förhållande till tidigare. Det står bland annat; ”betydande mängder material lösgörs”. Det finns inte heller någonting i
detaljmotiveringarna vad ”betydande mängd” innebär. Jag skulle vilja flagga
för att utskottet funderar igenom det här och tar reda på.
Sedan detta som gäller alla de här lagarna som har passerat, det gäller förslagets verkningar. I det här lagförslaget om täktverksamhet står det så här:
”Överföringen av de delvis nya arbetsuppgifterna för ÅMHM innebär både
visst merarbete och vissa ökade inkomster för ÅMHM. Även andra förändringar är planerade för ÅMHM och en helhetsbedömning av konsekvenserna för myndigheten kommer att göras i behandlingen av budgeten för
2014”. När man läser i den här framställningen så kan man inte få klart för
sig om det innebär mycket eller lite merarbete? Vart bär det riktigt? Jag vill
poängtera att resursfrågan alltid måste finnas med. Från början när framställningarna kommer måste det också finnas någonting skrivit om resursfrågan så att man vet lite och kan fundera vart det bär. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det var intressant det som ltl Sundblom tog upp när det gäller begreppet
”betydande mängd”. Det finns nämligen en definition på det här begreppet under 29 §. Det är ett relativt begrepp. Det ska relateras till vilken omgivning verksamheten utövas. Om man t.ex. spränger 70 kubikmeter på strandklippor så kan det göra ett stort ingrepp på miljön, medan om man spränger 250 kubikmeter för en skogsbilväg i skogsmiljö så
är det inte frågan om betydande mängder. Det ska sättas in i sitt sammanhang och platsens karaktär osv.
Sedan har vi fört in krav på tillstånd där vi också har volymerna mera
specifika; gränsen för när tillstånd krävs är 100 000 kubikmeter fast
massa bergskross och 50 000 sand eller grus.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, jag har sett det där och det beror på var man tar
massor. Jag tycker ändå att det här är någonting som utskottet behöver
förtydliga och komma med lite beskrivningar på.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, jag välkomnar ett sådant initiativ om det låter sig göras.
Beträffande resurserna så ska vi komma ihåg att när det gäller verksamheter på Åland och när det gäller täktverksamheter så kanske det
handlar om 20-30 verksamhetsutövare. Tillstånden som ÅMHM ger är
tillsvidare. Granskning eller uppföljning sker vart femte eller vart tionde
år. De tillstånd som landskapsregeringen har gett ut gäller för tio år. Det
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är inte någon ofta återkommande verksamhet, men det minskar på byråkratin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
7

Nya försöksdjursdirektivet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Även det här är ett lagförslag som föranleds av EU-lagstiftning.
Det nya försöksdjursdirektivet syftar till att begränsa djurförsök och minska
lidandet hos djuren samt att se få en mer enhetlig lagstiftning. Vi vet att medlemsländernas syn på bland annat djuretik har varierat.
Tanken är att man ska skärpa minimikravet för djurskyddet i länder där
man tidigare haft ett ganska bristfälligt djurskydd.
Det här direktivet är därför välkommet, även om det för Ålands del handlar
om ärenden som är mycket sällan förekommande. Landskapsregeringen har
bara vid två tillfällen, sedan 2006, beviljat tillstånd för djurförsök. Det var
bl.a. ett forskningsförsök som gällde fisksjukdomen VHS, och det andra tillståndet gällde att ge SLU tillstånd att ta blodprov på tre nötdjursbesättningar
som endast hade tillgång på havsvatten. Sedan gjorde man blodprov på besättningarna och kontrollerade deras leverfunktion för att se hur en eventuell
algblomning kunde påverka.
Det mest ändamålsenliga även här är att genomföra direktivet som blankettlagstiftning. Det här förslaget till rikslag behandlas också som bäst i riksdagen. Eftersom landskapsregering har valt att inte vänta in slutbehandlingen av riksdagens behandling av försöksdjursdirektivet så ber vi lagtinget och
social- och miljöutskottet särskilt fästa uppmärksamhet vid landskapsregeringens val av terminologi och att de lösningar som vi har valt är samstämmiga med rikslagens slutliga utformning. Enligt vår kännedom har fem paragrafer ändrat i jord- och skogsbruksutskottets behandling. Men eftersom informationen på svenska, om vilka förändringar som föreslås, kom till vår
kännedom i måndags så har inte de här sakerna beaktats i lagförslaget.
Vi bedömer att det här förslaget inte har några ekonomiska verkningar eftersom det är frågan om verksamheter som är sällsynta och dessutom är de
också avgiftsfinansierade.
Däremot är det ytterligare en uppgift som ÅMHM ska ansvara för. Men i
och med att vi så snabbt som möjligt ska få till stånd en överenskommelseförordning om att alla ärenden som rör djurförsöksverksamhet ska ske av
myndigheterna i riket så blir miljö- och hälsoskyddsmyndighetens uppgifter
begränsade. Det är väl snarare så att ÅMHM kan bistå i ärenden på begäran
av regionförvaltningsverket i södra Finland efter att den här överenskommelseförordningen har trätt ikraft.
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Jag vill gärna ytterligare nämna att de förvaltningsuppgifter, som nämns i
djurskyddslagens 17 § 1 mom. och i 20 § 2 mom. och 21 §, ska övergå från
landskapsregeringen till ÅMHM. Det är sådana uppgifter som tidigare har legat här på miljöbyrån. De uppgifterna kommer nu att flyttas över till ÅMHM
och det är väldigt sällsynta uppgifter, nämligen att använda djur vid fotografering eller filminspelningar, att ge bort djur som vinster och befogenheter att
bestämma att veterinär ska kallas till en tävling, men det görs på arrangörernas bekostnad. Det här är sådana saker som tidigare har skötts på miljöbyrån
men nu flyttas över till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.
I 14 § har vi också gjort en ändring som kan vara intressant att känna till.
Det innebär att det inte längre finns behov av att kräva tillstånd för att ta
hand om vilda däggdjur eller fåglar för tillfällig sjukvård. Det här minskar byråkratin. Den som tar hand om t.ex. en skadad berguv eller något annat djur
behöver inte längre söka om tillstånd.
Fru talman! På grund av en formell underrättelse från EU-kommissionen
så är det här också ett ärende av brådskande natur.
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.
Andra behandling
8

Regleringar av tjänster och semester
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)
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.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om tillämpning av semesterlagen på landskapets
och kommunernas tjänstemän för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 13 § landskapslagen om Ålands
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för antagande i andra behandling. Begärs
ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om datainspektionen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 9 § landskapslagen om hälso- och
sjukvård för antagande i andra behandling? Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 65 § landskapslagen om gymnasieutbildning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förlaget till landskapslagen om ändring av 28 § landskapslagen om Ålands
folkhögskola för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 15a § landskapslagen om Ålands
musikinstitut för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Förläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 37 § landskapslagen om Högskolan
på Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Förläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget
har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
9

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Eftersom ordförande Beijar är frånvarande så har jag fått i
uppdrag att presentera social- och miljöutskottets betänkande av landskapsregeringens lagförslag nr 12/2012-2013. Det gäller förändringar av pappaledigheten.
Utskottet förordar att lagtinget tar regeringens förslag. Utskottet föreslår
att lagförslaget antas med några ändringar av teknisk och språklig natur.
Landskapsregeringen föreslår ändringar i barnomsorgslagen och landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet med hänvisning till vissa ändringar i sjukförsäkringslagen som gäller faderskapspenning som är en rikslag.
Det centrala är att man kan ta ut den här ledigheten i flera omgångar. Det
viktiga är att man ska kunna behålla sin barnomsorgsplats under den period
som faderskapspenningen utbetalas. Platsen får enligt lagen inte utnyttjas för
barnet under denna tid. Barnet ska alltså vårdas i hemmet. Naturligtvis får
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daghemmet använda den här platsen till andra barn under tiden, men platsen
ska stå till förfogande när barnet kommer tillbaka.
En ofrånkomlig följd av detta är att kommunen inte kan uppbära någon
avgift under ledigheten. Kommunen mister alltså drygt tio procent av kostnadstäckningen för platsen, för kostnadstäckningen brukar vara drygt tio
procent för en barndagvårdsplats.
Syftet med ändringen är att få fler fäder att utnyttja möjligheten att ta ut
faderskapsledighet. Om det finns en risk för att barnet förlorar sin barnomsorgsplats så kan det enligt motiveringen leda till att vissa fäder avstår från
ledigheten.
När faderskapspenningsperioden avslutas har barnet rätt att återgå till sin
tidigare plats på samma sätt som om barnet hade varit på plats hela tiden.
Vi diskuterade i utskottet att vissa kommuner stänger daghemmet under
semestern. Om ett daghem har varit semesterstängt under en tid så kan man
inte få komma till ett annat daghem. Ledigheten ska inte förändra detta, det
ska kunna pågå som det har gjort tidigare.
Det finns heller inte någonting som förbjuder en kommun att flytta barnen
till ett annat daghem som passar kommunen. Det är inte självklart att man
ska ha en viss plats. Föräldrar har enligt barnomsorgslagen ingen rätt att
välja vilken avdelning eller daghem inom kommunens barnomsorg barnet
ska placeras, de tilldelas en plats. Det kan kännas oklart att man påför en rättighet som egentligen inte finns i den tidigare lagen.
Utskottet fick förklarat av barnombudsmannen att man alltid måste tänka
på barnens bästa och då kan man inte flytta på barnen hur som helst.
Hemvårdsstödet ska inte utbetalas under den tid som faderskapspenningen utbetalas. Därför är det viktigt att man kan ändra på den saken i lagstiftningen. I och med att den här lagen träder ikraft så blir det klart och tydligt
på det området så sparar kommunen lite pengar.
Vi har också konstaterat att det är viktigt med en omvärldsanalys i lagförslagets allmänna motivering. Vi konkurrerar främst med Sverige men även
med riket och andra nordiska länder om att våra ungdomar ska flytta hem
och att de som är i färd att rota sig här stannar kvar. Därför ska vi ha så bra
förmåner som möjligt. Naturligtvis vill vi att de som kommer bortifrån börjar
rota sig här, blir kvar och bildar familj och att vi har förmånssystem som är
konkurrenskraftiga.
Det skulle ha varit intressant att titta lite närmare på Islandsmodellen. Där
förlorar man ledigheten om pappan inte tar ut den. Vi har förstått att den
modellen är ganska dyr i drift och kostnadskrävande och man har vissa dubier även där. Vi valde att inte fördjupa oss i den modellen. När den här typen
av lagstiftning kommer så är det bra med en omvärldsanalys.
När man tittar på förvaltningen idag så har både lagberedningen och tjänstemännen på avdelningarna väldigt mycket att göra. När man beräknar kostnaderna för kommunerna så har man lagt samma kostnad på varje kommun
när det gäller barnomsorg oavsett storlek på befolkningen i kommunerna.
Det föranleder inte några problem med tolkningen av lagen.
När man tittar på ändringarna i paragraferna så är de helt av teknisk natur,
man har ändrat ett eller två ord i rubriken för förtydligande.
Det är ett bra lagförslag. Ser man till jämställdheten så tror utskottet att lagen främjar fäder mer än vad den främjar kvinnor i det här sammanhanget.
Som pappa får man nu större möjlighet att vara hemma med barnet tidigt och
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bygga upp en kontakt och få den enorma kvalitetstiden som det innebär att få
vara med barnet första året.
Däremot när man pratar med sakkunniga så tror de inte att detta kommer
att främja kvinnornas möjlighet till samma lön och samma förutsättningar i
konkurrens om ledande positioner i samhället. Alla är överens om att det är
steg i rätt riktning.
Det är jättebra att det görs flexibelt så att man kan ta ut ledighet i kortare
perioder.
Man måste anmäla till daghemmen bara två veckor i förväg innan man tar
ut ledigheten, men den som jobbar måste meddela till arbetsgivaren två månader i förväg. Det här har vi också tittat på och diskuterat i utskottet. Vi har
inte några skrivningar kring det här för vi tycker att det är ganska tillfredsställande. Två månader kan kännas som lång tid i förväg, men det är också
viktigt för små företag som är beroende av tjänstemän så att de vet om det i
god tid så att de kan ta in vikarier. Det kan dyka upp vissa problem om man
har för korta osammanhängande ledigheter. Vi anser ändå att ändamålet helgar medlet.
Sedan angående benämningen så borde det vara mera könsneutralt skrivet
när det gäller t.ex. HBT-familjerna. Man talar om pappaledighet, men det kan
de facto vara en kvinna som tar ut den här ledigheten om det är en HBTfamilj med två kvinnor. Det är ingenting som vi kan ändra på i det här skedet.
Vi har skrivit att landskapsregeringen behöver titta på det här framöver. Om
det blir andra lagändringar och man gör en större revidering av lagen så ska
man ta det här i beaktande att det är nyordning som gäller nu. Det är kanske
inte samma formuleringar som man har haft tidigare.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, viceordförande Åke Matsson, för en fyllig presentation. Det finns
några saker här som jag gärna vill ta upp och det är sådant som Åland
inte kan påverka. Det gäller bl.a. terminologin. Faderskapspenningen
styrs av riksbehörighet och regleras i sjukförsäkringslagen som sköts och
administreras av FPA därför är det omöjligt för Åland att gå in och bestämma hur deras terminologi ska se ut. Man skriver om faderskapspenning medan i själva lagförslagets motiveringar, i inledningen, så beskriver vi också detta att pappan även kan innefatta den andra parten i
ett registrerat partnerskapsförhållande där denna har adopterat sin
partners barn. Jag menar nog att från åländsk sida har vi tänkt på det
här, men vi kan inte göra så mycket åt rikslagstiftningen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det har kommit fram i hörandet att man politiskt
måste se på de här frågorna. Läget är ju inte låst bara för att man är efter
i utvecklingen på fastlandssidan. Det kanske känns bättre för dem som
drabbas att man har påtalat det här och att man kan säga att vi har tagit
initiativ till riket för en bättre och tydligare lagstiftning med rätt terminologi.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag välkomnar gärna att lagtinget tar sådana initiativ som kan främja situationen för HBT-personer i Finland och också försöker få lagstiftningsterminologin ändrad.
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När det gäller att vi ska locka barnfamiljer att komma till Åland med
hänvisning till föräldradagpenningsperioden så är det ju inte heller möjligt. Däremot kan vi styra hemvårdsstödslagstiftningen, det är vår egen
behörighet. Där kanske vi kunde dela upp hemvårdsstödet, som ltl
Mattsson var inne på, att man reglerar det mera enligt den isländska
modellen kanske. Men beträffande det som regleras i sjukförsäkringslagen kan vi inte påverka annat än politiskt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Den diskussionen har vi haft i utskottet också, vi är
väl medvetna om den biten. Vi efterlyste främst att om vi ligger långt efter på något område så kanske man kan kompensera på andra sätt. Här i
lagtinget vill man gärna ha en helhetsbild hur det ser ut i omvärlden och
om det finns risk för att vi förlorar ungdomar och att vi också förlorar
inflyttade från Åland p.g.a. att vi ligger efter för mycket när det gäller
förmånerna. Det är bra att vi är medvetna om det i tid och känner till
det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Viceordförande Mattsson sade nästan det mesta av det som
jag tänkte säga.
Den här könsneutrala terminologin tänker jag ta upp. Som utskottet skriver nu så försöker vi också så ett frö, att man bland politiker och tjänstemän
på lagberedningen börjar se den här frågan så att man i alla sådan här liknande lagstiftningar finner ett lämpligt sätt att benämna. Det ligger ju bakom
det här.
När det gäller omvärldsanalysen så tycker jag att det skulle vara bra om
lagframställningar, som handlar om olika förmåner, kunde innehålla ett kort
stycke som lite jämför på vilken nivå man hamnar i förhållande till omvärlden. Det skulle vara väldigt bra tycker jag. Omvärldsanalys finns med i det
här betänkande också.
Den isländska modellen kunde mycket väl ha hängt samman med omvärldsanalysen. Jag låg bakom, och fick hela utskottet med, att vi nämnde
den isländska modellen i det här betänkandet. Det handlar ju om att den här
modellen kanske skulle förbättra kontakterna till båda föräldrarna för barnen
och det skulle vara väldigt positivt. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det är glädjande att ltl Torsten Sundblom tar upp frågor som bl.a. rör
HBT-personer och ökad jämställdhet genom att pappor och mammor
delar på föräldrapenningstiden ungefär enligt den isländska modellen.
Stefan Wallin från rikshåll har fört fram att det här skulle kunna vara
någonting som Finland också kunde gå in för.
Landskapsregeringen hade väldigt bråttom att få fram den här lagstiftningen på bordet så bl.a. därför saknas en omvärldsanalys. Men jag
delar den uppfattningen att det är alltid bra att ha en omvärldens analys
med i sociallagstiftning. I efterhand kan man konstatera att Finland lig-
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ger lite efter jämfört med t.ex. Sverige, men vi ligger bättre till än t.ex.
Island när det gäller förmåner.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det kan ju vara bråttom ibland, men brådskan borde
inte få påverka kvaliteten i alla fall.
Minister Carina Aaltonen, replik

Min uppfattning är nog att kvaliteten inte har försämrats på grund av
brådska. Men just att ta in en större analys över hur det ser ut i de nordiska länderna, kanske i ett europeiskt perspektiv, ansåg vi oss inte ha
tid att göra.
Beträffande begreppen faderskapspenning osv. så är det viktigt att det
knyter an och refererar till det som står i sjukförsäkringslagen. Det
kanske blir en sämre och otydligare lagstiftning från åländsk sida om vi
börjar med någon slags egen terminologi här. Jag tycker ändå att vi har
försökt få med det och förklarat det väldigt bra i de här förarbetena att vi
tänker på att fadern både kan vara en man och en kvinna.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det finns ingenting som hindrar att man diskuterar
sådana här frågor i kontakterna mellan ministrarna på Åland och riket
och man kan kanske påverka den här biten. Därför är det väldigt bra det
finns skrivet här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander

Tack, talman! Vi i obunden samling stöder givetvis det här förslaget.
När vi inledde diskussionerna ställde jag mig lite frågande då jag inte såg
var problemet var idag. I min värld ser jag att unga pappor överlag är mera
hemma idag med sina barn. Jag tycker mig se stolta pappor spatserande med
barnvagnar allt som oftast. Detta visar sig dock bara vara i min värld, då tydlig statistik visar något helt annat. Statistiken visar t.o.m. en nedgång i uttaget av ledighet för pappor.
Vad är då problemet? Vi ser fördelarna med ett flexiblare system och fördelarna med att barnen knyter band till båda föräldrarna. Är problemet då att
få ledigt från arbetsplatserna? Där är nog svaret ja.
Systemet kan fungera i den allmänna sektorn. Men i det privata näringslivet är det mera problematiskt, där bygger systemet på att man ska klättra på
den så kallade karriärstegen. I många små företag kan uttaget av föräldraledighet bli problematiskt. Man har erfarit att regeln på två månader, om anmälningsplikt innan uttag av ledighet, borde räcka för att företag ska ha möjlighet att lösa arbetskraftsfrågan. Detta kan säkert lösas om båda parter är
med på ledigheten, men det kan också bli ett stort problem om parterna är
oense. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
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Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om
stöd för vård av barn i hemmet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
10 Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)
Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det har som bekant handlat väldigt mycket om pengar och bristen på sådana i detta lagting de senaste åren. Kanske är det inte så konstigt
mot bakgrund av att landskapet Ålands utgifter just nu är större än våra inkomster. Just det är inte nytt. Den ekonomiska verkligheten har över tid fluktuerat men kanske inte medfört svängningar av den magnitud vi upplevt de
senaste åren. Jag återkommer till det och varför jag också anser att vi trots
utmanande tider även har en ljus framtid att invänta.
Volatiliteten som vållar oro beror på många olika saker men bottnar mest i
det allmänna tillståndet på de marknader där åländska och finländska företag
opererar. I tider av tveksamhet och i viss mån oro och stigande arbetslöshet
är det inte så enkelt att göra affärer och det får återverkningar på såväl
klumpsumma som skattegottgörelse. Här ska man minnas att medan klumpsumman lite yvigt uttryckt skapat grundtryggheten för vårt självstyre är det
skattegottgörelsen som, tack vare framgångsrika företagare, gett Åland det
lilla extra. Idag och, som det verkar på grund av de skäl jag inledde med, de
kommande åren viker skattegottgörelsen neråt medan klumpsumman håller
sig på en skaplig nivå. Här kan vi skatta oss lyckliga ifall att Ålands penningautomatförening fortsättningsvis lyckas bra med sina affärer och därmed
skapar en lotteriskatt som återbärs från staten och till vis del kompenserar
sviktande skattegottgörelse.
I finans- och näringsutskottet har vi de senaste veckorna behandlat det liggande förslaget till första tilläggsbudget för år 2013. Det är på många vis ett
komprimerat budgetförslag där tyngdpunkten vilar på Ålands hälso- och
sjukvård, vilket vi också efterlyste i vårt betänkande kring budgeten för 2013
och tilläggsbudget två för 2012. Ska man vara noga så krävde utskottet ordagrant ”en noggrann analys” samt ”analysresultat” och ”åtgärdsprogram”. Det
är inget konstigt med det heller då som bekant en väldigt stor del av landskapets utgifter går till just ÅHS. Detta har vi påpekat flera gånger från utskottets sida i samband med tidigare betänkanden, senast i januari. Sedan
dess, då ÅHS-ekonomin såg skakigare ut än normalt, har flera och viktiga åtgärder vidtagits, vilket framkommer i förslaget till tilläggsbudget.
Den operativa högsta ledningen för ÅHS är också ny och deras överordnade i form av styrelseordföranden blir snart en annan. I detta sammanhang
vill jag inflika, liksom jag gjort vid snart sagt alla budgetanföranden så här
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långt, det är oerhört viktigt att leda verksamheter, vilket slag det än handlar
om, på ett inspirerande och stödjande sätt. Man ska förvisso ställa krav på
organisationen men en styrelse ska också vara tydlig, ärlig, delegerande och
dess medlemmar ska utgöra goda förebilder. ÅHS-styrelsens agerande och
professionalism är avgörande i arbetet med att skapa balans i den åländska
ekonomin.
I utskottet resonerade vi också kring användandet av PAF-medel i händelse att överskottet långsiktigt blir större än som behövs i finansieringen av
den allmännytta som beskrivs i lotterilagen. Utskottet håller till stora delar
med landskapsregeringen när det gäller att på ett klokt sätt utnyttja pengarna
men påminner ändå om vikten av att ta ett mer detaljerat förslag till denna
sal för debatt. Jag ska väl inte göra mig till tolk för hela utskottet men jag
upprepar gärna vad jag sagt tidigare för jag förstår inte riktigt varför överskottet från en laglig verksamhet ska behandlas annorlunda än överskottet
från annan laglig verksamhet. Ja, när det gäller spel finns det en lagstiftning
som ska följas. Men, detta är Ålands lagting med makt att stifta nya lagar och
skyldighet gentemot våra förfäder och efterkommande att bygga ett nordiskt
välfärdssamhälle med våra till buds stående medel. Som öbor har vi alltid varit vana att hantera nya situationer på ett pragmatiskt vis. Det hoppas jag vi
tillsammans också kan göra när det handlar om PAF-medel.
Det finns andra befarade utgiftsposter som nämnts i salen men som vi i utskottsbehandlingen valt att inte hantera på djupet. Vi tror oss veta att såväl
Ålands gymnasium som infrastruktursektorn dragits med höga och oväntade
kostnader under inledningen av året. Vi konstaterar att avdelningarna ändå
inte äskat om mer medel vilket är bra. Innan den liggande budgeten förändras måste man internt göra precis allt för att undvika tilläggskostnader även
om det innebär betydande omprioriteringar. Det ekonomiska läget är utmanande som det är – även utan oplanerade utgifter.
Det är såklart enkelt att stå här och slå fast att besparingarna är för små
och går för långsamt. Jag ber ändå lagtinget tänka på att det gått bara fyra
och en halv månader på det nya året och att mycket återstår. Vi har sedan tidigare begärt en halvårsredogörelse som enligt planerna ska ligga på lagtingets bord efter sommaruppehållet. Man borde mot den bakgrunden inte bli
alltför kortsiktig i tanke och handling. Vi bygger samhälle för alla ålänningar
och för hela Åland.
I utskottet förde vi, inspirerade av remissdebatten, en diskussion kring begreppet ackumulerat underskott och vad det på riktigt betyder. Svaret är i
siffror 38 834 000 euro såvitt budgeten för 2013 förverkligas. Här måste jag
dyka ner i historien för ett ögonblick för att folk ska förstå vad det egentligen
handlar om. Det här med att räkna ett ackumulerat resultat tog sin början då
landskapet började föra egen bok. Man måste minnas att det före det fanns
ordinarie medel och enskilda medel. Ordinarie medel var sådant som täcktes
via den skattefinansiella utjämningen som eliminerade eventuella och så kallade ackumulerade över- eller underskott. Antingen täcktes landskapets utgifter eller så ställdes de utanför kolumn och skulle då täckas med enskilda medel. Då uppstod ibland över- och underskott som fördes över från ett år till ett
annat år. De första åren med det nya avräkningssystemet 1993-1994 upptogs
anslag för täckande av utgifter som ställts utom kolumn vid de sista utjämningarna enligt det gamla systemet. Därmed kan man säga att det uppstod en
kontinuitet i underskotten som fördes över.
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I bokslutet för 1998 förändrades redovisningen så att det gjordes en sammanräkning av det ackumulerade överskottet istället för att man som dittills
tvingats se på flera ställen i bokslutet och summera olika belopp, alltså överskottet eller underskottet för det aktuella året plus eventuella budgeterade
överskott. I allt detta ingår även projekt som inte förverkligats men som finns
kvar i budgeten. Allt detta är ur kameral synvinkel såklart intressant men inte
lika viktigt som det övergripande resultatet av alla dessa transfereringar varit
för ålänningarna och för hela Åland.
I sammanhanget är det nämligen viktigt att minnas att vi med hjälp av
detta ackumulerade underskott som idag kan uppfattas som stort skapat om
inte ett överskott så i varje fall väldigt mycket i form av livskvalitet, trygghet,
lärosäten, kulturhus, idrottsanläggningar, infrastruktur, sjukvård, socialväsende och mer som tillsammans gör Åland till en av världens allra bästa platser att leva på.
Ur ett finansiellt hänseende kan man gå tillbaka till 1994 då detta så kallade underskott började uppstå. Sedan dess har det av olika skäl varit tio år av
överskott, år då de åländska företagen gått bra och sett till att skattegottgörelsen skapat guldkant i samhällsekonomin. Det har också varit nio år då utgifterna varit större än intäkterna. Värst var det mellan åren 2008 och 2010 då
den internationella finanskrisen grävde stora hål i landskapsekonomin och
inledde utraderandet av den utjämningsfond som de tio goda åren skapat. Vi
lever alltjämt i svallvågorna från den krisen. Vi gjorde underskott i fjol, vi gör
underskott i år och nästa år men vi har förutsättningar att skapa balans år
2015, givet att faktorer i omvärlden som varken vi eller någon annan kan förutspå går åt rätt håll.
Behandlingen av den föreslagna tilläggsbudgeten gick rätt snabbt i utskottet. En majoritet anser att vi ska fortsätta den väg Ålands lagting och Ålands
landskapsregering valde i samband med omställningsbudgeten 2012 och bekräftade i samband med stora budgeten 2013. En minoritet vill dra ner på
mer än det föreslagna och vill att tilläggsbudgeten ska komplettas med ytterligare sparförslag. Det är nog bäst om de berättar mer om sin motion på egen
hand. Utskottet valde att förkasta den. Jag vill ändå påminna om att regeringen redan har dragit ner på till exempel landskapsandelarna till kommunerna, på studiebidraget till studeranden och på sjukavdraget i kommunalbeskattningen. Mot detta protesterade samma opposition kraftigt men kräver
nu hårdare tag mot en redan pressad förvaltning, skolväsende, sjukvård och
infrastruktur. Dessutom har regeringen på ett modigt och beslutsamt sätt tagit sig an besparingar i en skärgårdstrafik som över tid vuxit utan proportioner i förhållande till andra offentliga utgifter. Även mot detta har oppositionen
protesterat och i varje fall inte tydligt föreslagit alternativ.
Frågorna som allt detta kokar ner till är följande: När är det gott nog? Hur
mycket får det kosta att spara? Vad är välfärd värt? Det är frågor utan slutgiltiga svar. Vi lever i finansiellt svårförutsägbara tider. Ingen vet vart vi är på
väg. Då gäller det att manövrera försiktigt och inte spä på den allmänna osäkerhet som råder. När man bygger samhällen ska det inte ske med kvartalsekonomin som ledstjärna. Det ska vara för alltid. Vi har en tilläggsbudget som
är ett steg på den vägen, det är inget jättekliv och ska inte vara det heller.
Förutsättningarna för att år 2015 göra inkomsterna och utgifterna lika stora
finns fortfarande även om vägen dit inte är enkel.
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Jag vill också understryka att det finns tecken som talar för det åländska
näringslivet och Åland som framtidssamhälle. Vår närmaste stora marknad,
Stockholm och Mälardalen hör idag till världens snabbast växande ekonomier
och arbetsmarknader. Med tanke på Ålands geografiska läge finns det många
skäl att på allvar och förutsättningslöst ta oss en funderare på och göra en
grundad analys av vad det kan betyda för vår gemensamma framtid. Vi får
inte låta oss hejdas i arbetet för vår eftervärld genom att fastna i nutiden på
ett sätt som leder tankarna till daytrading. Vi investerar långsiktigt. Till våra
uppgifter i detta parlament hör att skapa framtidstro.
Fru talman! Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottets majoritet att
landskapsregeringens förslag till första tillägg till budget för år 2013 antas, att
budgetmotion nr 47/2012-2013 förkastas samt att lagtinget beslutar att första
tillägget till budgeten för år 2013 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den
har i lagtingets beslut. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande Pettersson uppehöll sig djupt vid
användningen av överskottsmedel i penningautomatföreningens verksamhet och konstaterar att landskapsregeringen inte har hörsammat utskottets tidigare uppmaning om användningen av dessa. Det skulle vara
intressant, för åtminstone mig här i salen, att veta på vilka grunder
landskapsregeringen enligt utskottet har felat? Kan man ta till behandling ett betänkande när den här typen av väsentlig information uppenbarligen saknas? Regeringen har inte skött sig men man säger inte vad
det beror på eller vilka slutsatser man kan dra av det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson kommer med bra frågor.
Frågan kring penningautomatmedel är så stor att den kanske inte
bara kan hanteras i en skrivning i en tilläggsbudget. Vi höll med om
många saker som landskapsregeringen förde fram i utskottet. I och med
att frågan om penningautomatmedel den är baserad i landskapslag, lotterilagen, så kanske frågan är större än att man bara hanterar den i en
skrivning i en tilläggsbudget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Petterson för anförande. Det var väl ungefär
detta som vi har diskuterat.
Det var en sak som jag reagerade på som utskottsmedlem och det var
när ledamoten började diskutera PAF-medel och huruvida man inte kan
använda dem på samma sätt som alla andra inkomster från laglig verksamhet. Vi kanske behöver förtydliga att det här säkert var utskottsordförandes egna funderingar och spekulationer. Utskottet har nog inte
spekulerat i de banorna.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag var väldigt tydlig med att jag inte skulle göra mig till tolk för hela utskottet, men att jag gärna upprepade vad jag hade sagt tidigare eftersom

703

jag tycker att det är viktiga frågor. Jag vill hävda att jag var väldigt tydligt med varifrån detta kom.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Möjligen sade ledamoten så. Om man ska vara riktigt
tydlig så kanske man skulle föra fram utskottets betänkande först och
sedan föra fram sina egna tankar efter det. Då blir det också ännu tydligare för alla åhörare.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Tack för det ltl Asumaa. Just detta replikskifte känns
som en favorit i repris. Jag vidhåller nog att jag tror att de som lyssnar
väldigt tydligt hör skillnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande har ju för vana, i samband med budgetar, att hålla långa tal om både det ena och det andra. Den rätten har säkert utskottsordförande i form av ett lagtingsmandat.
En sak som inte har nämnts i betänkandet är något om den förväntade konjunkturen. Landskapsregeringen hade ju beskrivit, med stöd av
ÅSUB:s konjunkturrapport, hur man ser på konjunkturutvecklingen.
Men utskottet har valt att inte säga ett endaste ord om det. Däremot
stod ju utskottsordförande och berättade om någon syn om hur utvecklingen möjligen kan ske. Det finns en hel del som skiljer i kvalitet och innehåll i betänkandet jämfört med det som ordförande framför.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag var väl rätt tydlig med att som läget är just nu så råder
det väldigt stora skillnader mellan de olika prognoserna som man får.
Jag var nog också väldigt tydligt med att ingen faktiskt kan säga vart vi
är på väg.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Får vi tolka det senaste som att det är orsaken till att utskottet i betänkandet inte säger ett endaste ord om de sakerna? Det är lite
förvånansvärt i de här osäkra tiderna att man inte väljer att ha en uppfattning överhuvudtaget om det. Om det är osäkerheten som är grund
till frånvaron av beskrivningar här så får vi väl ta det till oss.
En sak som ordförande sade i en replik här, kopplat förstås till huvudanförandet, det är att utskottet skulle ha ställt sig en hel del positivt
till det som landskapsregeringen har sagt om PAF. Det tror jag att inte
riktigt stämmer. Kompromissen är ju att man ska begära en tydligare
beskrivning av användningsändamål och en ny diskussion innan man
tar ställning i frågan.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Det känns som om jag möjligen står och upprepar mig
här lite. Jag måste uttrycka mig tydligare i fortsättningen, tror jag. Jag
sade att utskottet håller till stora delar med landskapsregeringen men
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påminner ändå om vikten av att ta ett mer detaljerat förslag till denna
sal för debatt. Vad man lägger för värde i "stora” är väl upp till var och
ens egen bedömning. Jag hävdar nog att utskottet delar uppfattningen
till stora delar, men vill ändå ta debatten en gång till.
När det handlar om varför man inte nämner de ekonomiska konjunkturerna så sviker mig möjligen mitt minne. Men så vitt jag kommer ihåg
så var ltl Perämaa med på samtliga möten när vi behandlade denna tillläggsbudget i utskottet och ltl Perämaa nämnde inte med ett ord att vi
skulle ha med detta i betänkandet. Möjligen är det här ett tillfälle när det
är lite för sent för att vakna tidigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Jag roade mig med att läsa det anförande som ltl Petterson höll när han presenterade finansutskottets betänkande angående
den ordinarie budgeten. Det var ett väldigt tufft anförande. Det är ett
helt annat tonläge nu. Man skrev i det betänkandet från finansutskottet
att man i brådskande ordning skulle komma i nästa tilläggsbudget och
göra de nödvändiga inbesparingarna. Enligt mitt synsätt, och som jag
sade i remissen, så finns det inte fog för att strunta i den uppmaningen.
Man drog då en vals om att läget har blivit bättre och då var det många
av oss talare som sade att då måste finansutskottet faktiskt gå in på djupet och peka på vilket sätt det har blivit bättre. Det finns ingen analys
överhuvudtaget när det gäller det.
Ltl Pettersson sade i sitt tuffa anförande i december: ” läget är besvärligt, inte hopplöst om vi förmår greppa allvaret.” På vilket sätt anser ltl Pettersson att landskapsregeringen och partierna bakom greppar
allvaret när det gäller ekonomin?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det ltl Eriksson. Vi resonerar på det här viset, som jag också
sade i mitt anförande, att vi ska undvika daytrading och kortsiktiga ekonomiska bedömningar när det handlar om att bygga samhällen. Vi skrev
i betänkandet väldigt tydligt att landskapsregeringen skulle ha beredskap att komma med ytterligare information, vilket ltl Eriksson naturligtvis missade att nämna. Vi hävdade nog att det man har gjort inom
ÅHS, som är den största och viktigaste kostnadsposten, så är faktiskt
väldigt mycket. Det vore fel att lägga alltför mycket press på den organisationen nu när den inte ens har kommit igång. Personligen har jag
stora förhoppningar på att det ska bli bättre tider kring ÅHS och jag ser
fram emot halvårsredogörelsen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kanske har varit med för många år så jag har sett att ÅHS har varit
till och från många gånger, nu är det till, men jag är rädd för att det kan
bli från igen.
Ltl Pettersson sade att det finns förutsättningar för att få en budget i
balans 2015. På vilka grunder kan ltl Petterson påstå det? Nog blir man
ju ganska förvånad när man hör honom i ett replikskifte säga; ”vi vet
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inte vart vi är på väg”. Just mot den bakgrunden, när man inte vet vart
ekonomin är på väg och det är vi helt ense om, så är det ju oerhört viktigt att man faktiskt är väldigt sparsam och inte tuffar på så som man
gör i den här tilläggsbudgeten. Man tuffar på precis som man alltid har
gjort men man vet ändå inte vart man är på väg. Det är ett skrämmande
uttalande av finansutskottets ordförande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, jag trodde inte att ltl Eriksson var så lättskrämd, men man
kanske blir det när man har varit här alldeles för länge. Därför tror jag
faktiskt att det är bra att man får in lite nya ögon med jämna mellanrum.
Vi vet att Ålands ekonomi är baserad på omständigheter som vi själva
inte kan hantera. Vi är fast vid det klumpsummesystem där inkomsterna
avgörs av andra än oss själva, bortsett från skattegottgörelsen, där vi
faktiskt har möjlighet att påverka. Det har gjort att Åland har kunnat
sätta guldkant på tillvaron över åren. Klumpsumman är av den beskaffenheten att den är orörbar för vår del. Däremot kan vi hålla koll på utgifterna och beroende på hur man väljer att betrakta utvecklingen så kan
jag faktiskt se att det har gjorts väldigt mycket åt utgiftsnivåerna under
denna korta tid som denna regering har suttit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande överraskar mig mycket när han
säger att skärgårdstrafiken har vuxit till sig och blivit så oerhört dyr. Sedan ser jag att inte fanns pengar upptagna för skärgårdstrafiken i den
här framställningen.
Ordförande sade att oppositionen inte presenterar några lösningar
och förslag. Då ska jag friska upp minnet. Vi har presenterat förslag att
bygga ut kortrutten. Vi har presenterat östra Föglö, där vi förlorade omröstningar här. Vi har presenterat att t.ex. bolagisera trafiken, det skulle
medföra att man kunde kontrollera trafiken bättre och inte fanns det
något gehör för det heller. Så förslag har vi presenterat, bästa ordförande Petterson.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det. Jag tror nog att det är ett ostridigt faktum att de totala
kostnaderna för skärgårdstrafiken har stigit på ett sätt som ingen har
kunnat kontrollera, mycket till följd av faktorer som faktiskt bestäms
långt borta ifrån oss när det gäller oljepris och liknande.
När det handlar om kostnadsbesparande förslag så bör nog ltl Sundblom känna till att det inte är tillräckligt att man säger att man ska börja
bygga på östra Föglö. Jag påminner om att östra Föglö är väldigt stort
och där finns väldigt många alternativa lösningar. Man behöver nog ha
en välgrundad analys som bas innan man slår fast att man ska göra det
ena eller det andra.
När det gäller bolagiseringen av trafiken så är den omöjlig att göra
innan man har ordning på kostnader, intäkter, arbetsscheman, rutter
och allt möjligt annat. Det ena måste först göras, man måste först se till
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att kortrutten byggs ordentligt, sedan ska man ta resten och allt det arbete pågår som allra bäst just nu.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Vi har presenterat förslag, vilket jag ville berätta.
Ltl Petterson representerar ett parti som egentligen kontinuerligt har
hållit i handbromsen när det gäller utbyggnaden av skärgårdstrafiken
för att komma till en billigare lösning. Det är ett ostridigt faktum.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det. Jag vidhåller detta att komma med förslag som inte är underbyggda i analys, förnuft eller behov så är inte att betrakta som förslag. Är det så att det parti som jag nu råkar representera har kämpat för
att hålla nere kostnaderna för skärgårdstrafiken så måste jag säga att det
var väldigt bra gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson hade en redogörelse över det ackumulerade budgetunderskottet och konstaterade, som vi gör i betänkandet, att
det ligger på 38 miljoner. Hur ska man räkna de pengar som man har
plockat ur utjämningsfonden? Ska detta räknas in i det ackumulerade
underskottet? Hur anser ltl Petterson att de pengarna ska betraktas?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det där är antagligen en ganska akademisk fråga. Om pengarna är borta så måste man räkna dem som borta, vad jag kan begripa.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det var därför jag ställde den här frågan. Många brukar inte betrakta det som ett underskott när man tar pengar av sparat
kapital. Jag anser att om man går in på sparat kapital som man kan ha
till investeringsändamål så då är man och nallar på ett underskott. Det
är bara att gå till sin egen plånbok, lever man över sina tillgångar och
går in på det sparade kapitalet om man har något så då är det ett underskott.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Ja, jag vet att man ofta väljer att jämföra den egna plånboken och landskapet Ålands ekonomi. Det är ju ibland ett enkelt sätt att förklara saker
på. Men landskapets ekonomi är det nog mera komplicerat än så, eftersom man har den så kallade budgetvågen rullande framför sig hela tiden och det har man inte riktigt i den egna plånboken. Vi har nog faktiskt försökt reda ut det ackumulerade underskottet, som ltl Eklund
mycket väl känner till. Han sitter med och bidrar starkt till utskottets
arbete. Det har inte varit alldeles jätte enkelt att reda ut det, som ledamoten också mycket väl känner till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

707

Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För det första skulle jag vilja lite återgå till den diskussionen som
vi hade med utskottsordförande för en stund sedan, eftersom jag nu har ordet
i ett anförande. Jag hade inte flera repliker och kunde inte säga det som jag
tänker säga nu. Utskottsordförande anklagade mig och liberalerna för att vi
inte i utskottsbehandlingen skulle ha föreslaget skrivningar om konjunkturutvecklingen överhuvudtaget. Det är klart, så blev det. Utskottsmajoriteten
röstade ju ner våra synpunkter som kopplar ihop uttryckligen med konjunkturutvecklingen. Om utskottsordförande hade tagit sig tid att läsa den reservation som finns på den sista sidan, bilagt till själva betänkandet, så står det
uttryckligen; med hänvisning till konjunkturläget och de mer negativa prognoser i förhållande till vad som lades vid årsskiftet. Vi hänvisade till utsago
om försämrad svensk ekonomi.
Därför har vi alltså föreslagit att en kompletterande framställning borde
läggas. Vi har ju uttryckligen fört fram och resonerat kring konjunkturutvecklingen. Vi har lagt ett förslag om ytterligare inbesparingsåtgärder men
fått nej, vi blev nedröstade. Att sedan anklaga oss för att inte föra fram de här
sakerna så detta tror jag att var och en förstår utan jag säger desto mera om
det.
I likhet med ett annat replikskifte så vill jag för liberalernas del föra fram
den stora skillnaden i tonläget som finans- och näringsutskottet har nu jämfört med det som skedde vid årsskiftet när grundbudgeten för 2013 behandlades och sedermera diskuterades i form av ett betänkande här i salen. Då
uppfattade många, liberalerna också, att nu hade vi ett finansutskott som ville
vara med och ta tag i rodret och styra Åland mot ekonomiskt säkrare vatten.
Under olika mandatperioder har utskottet i olika ämnesområden förstås
kunnat visa att de är aktiva och tar grepp om situationerna. Vi trodde att finansutskottet stod inför en sådan utveckling då vid årsskiftet när grundbudgeten togs. Men nu är tonläget ett helt annat. Nu uppfattar vi det som att utskottet mer eller mindre hukar sig för någonting som vi inte vet vad det är.
Antagligen har utskottet fått en tillsägelse från sina partier och landskapsregeringen om att man bör vara mera försiktig med vad man säger för att på det
viset behålla lugn och ro i landskapsregeringens samarbete. Det här är förstås
våra tolkningar. Det här är ju förstås normalt i politiken och parlamentarismen att man ibland kan stå på sig lite mera och ibland får man vara lite mera
foglig och nu tycks vi stå i en situation där majoritetsmedlemmarna i utskottet väljer att vara mera fogliga.
Utskottet var väldigt tydligt vid årsskiftet. Man sade väldigt tydligt att
landskapsregeringen ska hålla sig till budgetramarna. Man ska gärna bedriva
verksamheten t o m lite billigare än att använda alla de medel som man har
fått tilldelade till sig. Man sade också, så som vi uppfattar det, i en stor enighet att landskapsregeringen skulle återkomma med inbesparingsförslag i
första tilläggsbudgeten och det gjorde man i en konjunktursituation som såg
mörkare ut än vad fallet var då när landskapregeringen lade sitt budgetförslag.
Vi uppfattar ju att de dystrare prognoser som kom fram under utskottsbehandlingen vid årsskiftet har i hög grad ganska mycket realiserats. Det är
fortfarande prognoser så ingen vet vad det blir, men prognoserna har lagts på
en lägre nivå än vad de var då. Därutöver har ju våra egna prognoser visat att
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skattegottgörelsen kommer att sjunka mera än vad vi trodde då. Vi ser bara
att det finns goda skäl till att följa lagtingets beslut som togs då.
Sedan har det varit någon slags ordlek här i salen som kanske har förts
närmast av moderaterna att man måste läsa texten, det som lagtinget bestämde, och egentligen betyder det att man inte ska behöva återkomma. Ordlek kan man bedriva om man tycker att det är viktigare än att ta ansvar över
ekonomin.
Vad säger finans- och näringsutskottet nu då? För det första, som jag har
sagt tidigare, man säger ingenting om konjunkturläget. Man motiverar sig
inte med ett ord varför man inte skulle följa lagtingets beslut om att ytterligare vidta åtgärder för att balansera ekonomin. När man tidigare har sagt att
man borde förverkliga verksamheten t o m billigare än att använda alla de
budgetramar man har så säger man så här på sidan 2 under Ålands gymnasium respektive Ålands hälso- och sjukvård: ” Utskottet förutsätter att landskapsregeringen i halvårsredogörelsen över budgetförverkligandet till lagtinget klarlägger huruvida Ålands gymnasium och ÅHS kommer att hålla
sig innanför givna ramar på helårsbasis”. Nu är det inte några starka ord att
man ska förverkliga verksamheten t o m billigare än användningen av de
budgetmedel som finns. Nu vill man bara ha reda på huruvida man lyckades
hålla sig till ramarna. Man säger inte om man ska följa eller inte följa det, det
räcker att man får besked om huruvida man har hållit sig till ramarna. Tonläget är ett helt annat.
Finans- och näringsutskottet tog inte den chans som man hade att verkligen ta tag i rorkulten för att bistå landskapsregeringen med att uppnå en budget i balans. Nu väljer man att fogligt sätta sig i en avvaktande roll för att vid
sidan följa med vad som kan tänkas hända.
Betänkandet och själva framställningen innehåller inte till övriga delar
särdeles mycket att säga om, förutom detta med PAF. Där har vi varit tydliga
från vår sida. Vi hoppas att den här skrivningen om PAF ska kunna gälla
ändå. Som jag tidigare nämnde så har vi förut trott att vi har varit eniga om
skrivningar och sedan har det visat sig att det inte överensstämmer med verkligheten. Vi hoppas att landskapsregeringen, och kräver det förstås, kommer
med en tydligare och mer detaljerad beskrivning av vad man avser. Det är en
synnerligen viktig fråga för oss.
För övrigt var väl förslagen av mindre viktig karaktär så vi har valt att inte
desto mera i det här skedet säga så mycket om det.
Som konsekvens av mitt anförda så har vi reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag i betänkande. Vi vill att landskapsregeringen ska återkomma i
enlighet med det som vi uppfattar som lagtingets beslut och i enlighet med
vår innerliga och inre uppfattning om att det kommer att krävas ytterligare
åtgärder för att balansera landskapets ekonomi.
Jag aviserar att vi vid omröstningen sedan kommer att ställa krav på att
lagtinget ska rösta om att uppmana landskapsregeringen om att återkomma
med en kompletterande framställning till detta förslag. Tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! När det gäller det första påpekandet från ltl Perämaa
att vi inte i betänkandet har tagit med skrivningar kring den allmänna
ekonomiska utvecklingen så vidhåller jag min uppfattning att vi alla,
som sitter i utskottet, bär ett gemensamt ansvar att komma med all-
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männa skrivningar i betänkandet, vilket jag har tyckt från allra första
början. Att hänvisa till faktiskt rätt snärjiga skrivningar i en motion är
inte hederligt gentemot utskottets betänkande.
När det gäller den andra delen, den förmodade ukasen från landskapsregeringen, så måste jag göra ltl Perämaa besviken och förneka att
något sådant har förekommit. Tvärtom, vi har haft en väldigt tydlig
uppdelning och det har inte kommit några som helst påtryckningar, det
vill jag nog bara säga. Egentligen vill jag inte alls bemöta sådant trams,
ursäkta uttrycket.
Inte heller ska finans- och näringsutskottet vara regeringens verktyg
lika lite som det ska vara oppositionens verktyg. Vi ska faktiskt företräda
alla.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Trams eller inte, resultatet av behandlingen av finans- och
näringsutskottet är tydligt för den som vill läsa. Det var skarpa texter i
samband med årsskiftet. Hur kan texterna vara fogliga nu i samband
med första tilläggsbudgeten? Det är vår uppfattning i alla fall, sedan om
det är trams eller inte får andra bedöma och det gjorde uppenbarligen
utskottsordförande.
Visst är det allas ansvar att bidra till ett betänkande. Vi har synnerligen konstruktivt föreslagit att vi borde stå fast vid tidigare beslut om att
kräva ytterligare inbesparingsåtgärder. Enligt vår bestämda uppfattning
så har utskottsmajoriteten ändrat sig från den enighet som vi hade i de
här frågorna för bara någon månad sedan. Om man ska bedöma vem
som har varit konstruktiv eller inte så blir det lätt för oss i varje fall.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det. Jag noterar att ltl Perämaa vill fortsätta att kvartalsekonomi när man hantera landskapet Ålands kassa och det vill jag inte gå
med på. Från finans- och näringsutskottet ser vi långsiktigt på detta
bygge. Vi har kommit med ett betänkande där vi har krävt starkare åtgärder. Landskapsregeringen har kommit tillbaka med, så vitt jag och
utskottsmajoriteten uppfattar det, starkare åtgärder. Vi har infört en
halvårsredogörelse som är unik och som kanske borde ha funnits tidigare år för att man skulle ha ett mindre underskott idag. Genom den
markeringen har vi visat tydligt att vi vill följa upp vad som händer. Men
att börja ägna sig åt daytrading i form av tre månaders uppföljningar,
det leder faktiskt inte någonstans. Man måste ge arbetet längre tid.
Jag kanske måste påminna om att ltl Perämaa sitter i ett utskott och
inte i en regering under den här perioden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ja, ordförande, det sista återstår väl att se om det gäller för hela mandatperioden.
Angående daytrading och kvartalsekonomi så skrev utskottet i samband med årsskiftet, undertecknat av utskottsordförande, att landskapregeringen skulle återkomma med en tilläggsbudget med ytterligare inbesparingar att ta ställning till. Vad är det då? Begär utskottsordförande
att det tidigare betänkandet ska dras tillbaka nu eller vad är det frågan
om? Det fanns uttryckligen en enighet att situationen, utgående ifrån de
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prognoser som fanns, var så pass allvarlig att man måste verkligen spara
ytterligare pengar. Det som man hade föreslagit räckte inte till. Nu säger
ju landskapsregeringen någonting om vad man ska göra för att man ska
lyckas hålla de ramar som är satta, men ingenting om vad som ska
komma därutöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, jag lyssnade på ltl Perämaas anförande samtidigt som jag läser
den liberala reservationen med stigande förvåning. Här har vi alltså
förra finansministern, som är väl insatt i landskapets ekonomiska angelägenheter, vars budskap är ”att det är dåligt, gör bättre”, såsom jag
hörde. Det är jättebra med kritik, men var ska vi minska? Ska vi minska
på skolan? Vilka skolor ska vi minska på? Eller ska vi minska ÅHS, vilka
verksamheter ska vi lägga ner och hur mycket ska vi spara?
Jag tycker det lite börjar likna Ålands Framtids oppositionspolitik
som vi fick bekanta oss med i förra budgetbehandlingen då man drog till
med 890 000 euro utan att specificera var de ska tas ifrån.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den här diskussionen är givetvis väntad och den behöver
man föra också. Var ska man spara om man ska spara? Alla här har ju
rätt att gå upp och säga vad man vill efter mitt anförande. Vi kunde konstatera i en tidigare replikväxling här att i budgetsammanhang har jag
lagt konkreta förslag på att spara pengar i skärgårdstrafiken genom att
förverkliga ett kortruttsprojekt och genom att införa kortruttrealiteter
redan nu. Men vi fick domen från den som var med om den replikväxlingen, att de förslag som hade lagts inte var seriösa och de var inte beaktansvärda. Nu tycker jag att majoriteten måste bestämma sig. När vi
lägger konkreta förslag, ska man då döma ute dem som icke seriösa eller
kunde man möjligen ta förslagen till sig för att verkligen spara pengar?
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Perämaa, jag kan inte ta ansvar för vad andra har sagt i andra repliker. Däremot kan jag konstatera att landskapsregeringen har lagt ett
konkret förslag som finns precis här. Jag undrar vad oppositionens alternativ är till det förslaget?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I en replik kan jag inte berätta om mera konkreta förslag på
hundratals budgetmoment.
Kortrutten och färjfäste på Östra Föglö är en sak som jag är säker på
att vi skulle driva betydligt snabbare. De förslagen har vi lagt.
När det gäller samhällsservicestrukturreformen så menar vi också att
landskapsregeringen inte har kommit med det meddelandet som man
lovade till den här våren och som kunde ge budgeteffekter redan 2014.
Vi kunde ha agerat betydligt snabbare i den frågan. Man har ju valt att
inte förankra de frågorna med oppositionen överhuvudtaget. De parlamentariska kommittéerna är inte tillsatta.
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Det här var bara några ord om de stora reformerna där vi kunde ha
bidragit till en betydligt snabbare process än den som vi nu ser.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa höll i rodret åren 2007-2011, det var svåra år
där ekonomin sjönk. Vi åt i stort sett upp hela den utjämningsfond som
vi hade och vi påbörjade en ganska stor ackumulering av vårt underskott. Jag tycker att man kanske kunde förvänta sig lite större ödmjukhet ifrån ltl Perämaa också. För ltl Perämaa, om någon, borde veta att
förvaltningen behöver långsiktighet i sitt arbete för att kunna verkställa
omställningar på ett klokt och kostnadseffektivt sätt. Ltl Perämaa är
mycket väl medveten om att det första som den här regeringen gjorde
var att ta en omställningsbudget som innehöll många, många både stora
och små sparförslag, förändringar och reformer och alla de håller på att
förverkligas på ett eller annat sätt just nu. ÅHS kämpar med att få ekonomin i balans, gymnasieskolan kämpar med att få ekonomin i balans,
skärgårdstrafiken kämpar med att klara sig och många, många andra
som vi kan räkna upp. Det här är ett jättearbete.
Ltl Perämaa, kom gärna med kritik men kom också med konkreta förslag på besparingar för då ökar trovärdigheten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag säger igen om kortrutten; förverkliga ett färjfäste på
östra Föglö och inför kortrutt på riktigt i skärgårdstrafiken i början på
vintern enligt de förslag som vi liberaler lagt. Förslagen finns skriftligt
och kopplade till de budgeter som har lagts. Det sparar pengar.
Visst, långsiktighet behövs självklart. Jag tror att det som allra minst
behövs är ett lagting som runt den 20 december sade att nu krävs det ytterligare inbesparingar eftersom prognoserna är negativa och sedan
sade man fyra månader senare att prognoserna blev sämre, men nu säger lagtinget att det behövs inte några ytterligare inbesparingar. Det
krävs en långsiktighet i den politiska signal som ges ut i förvaltningen
och samhället. Det blir inte trovärdigt att byta spår hela tiden. I det här
fallet är det inte vi som har bytt spår.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan garantera för ltl Perämaa och alla andra att den här
landskapsregeringen tar mycket allvarligt på den ekonomiska situationen och de målsättningar som vi har i omställningsbudgeten att försöka
uppnå balans i ekonomin 2015. Men man måste också inse att vi har en
regering som har ett ansvar för hela samhället. Vi jobbar också aktivt för
att motverka ungdomsarbetslösheten, vi försöker föra en aktiv näringspolitik, vi försöker ha en bra utbildningspolitik och vi försöker också ha
en sjukvård på en god nivå som ålänningarna kan känna sig tillfredsställda med. Det är helhetspolitiken som gäller.
Ltl Perämaas förblindade syn på ekonomin förvånar mig, att det ska
sparas, sparas och sparas. Gör man det så påminner det lite om det här
talesättet; ”bonden sade att om inte kon skulle behöva hö så skulle jag
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också sluta ge vatten”. Det är lite den politiken som jag uppfattar att ltl
Perämaa står för.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är ju alltid lätt att försöka skyla av sig kritik för att man
inte vidtar tillräckligt med åtgärder genom att säga att orsaken till att
man inte gör det är att det krävs någon form av stimulans ute i samhället, vilket det förstås också krävs. Men vi har inte ansvar och vi kan
inte själv bestämma över våra intäkter till fullo, delvis, men till största
delen inte. Därför har vi utgifterna ta ställning till. Jag tycker att det är
vår förbaskade skyldighet att försöka balansera ekonomin med de verktyg och möjligheter som vi har. Att lämna det mera till försynen, såsom
jag uppfattade det, det som både landskapsregeringen och finansutskottet nu gör, det är inte att ta ansvar, enligt oss.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Socialdemokraterna vill ge sitt stöd till finansutskottets betänkande. Vi tycker att utskottet har gjort riktiga och bra bedömningar.
Det gläder mig att skrivningarna om Ålands hälso- och sjukvård är försiktigt optimistiska och att det inte är så negativt om ÅHS som det har skrivits
och pratats mycket om det senaste halvåret. Det finns säkert grund för mycket av det som har sagts.
Så här inför min stundande avgång från ordförandeposten inom ÅHS så
vill jag säga att vi nu i ÅHS följer mycket, mycket noga de kliniker som har de
här röda siffrorna. Det förs genomgående diskussioner om orsaker och man
försöker komma med åtgärder. Det har gjorts rätt stora inbesparingar genom
personalminskning, särskilt när det gäller icke fast anställda närvårdare, närvårdare som haft viss tids förordnanden, och också av läkarsekreterare. Men
de här effekterna syns inte ännu. Det tar faktiskt ganska länge att se effekterna av inbesparingar när man minskar på personal. En annan sak är att det är
en väldigt svår process, det berör människor som påverkas och på sätt som
ingen önskar. Men när det inte finns andra alternativ så är man skyldig att ta
sitt ansvar.
Är det någon annan process på gång, så väntar jag. Jag vill nämligen väldigt gärna att oppositionen hör det här. Det är fortgående på det viset att det
görs personalminskningar inom ÅHS. Om jag uppfattar liberalerna rätt så är
det inte tillräckligt, vi ska göra oss av med ännu mera folk för att ekonomin
ska komma i balans och ramarna ska hållas. Så uppfattar jag liberalernas
budskap; sparka fler! Det är vad som gäller för att få ned driftskostnaderna.
Att en brygga på östra Föglö skulle lösa alla problem, det har vi hört i åratal jamsas om från liberalernas sida. Vilka verksamheter vill ni försämra? Var
vill ni ta bort folk i offentlig sektor? Det är detta som är det tuffa jobbet och
att stå fast vid de åsikterna. Ja, det blir antagligen aktuellt både inom ÅHS,
inom utbildningssektorn och fortsättningsvis kanske inom skärgårdstrafiken.
Men vill oppositionen också ta bort folk från landskapsregeringens centralförvaltning? Det går lätt att stå här och lägga ansvar och krav på andra. Men
säg vilka som ska bort om ni anser att det är nödvändigt. Regeringen och majoriteten har gjort en annan bedömning. Varsågod och kom med förslag, ef713

tersom liberalerna vet att konjunkturbedömningen som den här regeringen
och majoriteten gör är fel. Vi har vår bedömning och drar de slutsatser vi gör.
Vi lever nu, inte i december när vi fattade något annat beslut. Politik är att
vilja och vara beredd att göra andra bedömningar när situationen så kräver.
Men liberalerna har en annan uppfattning. Det intresserar mig vilka personalgrupper som ni önskar skära ner på, vilka förmåner? Kom inte igen med
östra Föglö! Vi har hört det nu, det löser inte alla problem.
Effekterna är långsiktiga, de är betydligt mera svåra att uppfatta i tiden än
att man måste minska på personal inom offentlig förvaltning.
Personligen är jag orolig för gymnasieskolan. För socialdemokraterna är
utbildningsfrågorna heliga. Vi vill inte minska på utbildningsutbudet. Vi hoppas att regeringen och ansvariga ministern hittar lösningar som kan garantera utbildningen så att de unga har möjlighet att, så mycket som möjligt,
studera och utbilda sig på Åland. För det är detta som gör att de också stannar på Åland med mycket större sannolikhet än om de reser bort härifrån och
studerar. Men kanske liberalerna har förslag på vilka utbildningslinjer som ni
tycker att man kan ta bort och vilka personalgrupper man bör minska på?
Jag har med stigande intresse följt liberalernas politik. Ganska länge så
uppfattade jag faktiskt liberalerna på Åland som ett socialliberalt parti. Men
med ltl Perämaa i spetsen, ivrigt påhejad av matematiska kalkyler från ltl
Asumaa, så tycker jag nog att partiet mer och mer börjar ett neoliberalt parti.
Det betyder att staten ska ha så lite ansvar som möjligt för sociala frågor och
andra strikt sådana frågor som inte hör till staten. Individen ska klara sig
själv. En sådan utveckling har man sett i stora delar av världen sedan Reagans och Thatchers tid och den utvecklingen har tydligen också nått liberalerna på Åland.
De socialliberaler som jag har lärt känna har varit mycket intresserade av
att slå vakt om den sociala tryggheten och den regionala jämlikheten. Men jag
ser inte att det är mycket kvar av det. Nu är det hårda bandage, bort med personal från offentlig sektor.
Jag tycker att utvecklingen nästan har gått så långt att ibland förefaller
moderaterna mera humana än den här neoliberala politiken. Vi får bud om
att skära ner och att strama åt osv. Vi som inte tror på den politiken så det är
helt bortkastad retorik. Vi vill inte ha ett sådant samhälle som neoliberalerna
förespråkar. Vi vill ha ett nordiskt välfärdssamhälle och vi tror att vi kan
åstadkomma det med den ekonomiska utveckling som vi har. Tack, fru talman.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Sundback för att hon berömmer mina ekonomiska kunskaper. Jag råkar faktiskt vara utbildad ekonom så det ligger i
mitt intresse. Det är väl rätt hyfsat bra att känna till vad debet och kredit
är när vi här i lagtinget och framförallt i näringsutskottet ska behandla
landskapets ekonomi och budget.
Vad gäller konjunkturläget så anser liberalerna att läget har blivit
sämre. Det är faktiskt en sanning. Både finansministeriet och ÅSUB har
ju konstaterat att konjunkturen och tillväxtprognoserna låg 2,5 procent
lägre än när budgeten för 2013 lades. Det är ingenting som vi har tolkat
utan det har jag läst i rapporterna från finansministeriet och ÅSUB. Det
är ren fakta.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men vad är det för samhälle som Ålands liberaler vill ha? Ska vi
skära ner mera på offentlig sektor? Det är ju detta som ni önskar att regeringen ska göra. Ni kräver att andra ska driva er politik, nej tack säger
jag för socialdemokraternas del. Jag, och jag tror inte någon i den här
regeringen, vill ha ett neoliberalt samhälle. Det får ni själva skapa.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag och liberalerna har uppfattat att regeringen vill ha
en budget i balans och nu har vi ett underskott på drygt 10 miljoner. Det
är ju regeringen själv som har sagt att det måste stramas åt. Det är ju
inte bara vi i oppositionen som säger det. Vi i oppositionen har inte de
verktygen, tilläggsbudget och sådant, för att göra de här åtstramningarna. Är det på det viset att ltl Sundback vill stiga över på den här sidan så
tar vi gärna över rodret och tar också ansvar för den åländska ekonomin.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ju en total missuppfattning att tro att inte den här regeringen
sparar. Liberalerna säger att det inte räcker, mera folk ska bort från offentlig sektor, sparka och skära ner sociala förmåner. Det vill inte vi ha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback ondgjorde sig mycket över vad liberalerna vill göra och inte vill göra. En sak som åtminstone jag och hela min
grupp många gånger säger, det gäller norra Ålands industrihus och att
kasta ut 400 000 euro på norra Ålands industrihus när kommunerna
egentligen inte vill bli av med det, så det skulle vi inte satsa på. Nog är
det ju bättre att ha de pengarna någonstans där de behövs för människorna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, den där åsikten har vi hört. Men är det detta plus bygget på östra
Föglö som skulle rädda landskapets ekonomi, enligt liberalerna? Jag
tror inte det räcker. Vi måste nog få se den neoliberala helhetsbilden innan vi tror på den där politiken.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag nämnde inte östra Föglö i det här fallet. Jag sade
att pengarna från norra Ålands industrihus hade kunnat göra bättre
nytta där de kunde ha kommit människorna till del på något vis.
Ltl Sundback var just inne på ÅHS och nedskärningarna där.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Med all respekt för ltl Sundbloms uppfattning om
400 000 euro, men jag tror nog att perspektivet måste vidgas lite om
man ska tala om att få en budget i balans 2015.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Med anledning av reservationen till finansutskottets betänkande som jag har skrivit under vill jag framföra några synpunkter till mitt
ställningstagande.
I betänkandet till den ordinarie budgeten så skriver utskottet mycket tydligt om sin oro till den kostnadsutveckling som råder och att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till lagtinget med en tilläggsbudget i
syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin på Åland år 2015.
I presentationen sade utskottsordförande Pettersson; ”att landskapsregeringen antagligen i brådskande ordning bör återkomma med en utvidgad
omställningsbudget i början av nästa år”. Så lät det då.
Andemeningen var tydlig och uttalandena var eniga i utskottet att det var
brådskande och ett enigt lagting har omfattat finansutskottets betänkande.
Under remissdebatt när det gäller den här tilläggsbudgeten påstår ledamöter att finans- och näringsutskottets betänkande siktade in sig på att ha beredskap för att budgeten 2015 skulle vara i balans. Självklart är detta slutmålet, men då måste man också starta arbetet så fort som möjligt för att nå målet.
Men som jag sade tidigare, andemeningen och uttalandena var tydliga så
varför ändra ställningstagandet nu? Behovet är fortfarande lika akut och
några större penninginflöden, vad jag vet, har inte uppstått sedan vi antog
den ordinarie budgeten.
Vad är det som gör att landskapsregeringen inte beaktar ett enigt beslut
från lagtinget? Har det skett förändringar i ekonomierna globalt eller nationellt? Nej, omvärldens ekonomier är lika osäkra idag som för några månader
sedan t.o.m. osäkrare vill jag påstå. Tillväxtprognoserna har fått skrivas ner i
både Sverige och i Finland efter det att vi antog den ordinarie budgeten.
ÅSUB skriver ned prognoserna av skattegottgörelsen för 2013 för Åland.
I nyheterna i morse sades att Spanien har över 5 miljoner arbetslösa och
50 procent ungdomsarbetslöshet. Frågan är när nästa rop om ekonomiskt
stöd från EU kommer från ett EU-land och vilka konsekvenser som detta har
på finsk ekonomi och Ålands klumpsumma.
I remissen sade finansministern att Ålands totala ekonomi är god och räknade då in PAF:s goda ekonomi med en kassa på cirka 60 miljoner. Det är
klart att det kliar i fingrarna när man vet att ett bolag som ägs av landskapet
har en sådan enorm kassa och kan lösa alla ekonomiska problem som landskapsregeringen har idag. Därför är skrivningarna i utskottets betänkande
bra, man uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med
förslag om PAF-medlems framtida användning.
Finansministern nämnde även den höga självfinansieringen av pensionsansvaret på 50 procent som en tillgång. Visst är det bra i jämförelse med t.ex.
Finland. Men vi pratar fortfarande om en total pensionsansvarsskuld på
dryga 600 miljoner.
Vad är det då som gör att landskapsregeringen inte vågar vidta åtgärder för
att förändra den kostnadsutveckling som råder? Tidigare har det talats om att
man inte får vara främmande för att göra förändringar i de olika verksamheterna för att få en budget i balans samt ifrågasätta vilken service landskapsregeringen ska stå för i framtiden. Vad kan göras billigare och lika bra, helst
bättre, av andra? Detta har uttryckts från denna talarstol. Om jag inte miss716

minner mig så tror jag t.o.m. att det var finansutskottets ordförande som sade
att man inte får vara rädd för några medel för att få budgeten i balans och då
måste man gå in på alla verksamheter.
Jag tror att problemet är att den nuvarande landskapsregeringen består av
partier med så vitt skilda ideologiska åsikter att man väljer minsta motståndets väg och inte angriper kärnfrågorna. Vi vill ha en genomgång och en plan
av alla verksamheter och ett åtgärdsförslag på vad landskapsregeringen ska
göra för att komma till rätta med landskapets ekonomi. Tack, fru talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag kan försäkra ltl Eklund att inom alla verksamheter som landskapet
ansvarar för så pågår det en omställningsprocess där man försöker göra
verksamheterna mera kostnadseffektiva och att man ska kunna spara
pengar. Man ska kunna hålla de budgetramar som vi har satt upp och
t.o.m. kanske göra det ännu bättre än vad målsättningarna är. Det här är
en process som är långsiktig och har som mål att ekonomin ska vara i
balans 2015.
Man kan arbeta på olika sätt. Det som jag uppfattar att oppositionen
nu skulle vilja göra, det är att vi ytterligare skulle vrida åt förvaltningen
före man har uppnått de nu satta målen. Förvaltningen håller just nu på
att arbeta och tänker så mycket man kan på hur man kan förändra verksamheten. Jag tro att vi ska ge förvaltningen en möjlighet att vara så
kreativ som möjligt och även ge ett ansvar och förtroende. Jag tror att
det är då som människorna växer och kan lösa de uppgifter som vi som
politiker har gett dem. Vi har gett de ekonomiska ramarna och jag är
övertygad om att man också framöver gör allt för att de ska uppfyllas.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag känner inte till att vi från oppositionen skulle ha sagt att
vi ska sparka folk, utan det är nog landskapsregeringspartiernas tolkning av det hela. Vi vill ha en genomgång av verksamheterna, kom med
en plan och presentera en plan för lagtinget eller finansutskottet. Då kan
vi börja tro på det arbete som pågår. Nu säger ni att arbete pågår, med
det visar inte något resultat. Innan man drar ner på annat som t.ex.
sjukkostnadsavdraget så tycker jag att det är skäl att man tittar över sina
egna verksamheter och vad man kan dra ner där innan man försämrar
för de svaga i samhället, vilket regeringspartierna har gjort.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den här regeringen har verkat ungefär 1/3 av sin mandatperiod. Den omställningsbudget som vi verkar efter så innehåller ett
stort antal åtgärder som bäst håller på att verkställas.
Om ltl Eklund bekantar sig med bokslutet för 2012 så kommer ledamoten att notera att man ser effekterna redan av omställningen som är
igångsatt. I bokslutet för 2013 så kommer ltl Eklund att se ännu fler effekter. Målsättningen är att budgeten för 2015 ska kunna vara i balans
eller så nära balans som möjligt beroende på den ekonomiska utvecklingen i världen och här på Åland. Vi har också ett ansvar för att vi ska
trygga ålänningarnas grundtrygghet och sysselsättning. Jag ser det som
det absolut viktigaste att se till att ålänningarna har arbete så att de kan
försörja sig själva, betala skatt och hålla igång de åländska kommuner717

na. För skulle vi tappa det incitamentet att vi får en stor arbetslöshet, då
blir det en jobbig situation, inte så mycket för landskapet men däremot
för de åländska kommunerna. Jag tycker att alla som representerar
kommunerna här ska se till att vi håller igång samhället.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller grundtryggheten och tron på den så har
det visat sig att vi i oppositionen tar större ansvar när det gäller den. Vi
har inte varit med och försökt skrota ner stöden till de svaga i samhället.
Det har landskapsregeringen själv stått för.
Jag vidhåller fortfarande att vi i oppositionen har en mera balanserad
politik än vad landskapsregeringen har i de här frågorna. Finansministern säger nu att de har regerat 1/3 av mandatperioden och att de visar att de presterar. Nåja, tiden får visa vem som har rätt och vem som
har fel. Landskapsregeringen har ännu inte visat så mycket resultat till
finansutskottet och lagtinget vad de har presterat. Vi får se när allting är
igång.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det verkar som om socialdemokraterna är väldigt sargade av någon anledning för deras gruppledare ägnade största delen av tiden, av behandlingen av ett budgetbetänkande, till att diskutera ett annat parti i lagtingssalen dvs. liberalerna.
Socialdemokraterna försöker mynta ett uttryck och lägga ett nytt epitet på
liberalerna för att försöka få det att fastna. Vi liberaler skulle, enligt socialdemokraterna, ha gått in för en mera inhuman linje och bara tänka i ekonomiska termer och siffror och inte tänka på människan bakom.
Om jag ska ha ett inlägg i diskussionen om vem som är mest human och
vem som är minst human så vill jag ändå påminna alla som orkar lyssna på
oss att det är socialdemokraterna, via lantrådsposten och regeringsansvariga
socialministerposten, som lade ett förslag om att slopa sjukdomskostnadsavdraget i sin helhet till en början. Det är kanske det mest inhumana förslaget
som har lagts under mandatperioden och det kommer uttryckligen från socialdemokraterna. Det gjordes utan att man hörde de människor som kunde
drabbas av det här. Sedan blev man tvungen att backa tillbaka till hälften och
det var ju vackert så. Jag bedömer att sossarna är nog så goda kålsupare om
vi ska börja föra en diskussion om vem som har gett förslag som påverkar socialpolitiken mest.
Sedan kunde vi diskutera alla brutna vallöften med tandvård och sådana
saker, men jag tror vi lämnar den diskussionen för vår del.
Jag går in för att fokusera på kärnämnet; budgetbetänkandet och, förstås
det som är en berättigad fråga, om var man för övrigt kunde spara.
Nej, socialdemokrater, att här i talarstolen står och berätta vem som ska
sparkas, det är inte en gångbar politik. Jag har för mig att socialdemokraternas gruppledare när det gäller vissa yrkesgrupper inom ÅHS gjorde detsamma och försökte skuldbelägga vissa yrkesgrupper. Då pratar jag om sekreterarna i första hand. Att föra politik på det sättet kan ge de resultat som vi
har fått skåda de senaste dagarna.
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Vi får inte prata om färjfästet på östra Föglö säger sossarna. Nå, då pratar
vi om någonting annat.
Liberalerna gav också som förslag att de minskningar i landskapsandelarna till kommunerna som genomfördes skulle göras på ett annat sätt så att
kommunerna under en övergångstid hade fått mera i samarbetsunderstöd. Vi
stödde detta att vi tvingades göra detta så att landskapsandelarna minskade i
motsvarande mån. Man skulle ha finslipat den lagstiftningen så att det skulle
ha lett till mera samarbete. Det skulle ha sparat pengar ännu mera inom axeln landskapet och kommunerna, enligt vår bedömning. Inte heller det förslaget togs väl emot. Det var väl antagligen dåligt underbyggt, oseriöst eller
vad det kunde tänkas vara.
Vi kan räkna upp många sådana här förslag. Nu har jag räknat upp ytterligare ett antal förslag men antagligen är det för bara tjafs att prata om det
också.
Jag aviserar att vi under behandlingen i slutskedet kommer att föreslå att
de tre klämmarna i betänkandet, som godkänner budgetförslaget för lagtingets del, skulle förkastas. För att förenkla den processen så väljer vi liberaler
att vi sitter under omröstningen av dem.
Som en extra fjärde kläm så kommer vi att föreslå det som står i klämmen
till reservationen. ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i
skyndsam ordning ge ett kompletterande förslag till den första tilläggsbudgeten för år 2013 vilket beaktar lagtingets beslut i samband med behandlingen av grundbudgeten för år 2013 och som därmed innefattar inbesparingsåtgärder i syfte att balansera den offentliga ekonomin.” Alltså inte omröstning om de tre första klämmarna men nog omröstning om detta. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa vill inte att sjukdomskostnadsavdraget tas
bort och det skulle vara ett tecken på hans stor humanism. Om liberalerna vinner valet och bildar regering, ska avdraget införas då i sin helhet igen, enligt ltl Perämaa? Svara gärna ja eller nej!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag får väl välja att motivera mig. Jag tror inte att en socialdemokratisk gruppledare kan kräva att någon svarar bara ja eller nej.
Alla har rätt att motivera sig.
Vi kommer inte att införa avdraget exakt som det har varit tidigare. Vi
kommer att stränggera avdraget i viss mån så att åtgärden och avdragsmöjligheten mera riktar sig till dem som verkligen behöver detta stöd
som avdraget de facto är. Alltså inte återinföra avdraget exakt som tidigare men nog så att de som mest behöver det kommer i åtnjutande av
åtminstone samma förmåner som tidigare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för den motiveringen. Det var ju nämligen den linjen som den här
regeringen förde. Vi socialdemokrater ansåg att det gamla sjukdomskostnadsavdraget var väldigt orättvist eftersom det gynnade dem som
hade mest pengar att sätta på vård. Så är det med den saken.
Den här behandlingen visar ju att liberalerna går så långt högerut.
Moderaterna är villiga att gå på den här linjen, men liberalerna ska
spara ännu mera och det är på personal, inte har vi något mer att spara
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på. Kom fram med det nu istället för att hoppa på mig personligen vecka
efter vecka om de här sekreterarna. Det inte står inte någonting annat i
protokollen än att jag har konstaterat att vi behöver så många sekreterare för att den digitala utvecklingen på ÅHS är så dålig. Det sade jag
och det har ni använt om och om igen mot mig personligen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Min bedömning är att vi börjar komma lite på sidan av behandlingen av själva betänkandet, så jag avstår från att kommentera det
sistnämnda desto mera.
Personalkostnader är givetvis en stor del av de kostnader som vi har
totalt sett. Under den förra under förra året, om jag ännu ska nämna
någonting som skedde då, så tog vi fram en personalförsörjningsplan
som var seriöst gjord och omfattande. Den planen gav en grund för hur
man så småningom skulle kunna minska personalstyrkan på ett seriöst
sätt med beaktande av att vi också har mycket saker som vi ska göra
inom ramen för självstyrelsen. Vi lyckades minska personalen med 7080 personer, jag kommer inte ihåg det exakta antalet numera. Vi menar
att det finns utrymme för att fortsätta detta arbete ytterligare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Jag ber att få bordlägga ärendet.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Tack för ordet. Man blir förvånad med tanke på att det i talmanskonferensen idag kom fram hur oerhört brådskande det här ärendet var.
Helt plötsligt föreslås att ärendet ska bordläggas utan någon motivering
överhuvudtaget.
Men låt mig igen helt kort bara återge det enhälliga beslut som lagtinget
tog när vi behandlade budgeten 2013. Det sades här: ”Utskottet hyser farhågor om att aviserade besparingar inte kommer att vara tillräckliga. Utskottet ser med stor oro på de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att landskapsregeringen har beredskap att i brådskande ordning komma till lagtinget med en tilläggsbudget i
syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin på Åland år 2015." Det här skrev finansutskottet enhällig
och det här blev lagtingets enhälliga beslut.
Som jag sade i ett replikskifte tidigare med utskottsordförande Pettersson
så i remissen till utskottet så försökte man från regeringsblockets sida dra
den valsen att det var mycket bättre nu och allt såg ljusare ut. Vi var många
som ställde frågan var det såg ljusare ut och att man i så fall måste göra en
noggrann analys. Om det finns någon täckning för den här glansbilden, som
finansministern målade upp, så borde man ju faktiskt kunna skriva ner det i
betänkandet så att också vi som inte riktigt förstår vad som har blivit bättre
ska förstå det.
När det gäller den här saken så finns det inte ett ord om detta i finansutskottets betänkande och det är väl svar nog.
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Ltl Pettersson och jag hade ett replikskifte för en månad sedan när jag pratade om den U-sväng som centern gjorde när det gällde Lissabonfördraget.
Då sade Pettersson att han inte hade varit med om U-svängar och det skulle
han heller inte göra. Men så här ser en U-sväng ut.
Ltl Barbro Sundback beskyllde liberalerna för att de vill sparka mera folk.
Hon frågade var de vill ta bort folk. Ltl Sundback sade också; ”att stå här och
lägga på andra ansvaret, det går bra det”. Tyvärr är det väl inte bara här utan
luften börjar allt mera gå ur självstyrelsen på många områden, såsom jag ser
det. Men det är nog faktiskt första gången som jag har hört om en regering
som inte vill ta ansvar och nästan blir förnärmad om oppositionen uppmanar
landskapsregeringen att ta det ekonomiska ansvaret.
Det är i sanningens namn en upp och ned vänd parlamentarism som vi
har. Jag håller med ltl Sundback att även moderaterna allt mera börjar närma
sig socialdemokraterna. Moderaterna har också många gånger sagt i debatten; var vill ni skära, vem ska sparkas? Allt ska i detalj förklaras från oppositionen precis hur det ska vara, men själv levererar landskapsregeringen nästan
ingenting. Jag tycker att det är märkligt.
Jag hinner inte vara med överallt för all politik har ju flyttat ut på de sociala medierna. Jag fick ett mail där man har kopierat in en blogg som värderade finansutskottets ordförande Pettersson hade. Jag kommer inte ihåg rubriken men det handlade om att oppositionen ville att man skulle göra om
budgeten och dra in fler tjänster och så gör ju oppositionen. Nej, absolut inte!
Jag har inte heller varit med om att oppositionen drar in och vill ta större
ekonomiskt ansvar än vad regeringspartierna gör, tvärtom, brukar oppositionen vilja breda på för att det ska vara bättre i nästa val.
Men, ltl Pettersson, någon måste faktiskt ta ett ekonomiskt ansvar. Inte vill
vi ifrån Ålands Framtid stå här och sparka någon, inte vi vill försämra för
ålänningarna, vem skulle vilja göra det? Men det blir inte bättre av den ekonomiska strutspolitik, som vi ser just nu, att man stoppar huvudet i sanden
från regeringens sida och tror att de här problemen ska försvinna av sig själv.
Det är inte en hållbar ekonomisk politik.
Redan när vi hade den ordinarie budgeten på bordet så var det bara att
sätta sig ner och räkna. Det var inte så väldigt invecklat att räkna. Skulle man
ha en budget i balans år 2015 så innebar det att fem procent av landskapsregeringens konsumtionsutgifter skulle skäras ner. Ändå kommer det nu en sådan här yrvaken tilläggsbudget där ingenting är ändrat.
Jag tycker att en ärlig politik i så fall skulle ha varit att säga; ”att vi inte
kommer att spara någonting under den här mandatperioden för vi kan inte
komma överens om var vi ska spara”. Men var då också ärliga och säg att man
inte kommer att ha en budget i balans. Nu noterade jag att finansminister
Nordlund sade; ”eller nära budget i balans”.
Det här är ingen ekonomisk hållbar politik. Som jag ser det är det en kopia
av sossarnas ekonomiska politik i stan och där har de så kallade borgerliga
partierna haft slutna möten för att försöka få fason på sossarna. Men här i
landskapspolitiken går man vackert i sossarnas ledband. Jag förstår inte vad
som är skillnaden för det är ingen hållbar ekonomisk politik.
Nu flyttar man igen fram positionerna, nu ska det komma någon sorts
halvårsbudget, men det var inte det som lagtinget och finansutskottet bestämde men ändå står vi här. Jag ska inte använda det nedvärderande ord
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som har nämnts tidigare i debatten, men det gör mig verkligt bekymrad att
man hanterar viktiga ekonomiska frågor på det här sättet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! De som borde vara verkligt bekymrade är de åländska väljarna. Vi har parlamentarism på Åland och då finns det en regering som
genomför sin politik och det gör den här regeringen på ett seriöst sätt.
Den här regeringen genomför en omställningsbudget som vi har fått
godkänt för här i lagtinget. Vi tar nu steg för steg för att verkställa den.
Däremot har vi tyvärr inte en opposition som kommer med en alternativ politik. Oppositionen väljer istället att använda sig av olika typer
av ord och konstiga beskrivningar av politiken och försöker nedvärdera
det som regeringen gör. Oppositionen skapar en ganska felaktig bild av
verkligheten, som jag ser det. Det görs för tillfället ett jättestort arbete i
förvaltningen och ute i de olika verksamheterna för att bringa den
åländska ekonomin i balans långsiktigt.
Det skulle vara mer seriöst av ltl Eriksson om han kanske skulle bekanta sig med det arbetet istället för att hitta på olika ord för att vara
nedlåtande i det arbete som görs av den här regeringen och hela förvaltningen som vi har till vårt förfogande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med all respekt finansminister Nordlund, jag vill bara säga att jag försöker i alla sammanhang vara så seriös som jag kan vara. Jag tror att vi
känner varandra så pass bra att Nordlund vet att jag faktiskt är väldigt
intresserad av ekonomiska frågor och det har jag alltid varit.
Det kräver ingen större Einstein för att räkna ihop att det här inte går,
det här blir inte en budget i balans 2015. Om det är så att regeringen helt
plötsligt inte vill ha en budget i balans 2015, så säg då det. Men det blir
inte bättre av att man skjuter problemen framför sig.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det som tydligen störde ltl Eriksson och flera andra när vi
hade budgetpresentationen var att jag redogjorde för situationen där vi
har Ålands penningautomatförening som kommer att göra rekordresultat för 2012. När den här lagtingsperioden är slut kommer vi antagligen
att ha en ackumulerad penningsamling på cirka 100 miljoner euro, som
vi kan lämna över till nästa regering att göra någonting bra av.
Vi har en pensionsfond som har gjort ett rekord resultat. Det gör att vi
har en mycket, mycket bättre fonderingsgrad än den finska staten,
kommunerna och alla andra. Posten har det lite kämpigt just nu. Långnäs hamn går bra. Det var den helhetsbild som jag försökte få lagtinget
att förstå. De facto har vi en grundtrygghet i den klumpsumma som vi
får via 0,45. Skattegottgörelsen är lite jobbigare just nu. Men jag kände
mig lite lugnare för jag hade trott att klumpsumman skulle vara darrigare än vad den var. De facto så håller klumpsumma och det gör att jag
tror att vi fortfarande kan få budgeten i balans. Vi jobbar seriöst och
målmedvetet och har förvaltningen med oss.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hoppas och tror att finansminister Nordlund har rätt när han säger
att man gör ett väldigt ansvarsfullt ekonomiskt arbete inom förvaltningen. Jag hoppas att det är så.
Min erfarenhet är i varje fall att om man inte har snävare ramar så är
det ganska svårt att uppbåda kreativitet och nytänkande. Ramarna är
oförändrade när det gäller konsumtionsutgifterna och det är där som de
stora pengarna finns.
Finansminister Nordlund, visst kan man peka på penningautomatföreningen och man kan peka på pensionsfonden. Pensionsfondens framgång beror på det framgångsrika börsår som vi hade i fjol och det tror
jag att Nordlund också vet. När man gjorde prognoser inför börsåret
2012 så var det ingen som trodde att det skulle bli så otroligt bra som
det blev. Men frågeställningarna kvarstår; vad gör landskapsförvaltningen och vad gör landskapsregeringen själv för att spara? De frågorna
är fortfarande obesvarade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Skulle jag ha sympatiserat med partiet Ålands Framtid
så skulle jag fortfarande ha funderat på vad ni skulle ha gjort annorlunda. Jag upplevde att jag inte riktigt fick svar på den frågan i ltl Erikssons anförande.
För övrigt vill jag uttrycka min tacksamhet till ltl Eriksson för att han
lyfte fram moderaternas sociala samvete, vilket är någonting som jag
länge har marknadsfört och lyft fram på min blogg och nu gör ltl Eriksson det helt gratis från talarstolen. Det är fint, tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sociala samvetet så tror att de flesta partier i Ålands
lagting faktiskt har ett socialt samvete. Det har vi också i Ålands Framtid, därför kämpade vi stenhårt för att hålla sjukdomskostnadsavdraget
kvar. Men därifrån till att gå i ledband hos socialdemokraterna är åtminstone steget väldigt, väldigt långt för oss.
Ltl Wille Valve, replik

Ska jag tolka det som att Ålands Framtid vill återinföra sjukdomskostnadsavdraget i den form som det var före?
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade i remissdebatten, när den frågan var aktuell, så var det inte
specificerat vilka kostnader som var godtagbara sjukdomskostnader och
det var inte acceptabelt. Det sade jag då och det säger jag också nu som
svar på den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Igge Holmberg, replik

Jag kan inte ta ansvar för ltl Erikssons tolkning av stadspolitiken, men
jag måste ta avstånd från tolkningen att stadens politiska problem
kommer från socialdemokraterna, med tanke på att staden har haft en
borgerlig majoritet i 150 år.
Ltl Anders Eriksson, replik

På den punkten måste jag givetvis ge ltl Holmberg rätt, absolut. Jag
kanske inte ska lägga mig alltför mycket i stadspolitiken och vi ska definitivt inte debattera den här, men när jag har följt debatten kan jag konstatera att socialdemokraterna har haft egna siffror och ett annat sätt att
bedriva ekonomisk politik på än vad de andra borgerliga partierna åtminstone säger att de vill göra. Sedan vet jag inte hur det fungerar i sak.
Ltl Igge Holmberg, replik

Det är väl det som kallas politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag får inleda med att konstatera att det dunkelt
tänkta ofta blir det dunkelt sagda. Vi är här för att diskutera tilläggsbudgeten och ltl Eriksson väljer att prata U-svängar, bloggar, hemliga
statsmöten och annat utan att ta fram sådant som faktiskt konkret kan
medföra att landskapet Ålands ekonomi verkligen kommer att bringas i
balans. Det är nog för yvigt att säga att man ska ta bort fem procent rakt
över på konsumtionskostnaderna utan att göra ändamålsenlighetsprövningar. Det är nog inte att ta ett socialt ansvar ens i den bästa av världar.
Jag efterlyser nog gärna mera konstruktiva förslag än invektiv från
den talarstol som ltl Eriksson står i.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag brukar berömma när någonting bra sägs. Jag berömde ltl Pettersson
när han höll sitt anförande för fyra månader sedan, som han kanske
kommer ihåg. Jag berömde också finansutskottets betänkande. Jag
tyckte att det var ett väldigt bra betänkande. Jag tyckte att det var ovanligt ansvarsfullt, att man sida vid sida, regering och opposition, kunde
enas om vad man faktiskt borde göra.
Nu är jag istället jättebekymrad när man står här fyra månader senare
och låtsas som om det snöar fast problemen är de samma.
Sedan när det gäller fem procent rakt av på konsumtionsutgifterna,
ja, det kanske var yvigt att ta det på det sättet. Men om man vill få en
budget i balans så är det ett sätt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Ja, fem procent på fyra månader eller fem procent på
konsumtionsavgifterna, det är exakt det som kallas för kvartalsekonomin. Det är sådant som man gör när man hanterar portföljer på en aktiemarknad. Detta handlar om samhällsbygge. Vi satte från finans- och
näringsutskottet tydligt ner foten och sade att man måste hålla koll på
utgifterna. Men det är inte samma sak som att man omedelbart kan
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skära ner fem procent på allting. Vi kräver nog, kan man säga, att detta
ska göras, men det ska nog inte göras på fyra månader, av det skälet jag
nämnde. Vi ska inte ägna oss åt kvartalsekonomi i denna sal. Vi ska
långsiktigt bygga ett samhälle som håller även för imorgon. Det gör man
genom att faktiskt analysera det som man håller på med, göra konsekvensbedömningar att ta socialt ansvar och inte skära fem procent rätt
upp och ner. Då hanterar man portföljer och då hanterar man inte samhällen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Men snälla ltl Pettersson, det är just det som finansutskottet inte gör.
Man analyserar ju överhuvudtaget inte situationen. Det finns inte ett ord
i det här betänkandet om hur den ekonomiska situationen ser ut just nu.
Kvartalsekonomi och daytrading och så vidare, läs vad ni själva skrev
om nästa tilläggsbudget och det är den vi har här nu. Landskapsregeringen skulle återkomma i nästa tilläggsbudget med verkligt kännbara
inbesparingar. Det var ju det som finansutskottet kom fram till och då
jobbade man faktiskt lite med ekonomin. Men nu har man fått bakläxa
från sina regeringspartier som har sagt att så här detaljerad kan man
inte vara, det här blåser nog bort av sig själv.
Här står vi här fyra månader senare med en helt annan världsbild fast
verkligheten är densamma. Pettersson måste förstå att jag blir bekymrad. Jag är intresserad av ekonomi och jag tycker att det här är väldigt
tråkigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning och jag
tror att min kamrat menade till den 29 april.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Igge Holmberg, understödd av ltl Barbro
Sundback, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 29 april. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?
På talarlistan finns ännu ltl Brage Eklund som bereds tillfälle att tala.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill bara understöda ltl Mats Perämaas klämförslag.
Talmannen
Ärendet bordläggs till den 29 april.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 16.50. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid tidigare plenum
idag.
Första behandling
1

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Först tillåts diskussion och därefter börja detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Vi kan konstatera att social- och miljöutskottets ordförande
Beijar fortfarande är borta. Jag inleder en presentation om hur utskottet har
jobbat med den här konventionen. Ordförande kommer att beskriva detta i
andra behandlingen.
Detta gäller republikens presidents framställning nr 9, godkännande av
den nordiska konventionen om social trygghet. Vi sätter ikraft bestämmelsen
i konventionen som hör till området för lagtingets behörighet. Den ersätter
den tidigare konventionen som ingicks 2004. Bestämmelserna i den föreslagna konventionen hör huvudsakligen till området för socialförsäkring som
är rikets behörighet. Det berör även rättsområden som tillhör landskapet.
Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till konventionen med hänvisning till att bestämmelserna är avsedda att säkerställa att personer som genom arbete, företagande eller studier rör sig över de nordiska gränserna inte
ska ställas utanför de sociala trygghetssystemen på grund av olikheter i de
nationella reglerna.
På grund av landskapets läge mellan två nordiska länder rör sig många av
landskapets invånare p.g.a. arbete och studier mellan landskapet, riket och
Sverige i första hand, men även mellan landskapet och övriga nordiska länder.
Landskapet har samtidigt stor inflyttning till landskapet. Vi har säsongsarbetskraft som ofta kommer från utomnordiska EU-länder och från tredje land
utanför EU. De här faktorerna gör att det är viktigt att de regelverk som avses
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i konventionen är utformade så tydligt att det inte uppstår problem med att
avgöra vilket lands socialförsäkringssystem som en person tillhör.
Vi kan också konstatera att den nordiska konventionen huvudsakligen fylller behovet att förtydliga EU:s bestämmelser inom Norden och anpassa den
nordiska samordningen till EU-förordningen 883/2004 och 987/2009. De
här har varit ikraft sedan 2001.
Det finns en ledande princip här att man inte kan vara socialförsäkrad i
fler än ett europeiskt land åt gången. Enligt artikel 5 i den nordiska konventionen; en person bosatt i land i enlighet med nationell lagstiftning. Hur ser
det ut då? Då kan man säga att i Finland omfattas en person som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Finland av reglerna i den sociala tryggheten från och med den tidpunkt han flyttar in. Stadigvarande bosättning betyder att man har för avsikt att arbeta minst två år i Finland, äktenskap eller
annan familjerelation eller att det är frågan om en återflyttning. Om det uppstår konflikter så finns det i artikel 5 beskrivningar på hur man ska lösa det
här på olika sätt. Folkbokföringen ska vara grunden för det här.
I konventionen finns också bestämmelser om arbetslöshetsförmåner och
rehabilitering som hör till området för socialvård samt hälso- och sjukvård.
Numera kan man få rehabilitering i sitt hemland även om skadan har uppstått i ett annat land där man har varit försäkrad. Detta har varit ett problem
för dem som jobbar i Danmark och åkt över Öresundsbron, de har ofta farit
till Danmark för rehabilitering.
Närmast två praktiska problem har vi berört i utskottet. Det är t.ex. viktigt
för en person som studerar i ett annat nordiskt land att lämna in en ansökan
hos FPA om personen vill fortsätta att ingå i det finländska sjukförsäkringssystemet. Gör man inte anhållan inom ett år så hamnar man utanför. Det har
kommit till utskottets kännedom att det här har hänt. Det pågår en rättsprocess som vi känner till. Det här är ett problem som är unikt för Åland. Då en
person som är skriven i riket ansöker om studiestöd informeras denne om
ettårsregeln redan på studiestödsblanketten. Där är det samma myndighet
som kan samköra registren så att man kan se till att ingen faller emellan. På
Åland är det AMS som har hand om det här och i riket FPA, det är två olika
myndigheter och därför kan det bli ett problem. Detta problem är känt av de
berörda myndigheterna och diskussioner förs hur dessa genom samarbete
kan förhindra att personer oavsiktligt blir utförsäkrade på grund av bristande
information. Vi har också en uppmaning till att det ska ordnas.
Ett annat problem gäller dem som jobbar på svenskregistrerade båtar och
som t.ex. har ett jordbruk. Man ska vara socialförsäkrad endast i ett land. Nu
är det normalt att man betalar in jordbrukspensionsförsäkring till Finland
och detta är något som man måste lösa. Det är inte vår behörighet, men vi har
ändå en uppmaning att landskapsregeringen ska övervaka detta för att driva
på frågan och se till att den inte faller mellan stolarna för det här är väldigt
speciellt för Åland.
Det har också kommit fram i diskussionerna att rederier, som har fartyg
flaggade i två olika länder, gärna ser att man jobbar på en av ländernas fartyg.
Det ställer till oreda om man jobbar på bägge två.
Naturligtvis är vi för att den här konventionen godtas av lagtinget så att vi
får ordning och reda. Tack.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Lagtingets finans- och näringsutskott har gått in för
den goda kutymen att där det i text förekommer verbet ”förutsätter”
återfinner man det som en kläm i förslag till beslut från utskottets sida,
enligt arbetsordningen 54 §. Uppe på sidan 3 på andra raden står det:
”Utskottet förutsätter att landskapsregeringen tillser att AMS inleder
ett samarbete med FPA” osv. Åtminstone som gammal parlamentariker
har jag blivit lärd att så fort man påträffar detta verb så ska man titta
längst ner och läsa klämmen. Här finns det ingen kläm. Varför inte?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vi kanske borde ha använt ett annat ord istället för
”förutsätter”. Under diskussionen med tjänstemännen så fanns det ett
väldigt starkt intresse att reda ut den här frågan. Inte för ett ögonblick
kan man ifrågasätta att det inte kommer att genomföras. Vi ansåg i det
här skedet att man inte behövde förtydliga det ytterligare med en kläm.
Vi kanske kunde ha konstaterat att det här kommer att åtgärdas. Man
har i princip lösningarna för det. Men det var ett bra påpekande och vi
ska ta det med oss i det fortsatta utskottsarbetet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Man brukar säga att utskottsyttrandena ska genomsyra transparens så att man med lätthet ska kunna spåra vad som utskottet avser. Så det är inte av en slump som en parlamentarisk ordning
fungerar på det här sättet. Det är mera på det sättet att det ingår då i lagtingets beslut. Det ingår i lagtingets svar till regeringen så när regeringen får lagtingets beslut, i det här fallet konventionen till kännedom, så
ska det också tydligt framgå att här har lagtinget gjort en beställning på
att regeringen ska handla på ett visst sätt och fullfölja det lagtingsbeslut
som ingår i klämmen. När det står i motiveringen på det här sättet så är
det öppet om det är beslut, ett önskemål, en uppmaning eller om det här
är en idé. Det här är värt att tänka på framtiden.
Ltl Åke Mattsson, replik

Vi är tacksamma för det påpekandet. Det är säkert helt korrekt.
Det som är lite unikt när det gäller den här typen av konventioner är
att de här problemen har uppstått på olika nivåer. Var ligger själva problemet? Är konventionen fel utformad? Kan man göra någonting åt
själva konventionen? Nej, den är inte fel utformad, för den har inte direkt med det här dokumentet att göra. Den här konventionen är till för
att EU-direktivet ska kunna tillämpas på ett så ändamålsenligt sätt som
möjligt. EU-direktivet är ju till för att den lokala lagstiftningen ska
kunna tillämpas på olika sätt. Det är lite speciellt var man härleder problemet ifrån. För den skull så håller jag med om att ltl Janssons påpekande är fullt berättigat. Vi ska ta det till oss, men hela det här problemet och framställningen är komplex.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! När det gäller personer som studerar utanför Åland och riskerar att falla emellan om man inte anmäler att man ska vara kvar i det finländska socialförsäkringssystemet så skriver utskottet; ”studeranden som söker studiemedel från och med hösten år 2013 ska informeras om ettårsregeln”. Det här är ju väldigt viktigt. Får den studerande inte informationen så
kanske man inte känner till att man faktiskt måste anmäla.
Jag försökte föreslå en kläm i utskottet men det fanns inget stöd för detta,
så jag vek mig. Det är ju som det är. Det skulle ha varit mycket bättre om det
hade varit en kläm för då hade det varit tydligt och klart att nu ska AMS försöka se till att man förhandlar med FPA så att det här kan fungera.
När vi kommer till dem som jobbar på svenska fartyg eller andra utflaggade fartyg så finns det många ålänningar som bedriver små jordbruk som
man sköter vid sidan om lite och så kanske man jobbar på sjön. Sjöjobben,
med mycket arbete ena veckan och däremellan ledig, innebär att man kan
sköta vissa saker även på sidan om. Vi har skrivit i betänkande: ”Enligt utskottet bör landskapsregeringen försöka se till att de svenska och finländska
myndigheterna överenskommer om en lösning som är ändamålsenlig och
rimlig för de ålänningar som berörs och vid behov ingår ett administrativt
avtal i enlighet med artikel 13 i konventionen”. Det har att göra med att det
är delad behörighet. Jag vill sända signalen till landskapsregeringen att när
ministrarna har kontakter till Helsingfors försök då ta upp den här frågan. Vi
fick under hörande också veta att det pågår diskussioner om den här biten,
men den måste lösas. Det är väldigt viktigt. En person som t.ex. blir svårt
sjuk, jobbar på svenskt fartyg och kanske drivit någon firma på hemmaplan
orkar inte ta tag i den här biten då, och inte får man någon ersättning heller
fast man har betalat in till systemet. Det här vill vi ha ordning på. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! En kläm hade nog varit att slå in öppna dörrar. AMS har redan vidtagit åtgärder så att de studerande som söker studiestöd för att
studera utanför Åland och Finlands gränser får den här informationen.
När jag undersökte den här saken närmare så är på det viset att en
åländsk studerande som flyttar t.ex. till Sverige också måste skriva sig i
Sverige. I och med detta får FPA kännedom om att den här personen är
på väg bort. I många fall skickar FPA ut ett brev och uppmanar den studerande att anhålla om att bli kvar i sjukförsäkringssystemet. Många
gånger fungerar nog det här också.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Vi har också fått uppgifterna att det inte har fungerat och
det är detta som vi vill få en ändring på. Om ett utskott skriver kläm ska
man inte ta illa vid sig i landskapsregeringen för det, för det är egentligen bara ett stöd för att landskapsregeringen starkare ska kunna trycka
på saker och ting. Så enkelt är det om man tar lite lätt på det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Om man ska skriva en kläm så hade det väl varit på sin plats
att man hade hört någon representant från AMS, som i så fall skulle
åläggas det här uppdraget, eftersom man menar att det inte fungerar hos
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AMS. Det hade varit på sin plats att också hört någon från den myndigheten.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag undrar om ministern missförstod vad jag sade? Vi har
fått informationen att man försöker diskutera det här mellan myndigheterna, FPA och AMS, men man inte ännu kommit till den riktiga lösningen. Målsättningen var att det skulle vara klart till hösten 2013. Ungefär de orden fick vi höra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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 avslutat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 29.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

731

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 29 april 2013 kl. 13.00
Plenum börjar ................................................................................................................................................................... 733
Bordläggning.................................................................................................................................................................... 733

1

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)

Bordläggning.................................................................................................................................................................... 733

2

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 733

3

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 734

4

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)

Enda behandling efter bordläggning ............................................................................................................................. 734

5

Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)
Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 735

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av sjukdom och ledamoten Torbjörn Elisasson anhåller om ledighet av samma anledning för tiden 29.04.2013 – 03.05.2013. Talman Britt Lundberg anhåller från plenum
idag på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 03.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum idag. Godkänt.

Andra behandling
3

Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)
733

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)
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.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om
stöd för vård av barn i hemmet för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är
godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling efter bordläggning
5

Förslag till första tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)
Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)
Ärendet bordlades 24.04.2013 och kan bordläggas ytterligare en gång om lagtingets så
besluter. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna i deras helhet, efter det föreläggs inkomsterna i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets
klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas?
Godkänt.
Först föreläggs utgifterna i deras helhet, utgifterna är godkända.
Föreläggs inkomsterna i deras helhet, inkomsterna är godkända.
Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.
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Föreläggs det första klämförslaget.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Efter lite diskussion om omröstningsprocedurerna och ändå i
likhet med den avisering vi hade att föra reservationens klämförslag till omröstning som föreslår jag att den första klämmen ska förkastas. Vi förespråkar istället att lagtinget ska ge landskapsregeringen i uppdrag att återkomma
med ett nytt förslag till tilläggsbudget.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren,
har föreslagit att lagtinget förkastar förslaget till första tilläggsbudget och samtidigt
uppmanar landskapsregeringen att ge ett nytt förslag till första tilläggsbudget för år
2013 vilket beaktar lagtingets beslut i samband med behandlingen av grundbudgeten
för år 2013 och som därmed innefattar inbesparingsåtgärder i syfte att balansera den
offentliga ekonomin.
Är redogörelsen riktig? Riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottet 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 nej.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering i dess helhet.
Allmänna motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 13.20. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Första behandling
1

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det har varit snabba ryck här på slutet. Lag- och kulturutskottet
hade sitt möte klockan 8 i morse och bläcket har knappt hunnit torka på betänkandet.
Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget godkänner av fördraget om
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.
Fördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Kroatien om
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen undertecknades i Bryssel i december 2011. En viktig del av fördraget utgör anslutningsakten jämte bilagor
med villkor för anslutningen och anpassningar i de fördrag som ligger till
grund för unionen samt ett protokoll i en särfråga.
Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 juli detta år. I lag- och kulturutskottets betänkande finns självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande. Jag
räknar med att någon från självstyrelsepolitiska nämnden redogör för det.
Utskottet har också koncentrerat sig på den minoritetssituation som finns i
Kroatien och konstaterar att det finns en stor problematik om flyktingars
möjlighet till återvändande. Den serbiska befolkningen i landet decimerades
starkt under kriget då stora delar av befolkningen flydde landet. De flesta har
fortfarande inte återvänt, delvis beroende på svårigheten att återfå bostäder
och jordegendomar på grund av bristande dokumentation över ägarförhållandena. Utskottet vill här framhålla vikten av att Kroatien genom medlemskapet i unionen förbinder sig att uppfylla unionens kriterier för minoritetsskydd.
I regeringens proposition berörs bland annat vikten av rättsväsendets oavhängighet, förhindrande av korruption och ordningen på statsfinanserna. I
anslutningsfördraget bestäms om kommissionens övervakning av de åtagan-
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den Kroatien har ingått under anslutningsförhandlingarna och om de åtgärder som kan vidtas, om det upptäcks problem i genomförandet. Till den delen
är det mycket tydligt.
Utskottet ställer sin förhoppning till att övervakningen är effektiv så att
eventuella framtida problem kan undvikas. Frågan berörs närmare i självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande.
Kort och koncist; lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall.
Fru talman! Sedan några kommentarer från den liberala gruppen. Vi kan
konstatera att tidsplanen har varit mycket pressad. Det tog länge innan vi fick
utlåtande från landskapsregeringen. Sedan har ärendet legat en lång tid i
självstyrelsepolitiska nämnden. Det förklarar den här tidsbristen och tidspressen som inte gynnar politiken.
I remissdebatten om Kroatien så tyckte vi från liberalerna att det fanns
konstruktiva förslag bl.a. att landskapsregeringen skulle ta fram en mellanrapport om vilka beslut som har fattats och vilka åtgärder som har vidtagits.
Från liberalernas sida tycker vi att man kunde ha haft en mera omfattande
mellanrapport.
Fru talman! Det var också en omröstning i utskottet. Självstyrelsepolitiska
nämnden föreslog en kläm som delar av utskottet, inklusive liberalerna,
tyckte var skälig och väldigt snäll.
Självstyrelsepolitiska nämnden förslog att lag- och kulturutskottet skulle
överväga att ta in i sitt betänkande en kläm med följande lydelse: ”Att lagtinget, som konstaterar att Åland före kommande fördragsändringar måste
få en egen representation i Europaparlamentet, uppmanar landskapsregeringen att inför kommande förhandlingar på EU-nivån förbereda en informationskampanj riktad till EU:s medlemsländer och Europaparlamentet.” Det var en kläm som har fått stöd från flera olika håll, vilket vi har erfarit. Klämmen är väldigt konstruktiv. Från liberalernas sida så ställer vi oss
väldigt frågande till varför man inte kunde godkänna en dylik kläm och tycker
att det verkar röra sig om väldigt stor prestige, vilket vi beklagar, i ett ärende
där vi behöver vara eniga och driva vår gemensamma sak framåt. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Utskottsordförande Sjögren förväntar sig en presentation
av självstyrelsepolitiska nämndens yttrande. Någon sådan presentation
kommer viceordförande Sundman inte att ge. Däremot står det var och
en ur självstyrelsepolitiska nämnden fritt att tala om det arbetet som har
gjorts i nämnden. Även de övriga ledamöterna kan fråga oss i nämnden
om det är något speciellt man undrar över när det gäller yttrandet, som
avfattades enhälligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Desto mera underligt att man inte kunde godkänna klämmen i
lag- och kulturutskottet här på morgonkvisten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande Katrin Sjögren nämnde röstningen. Varför jag inte kunde omfatta klämmen för min del var att adressaten var fel. Tanken med information är jättebra, men är det till riket vi
ska rikta den informationen?
Vi hade ett annat betänkande tidigare på bordet idag om landskapets
EU-prioriteringar. Jag tycker att klämmen skulle ha passat mera där, då
skulle det ha varit riktat rakt till landskapsregeringen. Nu lägger vi fokus
fel. Här har vi Kroatiens avtal och ja eller nej. Det är nästan ett enigt lagting som säger ja till Kroatien.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Lag- och kulturutskottet är tydligt. Det står att vi ska säga ja till
Kroatien. Klämmen riktar sig, som alla klämmar gör, till landskapsregeringen. Jag vill påminna om att vid Lissabonfördraget så fanns det inte
mindre än sju klämmar till landskapsregeringen. Jag tycker att det blir
lite futtigt när vi driver en gemensam sak och diskuterar att saker och
ting är på fel ställe. Det kan vi inte omfatta.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att utskottsordförande kanske lade lite väl
mycket fokus på oppositionspolitiken istället för att överlag presentera
vad vi ansåg om Kroatien. Hon nämner minoriteter också men det blev
lite liberalerna å ena sidan och utskottsordförande å andra sidan.
Lissabonfördraget är en sak och där hade man klämmar. Här har vi
Kroatiens avtal och ja eller nej. I Lissabonfördraget handlade det om
våra tankar om Åland och EU. Jag tycker därför att det är en viss skillnad på Lissabonfördraget och detta.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det får vara hur det vill med den saken. Jag var mycket tydlig
när jag pratade om liberalernas åsikt. Ur mitt perspektiv handlar det här
om en strid om påvens skägg. Kan då ltl Winé förklara för mig varför en
enig självstyrelsepolitisk nämnd, där också socialdemokraterna ingår,
godkänner ett utlåtande och ett förslag till kläm och sedan har man åter
ändrat på några dagar? Det är en politik som inte jag förstår i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var ett intressant inlägg. Jag förstår inte riktigt argumentationen från ltl Katrin Sjögren. Det gäller alltså klämmen. Så
som jag ser det här så är det ett godkännande av fördraget om Kroatiens
anslutning till Europeiska Unionen och det här ska gå till republikens
president. Riktar sig klämmen nu till presidenten? Hur ska landskapsregeringen kunna åtgärda det när det egentligen går till presidenten eller
ska landskapsregeringen ha kontakt med presidenten? Jag förstår inte
riktigt hur ledamoten här nu har tänkt.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det handlar om grundläggande saker och hur lagtinget kommunicerar med landskapsregeringen informellt och formellt förstås.
Formellt har lagtinget en möjlighet, om man inte vill vara gummistämpel, att skriva en kläm. Klämmen riktar sig rakt och tydligt till landskapsregeringen. Vi säger ja till Kroatien men vi har också en kläm till
landskapsregeringen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är fortfarande otydligt för min del. Jag förstår inte
riktigt det här och därför kan jag inte omfatta den här klämmen.
Sedan vill jag bara påpeka att så vitt jag vet så har påven inte skägg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker att ordförande i lag- och kulturutskottet inte är
riktigt korrekt när det gäller självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande.
Det finns ingen kläm där. Det finns inget förslag till kläm utan det finns
ett förslag om att lag- och kulturutskottet skulle överväga en kläm. Jag
tyckte redan då att det inte skulle vara någon kläm så socialdemokraterna har inte ändrat uppfattning. Hur ska det gå till när presidenten får
läsa den här klämmen? Att lagtinget nu uppmanar landskapsregeringen
att genomföra en informationskampanj, binder det presidenten eller
binder det landskapsregeringen? Vad har en sådan kläm för verkan?
Klämmen är ju ganska malplacerad. Liberalerna brukar vara noga med
det formella.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! För mig står det klart och tydligt att lag- och kulturutskottet ska
överväga att foga in en kläm. Det finns ju till och med ett klämförslag
med citattecken. Det finns fortfarande inte någon reservation från socialdemokraterna. Vi säger ja till Kroatien men vi har en kläm som riktar
sig till landskapsregeringen. Jag tror också att de på fastlandssidan är
läskunniga så att de inser vad de har att förhålla sig till.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ska vi inte sköta våra interna angelägenheter inom lagtingets ramar och
inte via presidentkansliet eller har liberalerna en ny linje?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nog är det väl på det viset att den här frågan har många bottnar, annars skulle det inte ha tagit så här länge. Då skulle man bara ha
gett sitt utlåtande från landskapsregeringen, lagtinget skulle kort och
koncist ha sagt ja, men nu står vi här fem före och vi har tidsbrist. Det
står klart och tydligt att man ger en kläm åt landskapsregeringen. I Lissabonfördraget var det sju klämmar till landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vid det här laget har jag varit med ganska många år. Det är första
gången som jag har varit med om att debattera ett ärende där man fick handlingarna 20 minuter före debatten började.
På samma sätt som jag sade när vi remitterade det här ärendet till självstyrelsepolitiska nämnden så har vi från Ålands framtids sida ingenting emot
Kroatien. I likhet med vad centern tyckte då så tyckte vi också då, och vi tycker det fortfarande, att om vi ska lyckas få en EU-plats så bör man använda sig
av internationell uppmärksamhet, om vi överhuvudtaget ska komma någonstans.
Fru talman! Min tanke var, när vi skulle debattera det här ärendet som jag
trodde att skulle ske på fredag, att gå väldigt noga igenom de stenografiska
protokollen och titta efter de exakta ordalydelserna. Tre gånger har detta parlament haft en förutsättning att vi har gått med på de presidentframställningar som har lagts. Jag tror att det gällde i östutvidgningen, när Lettland och Litauen med flera blev EU-medlemmar och jag tror att det var i samband med
Amsterdamfördraget. Sedan är osäker på om det var i samband med när EUböterna infördes. Tre gånger har Ålands lagting haft en kläm där man har
sagt att vi går med på det här under förutsättning att vi får vår berättigade
EU-parlamentsplats.
Frågan som infinner sig är; hur många gånger kan ett parlament säga att vi
är med på det här under förutsättning att vi uppnår det och det? Vi har gjort
det tre gånger. Om man riktigt tänker efter så måste ju de i Helsingfors börja
tycka att vi faktiskt är lite löjliga här i Ålands lagting. Det bekymrar mig
ganska mycket.
Det här ärendet låg över tre månader i landskapsregeringen för att vi skulle
få det till lilla utlåtande som vi fick. Helt plötsligt blir det en fullständig panik,
tidspress som ltl Sjögren kallade det, att behandla det här. Jag har försökt
forska vad det riktigt är som föranleder den här tidspressen. Ser man på tidtabellen så är det senast den 30 juni 2013 som samtliga medlemsländer ska
deponera sina ratifikationsinstrument hos Italiens regering. Det är detta som
är tidtabellen. Jag har inte lyckats utröna vad som är orsak och vad som är
verkan för att vi ska få den här brådskan som vi har just nu.
Jag har faktiskt svårt att finna orden när jag tänker efter. Alla principer för
ett värdigt parlamentariskt arbete slängs överbord. Varför? Det enda som jag
har funnit är att det kom ett mail från en tjänsteman på justitieministeriet
och så startade denna panik.
I senaste plenum så blev det avbrott mitt under plenum för att det skulle
vara ett hörande av sakkunniga i självstyrelsepolitiska nämnden. Vi säger
ofta, och det är säkert berättigat, att det inte finns någon respekt för Ålands
självstyrelse i Helsingfors. Det ligger mycket i det, men då kan vi inte själva
nedvärdera oss till någon sorts byalag. Vi måste faktiskt hålla på den värdighet som det andra parlamentet i republiken Finland har. Någon sorts anständighet tycker jag också att det måste vara, nog måste vi ju åtminstone få läsa
de handlingar som vi ska debattera innan debatten börjar. Personligen har
jag kommit upp till sidan 2 i lag- och kulturutskottets betänkande, men vi
står här och nu och ska debattera detta. Någon sorts anständighet måste det
vara!
Mot den bakgrunden så föreslår jag en bordläggning av det här ärendet.
Det normala skulle vara, om vi skulle uppträda som ett parlament, att man
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skulle föreslå en bordläggning till den 27 maj, då vi har planerat in att vi ska
ha plenum. Men från Ålands Framtids sida har vi inte reserverat i talmanskonferensen mot att vi ska ha ett extra plenum den 3 maj, så mot den bakgrunden så föreslår jag ärendet bordläggs till den 3 maj.
Med tanke på den panik som råder så kan jag säga att om det är någon som
tycker att det är för sent så jobbar jag ändå den 1 maj så det är inga bekymmer. Det är ju inte några principer som gäller så önskar lagtinget behandla
det här ärendet den 1 maj så går det säkert bra för oss, men jag föreslår att
ärendet bordläggs till den 3 maj.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag som har varit med länge i lagtinget kan vittna om att vi
har flera gånger varit med om motsvarande situationer när man samma
dag har haft extra plenum för att behandla betänkanden som ligger på
bordet. Även under den tid som ltl Eriksson har suttit med här i lagtinget så har det inträffat flera gånger.
Tidspressen nu är föranledd av att presidentens framställning sändes
till lagtinget den 16 november 2012, för 5 1/2 månad sedan. Enligt lagtingsordningen ska vi ha första prioritet på de här framställningarna när
det gäller den tidsmässiga hanteringen. Landskapsregeringen blev allvarligt försenad i sitt utlåtande, det tog hela tre månader före vi fick utlåtandet. Det är alltså huvudorsaken till att vi har bråttom idag. Den
andra orsaken till att vi har bråttom idag är att det här ärendet remitterades till utskottet den 18 mars, för snart 1 1/2 månad sedan och vi har
fortfarande inte fått det ur händerna. Som jag sade på talmanskonferensen så sent ska syndaren vakna. Vi är själva skyldiga till att det är så här.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med om att vi har en princip att prioritera presidentframställningar och principer tycker jag att vi ska följa. Presidentframställningar
ska behandlas först, så har det varit sagt. Personligen ser jag det som ett
framsteg att man för presidentframställningarna en sväng via landskapsregeringen så att man vet lite mera vad de handlar om innan de
ramlar ner på bordet som en blixt ifrån ovan, så det tycker jag att är bra.
Däremot är vi säkert kritiska både vtm Jansson och jag att landskapsregeringen måste ha tre månader på sig för ett utlåtande, men det är
som det är. Jag har inte varit med tidigare att man efter 20 minuter börjar debattera handlingar, då måste nog vtm Roger Jansson faktiskt ge
mig konkreta exempel på när vi har förfarit på det sättet tidigare. Det
har jag aldrig varit med om. Igår när jag tittade på lagtingets hemsida så
fanns ärendet överhuvudtaget inte med på föredragningslistorna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är rimligt att kollegornas minnesbilder kan skilja sig i
samma ärende. Jag har lätt att minnas flera sådana. Däremot är jag osäker på om jag är beredd att fullfölja kollegan Erikssons begäran att jag
ska göra en historisk resumé av alla dessa gånger. Ltl Eriksson får nöja
sig med min minnesbild.
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För vår del har vi försökt påskynda det här ärendets behandling i
självstyrelsepolitiska nämnden. Det har inte lyckats särskilt bra. När det
inte har lyckats särskilt bra så står vi nu i den här situationen att strax
före vi ska gå hem så ska vi påskynda det här ärendet. För vår del, i vårt
parti, är vi beredda att sitta en eller två veckor till så att alla får möjlighet att läsa igenom det här ordentligt. Men vi uppfattar att det inte ska
behövas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Värderade vtm Jansson sade att han inte kan dra sig till minnes alla
gånger det har hänt. Jag bad om ett exempel för jag tror inte ett jag tidigare har varit med om någonting liknande.
Varför denna brådska? Det de facto är klarlagt att den 30 juni ska
handlingarna deponeras hos Italiens regering, det vet vi. Men på grund
av att det kommer ett mail från en tjänsteman som säger att nu får ni
sätta igång så springer lagtinget mer eller mindre benen av sig. Jag tycker att det är oanständigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Vi kommer säkert alla ihåg den rätt livliga remissdebatten
över denna presidentframställning. Självstyrelsepolitiska nämnden, lika som
lag- och kulturutskottet, har väl snappat upp de kommentarer som kom och
också bidragit till att räta ut de frågetecken som restes under remissen.
För Europa och Balkan är det mycket önskvärt att Kroatien upptas som
medlem i unionen.
Jag kan nämna två små omständigheter för min del, i sammanhangen rätt
så stora, som har funnit sin lösning tack vare denna process. För det första,
gränsfrågan mellan Kroatien och grannen Slovenien och kustlinjen vid Istra.
Den andra frågan som jag delvis tangerade i remissen är Ljubljanska banka,
ett problem som följt med ända sedan upplösningen av Jugoslavien och som
flera internationella organisationer försökt sig på att lösa under mer än 20
års tid utan att lyckas. Jag går inte in på de bakomliggande problemen. Det
var oerhört komplicerat, jag vet att parterna egentligen var beredda att ge
upp, men så kom då detta historiska fönster. Som vi alla vet så när ett sådant
fönster öppnas så ska man se till att man är på plats.
Jag ställde frågan under behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden till
utrikesminister Tuomioja om de här öppna frågorna nu var lösta. Tuomioja
hänvisade uttryckligen till att också denna bankfråga var löst. Så det är ett
gott förhållande för Kroatien som land, vi känner till deras realiteter, men
också för regionen som sådan är det oerhört viktigt. Vi vet ju att åtminstone
Makedonien söker om medlemskap. Serbien har en process igång, Albanien
kanske har det, det är lite mera problematiskt där. Inom det forna Jugoslavien är Bosnien-Hercegovina fortfarande ett mycket stort problem, så processen går vidare. Jag vågar därför säga att för Europa så är det som nu pågår
bra.
För Ålands del har vi också fått frågor uträtade, framförallt vår sjöfart har
haft mycket med republiken Kroatien att göra. Vi känner också till att om
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propositionen innehåller bestämmelser bland annat i sammanhang som gäller byggandet av fartyg.
Nämnden och utskottet tar upp de frågorna, försöker bedöma och väga
vikten och effekten i de klausuler som nu tillämpas dvs. skyddsklausuler. Som
jag redan i remissen nämnde så är klausulerna på det sättet unika. Redan innan medlemskap i unionen ger Kroatien upp en del av sin självständighet. På
så vis att EU kan tillämpa skyddsklausulerna inom de här tre speciella områdena, som nämnden och lag- och kulturutskottet hänvisar till, i fall landet
inte klarar av det. Här ser vi en betydande stränggering t.ex. i förhållande till
Bulgarien och Rumänien vars klausuler enbart var uppskjutande och resultatet blev allt annat än bra. Nu får vi verkligen hoppas på att de här skyddsklausulerna, och den behörighet som härmed unionen får, också följs upp av en
effektiv övervakning, monitoring, enligt vad som här föreslås. Också här var
utrikesministern rätt så förhoppningsfull om att det här skulle komma att
fungera. Så långt är det ett gott och väl.
Jag går nu till de åländska dimensionerna. Den här processen bör, ifall någon har undgått det, läsas i ljuset av två nyheter i lagtingsordningen som är
tillämpbara i det här fallet. Det ena är att självstyrelsepolitiska nämnden har
uttryckligt ett externt politiskt ansvar, vilket följer direkt av lagtingsordningen och det är en nyhet. Det andra är att över den här typen av presidentframställningar kan och bör talmannen begära in yttrande av landskapsregeringen. Det har skett och vi har hört om den processen här.
Därför så uppfattar jag det som remarkabelt, för framtiden äventyrligt och
för min personliga del mycket avgörande att lag- och kulturutskottets majoritet anser sig kunna köra över självstyrelsepolitiska nämnden. Jag har ännu
inte riktigt upptäckt var den fullmakten har tagits ifrån. Jag läser inte lagtingsordningen så. Det är ingen större mening med att självstyrelsepolitiska
nämnden har åsikter i ett sådant här ärende om ett utskott, som frågar efter
nämndens åsikt, tycker att det som nämnden säger kan kvitteras genom att
det kommer fel eller vad det nu har för fel.
När vi går till nämndens yttranden ner på sidan 2 och hör den text som
lag- och kulturutskottets ordförande föredrog: ”Med anledning härav föreslår nämnden att lag- och kulturutskottet överväger att till sitt betänkande
foga en kläm med följande lydelse: Att lagtinget, som konstaterar att Åland
före kommande fördragsändringar måste få en egen representation i Europaparlamentet, uppmanar landskapsregeringen att inför kommande förhandlingar på EU-nivån förbereda en informationskampanj riktad till EU:s
medlemsländer och Europaparlamentet”. De vet vi vilka är, men vi vet också
att Island är ansökarland, ett nordiskt land som ansöker om medlemskap i
EU. Det om någonting bör intressera oss här på Åland.
Denna text som ingår i yttrandets löpande text, och som inte är en kläm
under förslaget till beslut i nämnden, är avsedd för att det utskott som frågar
efter nämndens åsikt ska använda texten och foga den till sitt betänkande
som en kläm. Det är såsom tekniken fungerar. Hela diskussionen huruvida
klämmen ska se ut som en kläm i ett yttrande eller ingå i den löpande texten,
det är ointressant. Det som nämnden sade var en uppfattning om vad lag- och
kulturutskottet borde göra, så till den delen kan ingen ta fel.
På den här punkten och beträffande innehållet i klämförslaget som tillkommit efter moget övervägande, jag känner mycket väl till den processen, så
var nämnden enig. Jag kan inte riktigt förstå med vilken befogenhet en liten
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majoritet i ett frågande utskott tar sig makten att säga att nämnden är på fel.
Jag ber de medlemmar i nämnden som var närvarande onsdags tänka över
den här situationen. Jag har gjort det. Det är för tidigt att jag yppar mina
slutsatser men jag ska göra det så småningom.
Vad sedan gäller sättet att skriva så tänker jag att landskapsregeringen har
yttrat sig i ärendet och sagt, förutom annat, att också landskapsregeringen
anser att Åland ska ha en plats i Europaparlamentet. Där har vi en åsikt från
regeringens sida. Då, om någon gång, bör ju samma landskapsregering lyssna
på det som lagtinget säger. Här har vi ett ärende med ett yttrande från regeringen. Det som lagtinget säger måste väl rimligtvis nå den som har yttrat sig
i ärendet. Det här är den andra nyheten i lagtingsordningen. Som jag sade,
självstyrelsepolitiska nämnden bär ansvar för Ålands externpolitiska angelägenheter, säkerligen i ärenden under lagtingets behörighet men även i andra
ärenden när vi försöker utvidga självstyrelsens behörighetsområden. Även
den omständigheten att landskapsregeringen yttrar sig i ett ärende betyder
att lagtinget ska ha en åsikt om vad landskapsregeringen har sagt. Så här
måste ju ett parlamentariskt normalt umgänge fungera, åtminstone har jag
uppfattat det på det sättet.
Fru talman! Jag aviserar nu att jag kommer att föreslå en kläm till lagtingets beslut som jag hoppas överensstämmer med lag- och kulturutskottets förslag till denna del, vad gäller anslutning av Kroatien. Det finns ett förslag till
text nere på sidan 2, men jag är ännu inte beredd att säga att det är den texten som kommer att föreslås. Det är fullt möjligt att förädla en klämtext. Den
text som nu finns i handlingarna är användbar och behandlas på det sättet.
Om jag föreslår är ny text så kommer jag i så fall att göra det.
Slutligen, fru talman, vad gäller själva tidtabellen så tror jag att orsaken till
det som kollegan Anders Eriksson och andra här benämnde som brådska beror på att regeringskonferensen med EU:s medlemsländer är inbokad till den
16 maj. Det känner alla till. Stats- och regeringscheferna vill då sannolikt ha
ratifikationerna tillhanda. Den omständigheten kan vi naturligtvis ta hänsyn
till. Här vill jag också upprepa det som jag sade under behandlingen i nämnden. Här har riksdagen ratificerat anslutningen och godkänt anslutningslagen, till den del fördraget gäller området för lagstiftning, men lämnat öppet
för stadsrådet att i förordning bestämma om lagens ikraftträdande.
Nu är kommunikationen med presidenten fullgjord. Lagtingets part från
och med nu är inte republikens president längre utan det är statsrådet. Det är
statsrådet som tar emot lagtingets beslut och som i förordning, såsom också
framgår i lag- och kulturutskottets betänkande, bringar i kraft den här
promulgationslagen. Därför tycker jag att det är helt på sin plats att lagtinget
också i ett ärende som detta, fogar klämmar till sina beslut uttryckligen i umgänge med landskapsregeringen. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ja, det var en advokatyr som duger. Ltl Gunnar Jansson tycker att lag- och kulturutskottet, som ska avge ett betänkande, inte
självständigt får skriva sina betänkanden utan ska mer eller mindre kopiera det som sägs i självstyrelsepolitiska nämnden.
Sedan lite senare konstaterar ltl Gunnar Jansson att han kanske inte
själv kommer att föreslå den kläm som han tycker att lag- och kulturut-
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skottet ska kopiera. Han tar sig då den konstnärliga friheten att möjligen
komma med en ny kläm.
Sedan vill jag konstatera att det inte står någonstans i självstyrelsepolitiska nämnden att de har något politiskt ansvar annat än att behandla
frågor rörande Ålands författningsenliga ställning och externa relationer. Jag tycker att det var en märklig övertolkning av hela processen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag använder den rätt jag har enligt lagtingsordningen, att föreslå kläm med det innehåll som jag tycker att är bäst. Jag
har ingenting emot texten ner på sidan 2, men så mycket demokrat är
jag att jag tänker lyssna på debatten innan jag beslutar mig om den här
typen av ärenden.
Vad sedan gäller externpolitiska förhållanden och relationer så har vi
ju redan flera gånger här i lagtinget konstaterat att det betyder att självstyrelsepolitiska nämnden har ett nytt ansvarsområde, precis som en
enig nämnd, där ltl Sundback är medlem, beslöt i onsdags.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst har ltl Gunnar Jansson rätt att föreslå vad som helst. Vad jag vänder mig emot är den inkonsekventa advokatyren. Sedan är det så att det
är utskotten som lämnar betänkanden, inte självstyrelsepolitiska nämnden. Är det här en ny tolkning av självstyrelsepolitiska nämndens utlåtanden, att de måste följas av de utskott som vi har i lagtinget? Är det så
som man ska tolka det eller är det här nu ett ad hoc fall enligt ltl Gunnar
Jansson?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Utskotten besluter som utskotten önskar. Nog tror jag ändå att
det var någon mening med att fråga självstyrelsepolitiska nämnden om
vad nämnden tycker i förbindelse med detta ärende att unionen upptar
ett nytt medlemsland i ljuset av vad som tidigare har förekommit i
lagutskottet. Lag- och kulturutskottet frågade nämnden, nämnden har
en åsikt och nämndens åsikt var enig. Därför tycker jag att utskottet
gärna kunde ha följt nämndens åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, ltl Gunnar Jansson. Nu föll en pollett ner för mig, det är alltså
EU:s toppmöte den 16 maj som är avgörande för den här brådskan. Då
förstår jag lite bättre. Det är för att man från finländsk sida ska kunna
säga; ”vi har det här ratificerat, vi har allt klart”.
Däremot tycker jag att det är oerhört synd att lagtinget inte står upp
för våra rättigheter. Då skulle Finland få säga; ”tyvärr är vi inte klara för
vi har ett självstyrt område som också vill ha sin berättigade EUparlamentsplats. Det är alltså en unik chans som vi igen är på väg att
missa, om jag förstår den här kompletteringen rätt.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Så är det, det är toppmöte den 16 maj där man planerar
behandla Kroatiens anslutning. Före detta möte ska alltså statsrådet utfärda en förordning genom vilken promulgationslagen för Kroatiens
sätts ikraft i Finland. Det brukar stå i ingressen till förordningen att
riksdagen då och då har beslutat det och det. Ålands lagting har då och
då beslutat samma sak, dvs. lämnat sitt bifall till att lagen får träda ikraft
jämväl på Åland. Det är den här kronologin som jag är ute efter. Det är
också här som jag menar att det finns ett utmärkt tillfälle att kommunicera med statsrådet just i den här processen.
Vad gäller tidtabellen så uppfattar jag den 16 maj som en deadline, ja.
Ltl Anders Eriksson, replik

Att kommunicera med statsrådet har vi gjort under ganska lång tid och
det tror jag att både ltl Gunnar Jansson och jag vet att det inte leder någon vart. Det enda sättet om vi ska komma någon vart, enligt min uppfattning, är att man får internationell uppmärksamhet runt den här problematiken. Jag tycker det är väldigt synd att man från åländsk sida igen
missar en sådan här chans. Naturligtvis vet jag att man från finsk sida
aldrig skulle vilja säga på EU:s toppmöte; ”vi är inte är klara, vi har problem med vårt självstyrda område”. Man vill inte lyfta fram Ålands
självstyrelse om man inte har någon nytta av något EU-organ. Det är
detta som är det stora problemet och det sopar man gärna under mattan. Vi i Ålands lagting fogar oss snällt i det och det tycker jag är tråkigt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Den här typen av förordningar har för Finlands del förekommit
så många gånger att jag väl kan föreställa mig ett sådant här toppmöte,
när Finland presenterar sina ratifikationsinstrument eller deponerar
dem och konferensen konstaterar vad de innehåller, att någon t.o.m.
kan fråga vad Ålands lagting säger. Där kommer tekniken in i bilden att
det i ikraftträdelseförordningens ingress står om lagtinget har yttrat sig
och i så fall vad lagtinget har sagt. Nu kan man nog tänka sig att om lagtinget skulle säga nej så skulle det knappast stå någonting i ingressen,
men har lagtinget sagt ja så står det säkert att lagtinget har bifallit.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Ärade kollegor, ett litet speciellt ärende börjar närma sig sin
slutpunkt vad gäller lagtingets behandling av frågan. Det har varit en exceptionell fråga från första stund som då kulminerade i att självstyrelsepolitiska
nämnden senaste veckan på onsdag tvingades hålla tre sammanträden och
fick även lov att be talmannen avbryta pågående plenum för att kunna fullfölja den respekt för presidentens framställningar som våra interna arbetsregler förutsätter.
När vi nu summerar handlingen så här långt av både landskapsregeringen
och lagtingets interna behandling av frågan så sker det i ljuset av en startsträcka där man ifrågasatte kopplingen mellan Kroatiens anslutningsfördrag
och vårt eget åländska krav på en egen parlamentsplats.
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Här är det första framsteget som jag ser, herr talman, på den här resan. Nu
har vi en enighet om att det föreligger en direkt koppling mellan den här typen av EU-processer om förhandling av parlamentsplatser. Det har en direkt
beröringspunkt med Ålands ursprungskrav. Det är ett ursprungskrav i om
med att det är ett krav som vi har haft med oss ända sedan mars 1992 när dåvarande landskapsstyrelsen för första gången formulerade de åländska positionerna inför ett medlemskap. Det är välkommet att vi har fått det. Alla tvivel
om detta tror jag att har undanröjts i och med hörande av utrikesministern
som självstyrelsepolitiska nämnden utförde i ärendet och även det svarsbrev
som landskapsregeringen erhöll från justitieministern den 26 mars.
Herr talman! Med tanke på tidtabellen är det att beklaga att tydligen p.g.a.
tekniska fel i hanteringen och fel i diarienummer, så fördes ärendet aldrig
över till nämnden inom någorlunda godkänd tidsram. Nämnden fick ett brev,
utgivet den 26 mars, till sin kännedom först den 18 april. Här kunde vi ha
sparat mycket tid om vi hade fått det här brevet, i alla fall informellt till kännedom. I det här brevet från justitieministern Anna-Maja Henriksson finns
mycket av det bokslut som har efterlysts i den inledande debatten kring den
här frågan. Jag beklagar att den tekniska problematiken har uppstått på
vägen.
Den andra framgången som den här processen har gett, enligt oss i centern, är att vi nu har fått utrikesminister Tuomiojas löfte om att Finland i
samband med Europeiska rådet slutligen välsignar omförhandlingen av EUplatserna med anledning av Kroatiens förestående EU-inträde. Finland
kommer då att begära en anmärkning till protokollet om att Åland bör få en
egen plats i EU-parlamentet. Detta är bra, men vi är inte i mål. Faktum är att
Finland ska inför de andra medlemsländerna göra en anmärkning, en fråga
som de övriga medlemsländerna förmodligen anser att är en ren intern finländsk angelägenhet. Det är en speciell situation. Jag utgår ifrån att landskapsregeringen, som alltid när det gäller den här typen av internationella
fördrag, kommer att bevaka att Finland gör den här anmärkningen som utlovades inför nämndens ledamöter senaste onsdag.
Den tredje positiva sidan av den här processen är att utrikesminister Tuomioja också har sanktionerat en åländsk aktivitet i den här frågan när det
kommer liknande förhandlingssituationer på EU-nivå i framtiden. Dåvarande
statssekreterare Teija Tiilikainen ställde sig positiv till detta i samband med
Lissabonfördragets långa process. Man ansåg att det skulle vara bra om
Åland visade en egen aktivitet. Nu har vi alltså fått fullmakt även från utrikesministern att vara aktiva. Jag hoppas alla förstår vikten av att direkt
kunna framföra till medlemsländerna i EU och till EU-parlamentet dels behovet av platsen, med tanke på Ålands politiska system, men också lyfta fram
Ålands folkrättsliga ställning. Det här ger, herr talman, en möjlighet att det
verkligen sprids kännedom om Ålands status.
Den fjärde positiva saken i den här långa processen är att Finland denna
gång har valt att avvakta med att fullfölja sin ratificering. Man visar nu respekt för lagtingets medverkan vid tillkomsten av internationella avtal.
Vi har ett antal positiva händelser som vi får ta med oss från den här långa
processen. Inom centern har vi även med oss enhälligheten inom självstyrelsepolitiska nämnden. Det gäller hanteringen av frågan som sådan och hur
landskapsregeringen bör agera framöver. Jag kan hålla med om att det är
synd att lag- och kulturutskottet tvingades rösta i den här frågan. Vi alla var
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tydligen överens om att den kläm, som nämnden föreslog för utskottet, att
den hade rätt innehåll men tydligen var det fel plats att ha klämmen anhängiggjord i samband med att vi ska ge vårt bifall till Kroatiens EU-anslutning.
Jag skulle dock vilja påstå att det här är den rätta platsen i och med att det är
här som det handlar om ett sådant agerande i framtiden när liknande förhandlingsprocesser dyker upp.
Vi från centergruppen noterar de här framstegen och tar den enhällighet vi
har uppnått med oss. Vi kommer att jobba vidare på en åländsk EU-plats. Vi
kommer inte heller i framtiden att tveka att göra liknande markeringar inför
liknande situationer om att Åland bör ta till vara varje tillfälle att markera,
enligt grundlagsutskottet, högst berättigade krav. Tack, talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Harry Jansson berörde kopplingen mellan en
åländsk parlamentsplats och Kroatiens anslutning. När den här frågan
först kom upp till lagtinget så drar jag mig till minnes att ltl Jansson under en rubrik i Ålandstidningen den 1 december sade ja till Kroatien om
Åland får en EU-plats. Ltl Harry Jansson säger; ”jag tror att en majoritet i lagtinget är mogen att sätta ner foten en gång för alla”. Jag undrar
vart ltl Harry Janssons fot har försvunnit?
Ltl Harry Jansson, replik

Lyteskomik kanske vi kan ägna oss i andra sammanhang, bästa ltl Jonsson. Det är allvarliga frågor som vi diskuterar nu. Jag tycker att den frågan får ledamoten rikta till de övriga grupperna inom detta parlament,
dvs. de som ansåg att det här inte var rätt tillfälle att markera Ålands
krav på det sätt som har varit centerns utgångspunkt.
Inom centern respekterar vi de demokratiska spelreglerna och tar
med oss det som är positivt ut ur den här processen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Från att först ha varit inne för ett nej eller ett ultimatum för att vi ska
godkänna Kroatiens anslutningsfördrag till att vilja ha det vilande i utskottet, till att vilja ha klämmar och nu inte ha någonting kvar. Man ställer sig frågan vad som hände med den här foten som skulle sättas ner en
gång för alla. Jag har respekt för att ltl Jansson inte kan ta ansvar för övriga ledamöters ställningstaganden men ltl Janssons fot har inte synts
till mycket. Det börjar närmast likna någon sort politisk regndags när vi
ska sätta ner fötterna i alla sammanhang så fort vi får ett EU-fördrag
som kommer hit till salen. Vi upprepar med klämmar och med skrivningar att nästa gång och att det här är sista gången, men vi följer aldrig
upp. Är det faktiskt en framkomlig väg för självstyrelsen om vi ska få en
parlamentsplats hit till Åland? Jag tror inte att vi kan fortsätta med den
här typen av lösa skrivningar om vi ska komma någon vart. Det är dags
att faktiskt sätta ner foten som ltl Jansson uttryckte sig.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag ber ltl Axel Jonsson att lite läsa på och göra sin
läxa lite bättre. Från centerns sida har vi aldrig sagt att vi förespråkar ett
nej till Kroatiens anslutningsfördrag. Vi har sagt att det bör lämnas vilande i väntan på att platsen är ordnad. Det räcker att ta del av centerns
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stämma den 2 december 2012 för den som betvivlar den linjedragning
som gjordes där.
Ledamoten får dock kritisera oss alla för att vi då väljer att acceptera
de demokratiska spelreglerna. Det här är så långt vi kan komma i det
här skedet. Istället för att enbart kritisera och påstå att inte lagtingets
ledamöter i övrigt visar respekt för tidigare lagtingsbeslut så uppmanar
ledamoten att ta tillvara de positiva företeelser som trots allt har funnits
i den här processen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När Kroatienavtalet först var aktuellt så sade faktiskt ltl Harry
Janssons på centerns vägnar att villkoret för ett ja till Kroatien är en EUplats, vilket var en rubrik i tidningen. Från det uttalandet till det som ledamoten står och säger i talarstolen så har han fått backa betydligt, det
vill jag påstå. Han försöker också hitta olika sätt att peka på det positiva
i den här processen, bl.a. att utrikesminister Tuomioja skulle ha gett
Åland fullmakt att agera själva. Den fullmakten har vi ju tagit oss i alla
andra tidigare processer. Vi har verkligen haft en hög aktivitet, även på
EU-nivå.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Vtm Eriksson har nog missat det faktum att när man
ställer villkor betyder det inte att man förespråkar ett nej, att förespråka
ett nej till Kroatienavtalet skulle ha varit att kasta bort vårt förhandlingsläge. Tanken har hela tiden varit, bästa vicetalman, att vi skulle
lämna det här anslutningsfördraget vilande tills vi har fått parlamentsplatsen löst. Men som vicetalmannen mycket väl känner till så var det
inte möjligt att uppnå den här gången. Men, som sagt var, vi har förstärkt vår argumentationslista rejält. Detta att vicetalmannen finner att
det inte skulle vara något speciellt med att utrikesministern ger frisedel
för oss att vara aktiva i den här frågan så det förvånar mig lite faktiskt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill påstå att vi från åländsk sida själva har tagit oss den
fullmakten att agera. I de tidigare fördagen, särskilt Lissabon, så var vi
ju väldigt aktiva på alla olika plan och på alla olika sätt för att göra vår
röst hörd. Det behövs inte något godkännande från statsmyndigheterna
för att den åländska självstyrelsen ska hävda sin rätt, det vill jag verkligen understryka.
Jag vill också påstå att ltl Harry Janssons sätt att arbeta har ändå nu
lett till att vi står här idag och med en jättestor tidsbrist ska vi godkänna
Kroatien bara så här, efter att ärendet har legat i landskapregeringen i
tre månader och i lagtinget i två månader efter det. Jag tycker att det
inte är ett bra sätt att agera, att lägga ärendet vilande när man ändå sedan i sista skedet måste ta en sådan här hetsig process.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan ta ansvar för mycket av vad jag har sagt och gjort
men jag kan inte ensam ta ansvar för lagtingets och landskapsregering750

ens samfällda tidtabell för den här frågan. Jag har inte varit inblandad i
landskapsregeringens utlåtande som kom den 28 februari, efter drygt
tre månaders betänketid. Jag har inte heller varit med om att bordlägga
någonting, tvärtom, jag ansåg att självstyrelsepolitiska skulle skrida till
ett hörande så fort som möjligt med mera. Jag förenar mig med dem
som tycker att det är beklagligt att man ska ge den här typen av ett rätt
så angeläget bifall under tidspress. Jag håller helt med vicetalmannen
att det inte är riktigt acceptabelt. Men tillsammans har vi väl grävt den
här gropen som vi får se till att ta oss ur med vår diplomatiska förmåga i
behåll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Centerns och ltl Harry Janssons har tidigare uttalat sig om
bokslut i den här frågan där man ska klargöra vad som har gjorts i parlamentsfrågan. Med tanke på centerns höga svansföring i den här frågan
och med tanke på eventuella kommande bokslut så från att centern har
tagit strid i den frågan så hittar de ändå fyra positiva resultat i det här
betänkandet och resultatet av hela behandlingen som inte ger någonting. Det enda konkreta som vi kan se av den här behandlingen är att justitieministern har konstaterat att det nationella spåret har kommit mot
en vägg. Men ändå så ser centern fyra mycket positiva saker i den här
behandlingen. Detta vill jag bara få noterat med tanke på historieskrivningen framöver.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Perämaa får väl förlåta att vi inom centern har en positiv grundsyn på livet som sådant och försöker alltid göra det bästa av en
situation.
Vad gäller det omtalade bokslutet, så skulle nämnden, på sitt första
möte efter att lagtinget remitterade frågan till nämnden för behandling,
då ha haft brevet från justitieminister Henriksson, då hade också nämnden haft möjlighet att göra det här bokslutet med hjälp av de samfällda
dokument som finns i den här processen. Jag kan bara uppmana ledamoten att ta del av det här brevet från den 26 mars 2013 där det framgår
hur Finland har agerat. Efter Finlands principbeslut om att verka för
Ålands EU-plats, beslutet från april 2009, så efter det finns det inte så
mycket synligt att rapportera. Jag kan bara uppmana ledamoten att läsa
det som nämnden säger i samband med EU-meddelandet, att Finland
inte har tagit tillvara möjligheterna att påverka i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Många brösttoner förekom i remissdebatten när vi diskuterade Kroatiens anslutningsavtal. I replik sades det att det är dags att sätta
ner foten och många andra styrkeuttryck sades. Jag ställde då också en replik
i det här ärendet angående om centern stod fast vid sitt villkor eller blir det
återigen en U-sväng? Nu får vi uppleva den där U-svängen. Med beaktande
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av det och den korta tiden som man tydligen får på sig när man ska läsa igenom ett viktigt ärende så understöder jag bordläggningen som Anders Eriksson föreslog till fredagen den 3 maj.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage
Eklund, har föreslagit att ärendet ska bordlägga till plenum den 3 maj.
Plenum avbryts här och återupptas om 15 minuter. Talmanskonferensen sammanträder.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Talmanskonferensen har beslutat att vi i morgon, den 30 april, håller ett extra plenum
klockan 13.00.
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage
Eklund, har föreslagit att ärendet ska bordlägga till plenum den 3 maj. Önskar någon
uttala sig om bordläggningstiden?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! För mitt vidkommande kan vi bordlägga ärendet tills i morgon
istället till extra plenum. Jag vill ändra mitt tidigare förslag från den 3 maj till
den 30 april.
Talmannen
Vinner förslaget understöd?
Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Anders Erikssons nya förslag till bordläggningsdag.
Talmannen
Ärendet bordläggs till plenum i morgon den 30 april klockan 13.00.
På talarlistan finns ännu ltl Barbro Sundbacks som bereds möjlighet att tala.

Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Dagens diskussion har varit ganska komplex. Hela komplexiteten uppkommer av att i det ärende vi har behandlat, ett bifall till anslutningsfördraget, så finns det en stor majoritet som vill säga ja. Det är bara
Ålands Framtid som vill säga nej. Det är inte komplicerat.
Däremot är det komplicerat med en parlamentsplats för Åland i Europaparlamentet och det har blandat bort korten för lagtinget.
Som jag minns det hela så fanns det nog olika nyanser bland partierna, i
samband med remissen i den här frågan, huruvida parlamentsplatsen skulle
kopplas till Kroatiens anslutningsfördrag.
Ltl Harry Jansson tog upp den här saken inledningsvis i sitt anförande och
tyckte att lagtinget här hade bifallit hans önskemål om att de här frågorna
skulle kopplas ihop. Men för socialdemokraternas del så kan jag nog säga att
vi inte har haft den uppfattningen att de ska kopplas ihop och vi har det inte
heller idag. Jag vet inte säkert hur det är med moderaterna och obundna men
jag har uppfattat att de är och har varit på samma linje. Däremot så framförde ltl Gunnar Jansson i remissen tveksamheter till att godkänna föredraget
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eftersom han hänvisade till frågor eller invändningar mot Kroatiens mogenhet att bli medlem i den Europeiska Unionen. De invändningarna har vi i
självstyrelsepolitiska nämnden testat på utrikesminister Tuomioja och hans
svar var mycket tydliga, dvs. att man från finländsk sida var oerhört nöjda
med förhandlingarna med Kroatien och att man i rådet och i andra organ som
har med den här saken att göra i EU hade tagit erfarenhet av den kanske för
snabba behandlingen av Bulgariens och Rumänien inträde i unionen. Vi fick
också bekräftat att de här nya skyddsklausulerna är betydligt starkare än dem
som man fick till stånd i samband med Bulgariens och Rumäniens inträde i
unionen. Övervakningen av skyddsklausulerna kommer att ske av övriga
medlemsländer. Om ett medlemsland, annat än Kroatien, är missnöjd över
säkerhet och rätt och frihet i Kroatien så har man möjlighet, med stöd av de
nya klausulerna, att anföra klagomål till kommissionen.
Den här integrationsprocessen fördjupas och blir mer och mer strikt för att
de här stora skillnaderna inom unionen ska kunna hanteras.
Sedan fick vi reda på att Finland har tagit upp frågan om en plats för Åland
också i det här sammanhanget men inte nått resultat. Det har också framkommit att hela processen med Kroatiens anslutning är på sätt och vis helt
stängd. Nu kommer man att fatta beslut på högre nivåer och de är alla av bekräftande natur. I praktiken kan inte Åland, genom att protestera mot det här
anslutningsavtalet, nå någonting konkret i frågan om en parlamentsplats. Det
är, med andra ord, Don Quijote som ska strida mot väderkvarnar. Om man
fäktar på alltför mycket i den här frågan är jag nog rädd att Åland framstår i
en patetisk dager än att man skulle bli tagen på allvar och att den internationella indignationen skulle anta sådana mått att Finland skulle behöva göra
någonting. Det kommer inte att ske i det här sammanhanget.
Tuomioja framhöll dock att i diskussionerna i samband med Europeiska
Rådet kunde han ta det här beslutet så kan han framföra åsikter och anmärkningar om Åland. Däremot sade han inte, som ltl Harry Jansson nu påstod,
att han skulle försöka anföra anmärkningar till protokollet. Det var nog inte
såsom det var. Det var tydligt och klart att han tog avstånd från det, han sade
att det inte finns någon möjlighet till det, utan han kan framföra sådana anmärkningar muntligen.
Jag håller med vtm Viveka Eriksson, angående detta som ltl Harry Jansson
nämnde, att vi nu har fått utrikesministerns välsignelse att lobba för en
åländsk parlamentsplats i Bryssel och att detta överhuvudtaget inte är någon
fråga. Varför skulle vi behöva ha utrikesministerns och regeringens fullmakt?
Det är klart att vi som medlemmar i EU gör vad vi tycker att är bäst för Åland.
På den där punkten så tror jag att man inte alls ska ta fasta på det, utan Åland
gör vad som är bäst för Åland i Bryssel.
Sedan till klämförslaget, som jag sade tidigare så tycker jag att ltl Gunnar
Jansson höll en advokatyr som var av den mest politiska karaktären hittills av
många av hans inlägg i debatten. Att svänga på ordningen i lagtinget så att
det utskott som ska lämna betänkande skulle vara bunden vid självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande och det som står där. Det är ju helt självklart
att det är det utskott som har fått ärendet remitterat som självständigt avgör
hur man lämnar sitt betänkande. Det står ju också i självstyrelsepolitiska
nämndens utlåtande att lag- och kulturutskottet ska överväga att till sitt betänkande inta en kläm. Då måste väl detta övervägande också innebära en
möjlighet att säga nej om majoriteten så tycker? Det är väl det som är demo753

krati. Att anklaga lag- och kulturutskottet för att inte ha hanterat ärendet rätt,
för att man inte kom till samma åsikt som ltl Gunnar Jansson och eventuellt
liberalerna, det är ju verkligen att låta ändamålen helga medlen. Det där resonemanget hoppas jag att blir en enstaka händelse i lagtingets historia. Annars måste det bli så att alla utskottet, som självstyrelsepolitiska nämnden
lämnar utlåtande till, ska följa den bokstav som finns självstyrelsepolitiska
nämndens utlåtande. Nej tack, fru talman, inte diktat! Varje organ beslutar
självständigt, utgående ifrån sina mandat, vilket lag- och kulturutskottet har
gjort i det här fallet. Sedan återstår lagtingets beslut.
Ltl Harry Jansson sade att det bara var frågan om att klämmen var på fel
ställe, ja, det är den verkligen. Att skicka bifall till anslutningsfördraget till
Kroatien och samtidigt tala om parlamentsplatsen för Åland och en kampanj i
Bryssel eller någon annanstans för en parlamentsplats, det känns nog väldigt
malplacerat. Socialdemokraterna vill överhuvudtaget inte att man bakbinder
lagtinget så att man i framtida beslut om fördrag skulle ha fattat ett beslut att
vi inte godkänner någonting förrän vi har fått parlamentsplatsen. Några ultimata ställningstaganden är nog inte rimliga i parlamentet. Det måste alltid
vara upp till lagtingets ledamöter att pröva varje fråga när den kommer hit
utan några sådana förbehåll. För vår del är det inte bara fel på klämmens placering utan också fel på innehållet faktiskt.
Däremot kan det här förslaget om en informationskampanj lämpligen läggas till självstyrelsepolitiska nämndens betänkande om prioriteringar i EU,
där passar det alldeles lämpligt. Man kanske också kan formulera det här förslaget om hur man ska jobba vidare med en parlamentsplats till det betänkandet, men inte här, nej tack! Det har jämförts med de här klämmarna som
vi hade i samband med Lissabonfördraget, men, fru talman, då hade vi faktiskt ett case. Här finns det ju ingenting att hämta, ingenting! Då hade vi en
hel rad klämmar. Lagutskottets betänkande blev liggande ganska länge i lagtinget för att regeringen skulle pressa regeringen i Helsingfors och på det sättet få fram utökade möjligheter för Åland att ha inflytande i EU. Där var
också parlamentsplatsen en fråga och det ledde sedan till den här regeringens
principbeslut, där man inte gav några utfästelser om en parlamentsplats men
däremot nog ett utökat inflytande. Det var också något som Tuomioja lyfte
fram i det hörandet som vi hade med honom. Han sade att regeringen är öppen för fortsatta diskussioner om ökat inflytande. Den chansen, fru talman,
tycker jag att regeringen ska ta nu. Det finns alltså en möjlighet att utöka vårt
inflytande på andra sätt än med parlamentsplatsen, men då måste regeringen
och lagtinget veta vad man vill.
Min önskan har länge varit att landskapsregeringen utvecklar en extern eller utrikespolitisk enhet. Det finns visserligen redan antydningar till det, men
en enhet som skulle vara mera utvecklad och där man uteslutande skulle
jobba med nordiska EU-frågor och eventuellt också med frågor som har att
göra med riket. Detta för att samla erfarenheter, kompetens, göra upp policys
och ha tid att lobba i Bryssel och på andra ställen. Vi måste mera börja driva
åländsk politik utanför Åland och inte bara i den här ankdammen och med
vår media, där det mer och mer cirkulerar runt person och mindre och
mindre om politik.
Fru talman! Låt oss nu besluta om bifall till detta land Kroatien. De har
inte gjort något illa åt oss. Vi ska vara schysta och renhåriga både mot dem
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och mot Finland i det här skedet. Kampen om en parlamentsplats ska nog föras på andra arenor än den här. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var en frågeställning här huruvida moderaterna
har kvar sin synpunkt när det gäller bundenheten av det här ärendet i
den åländska parlamentsplatsen. Jag kan bekräfta att vi har sagt i remissen att vi inte kan se den här kopplingen och vi har sagt det i den
fortsatta debatten att vi inte kan se det.
I självstyrelsepolitiska nämndens behandling av ärendet så framkom
det att den totala platsfördelningen har varit uppe till behandling. Frågan är just nu stängd igen, men frågan kan möjligen nämnas i samband
med kommande toppmöte. Därför ser vi en svag men mycket obetydlig
bundenhet mellan de här två ärendena. Vi kan acceptera att det finns
någon form av bundenhet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för den informationen, då har jag uppfattat moderaternas inställning rätt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Däremot har vi fortfarande den uppfattningen, lika som vi
hade i självstyrelsepolitiska nämnden och också efter behandlingen i
lag- och kulturutskottet, att det här klämförslaget är ganska harmlöst.
Det är ett uttryckssätt som vi har använt oss av i tidigare behandlingar
av den här typen av frågor, där vi kan se den här kopplingen till den
åländska parlamentsplatsen på något sätt. Vi har en överenskommelse
om hur vi regerar tillsammans, då är det viktigt att vi åtminstone har en
hyfsad acceptabel majoritet bakom våra synsätt och det förelåg inte riktigt i lag- och kulturutskottet. Vi ser inte frågan som särdeles stor, vi har
många stora utmaningar för Åland som vi bör ägna oss åt politiskt här i
salen istället.
Ltl Barbro Sundback, replik

På den punkten har socialdemokraterna väldigt klar och tydlig åsikt. Vi
tycker inte att man på förhand kan säga att vi inte kan godkänna ett speciellt fördrag före vi har en parlamentsplats. Det harmlösa kan ofta bli
besvärligt med tiden om det inte är genomtänkt. Jag tycker nog att man
ska tänka efter före och inte senare när man sedan står med anslutningsavtal från Island och har lovat att man inte godkänner något avtal
före vi har en parlamentsplats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller kopplingen mellan Kroatiens anslutningsfördrag och Ålands önskan om en egen plats så uppmanar jag bara ltl
Sundback att läsa vad nämnden har skrivit i sitt betänkande. Man kan
inte hålla på att stoppa huvudet i busken hur länge som helst, i alla fall
inte när man är med på ett organs möte som diskuterar den här frågan i
detalj. Det är dags att vakna.
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Det gäller även att vakna när det som utrikesminister Tuomioja sade
när det gäller protokollet som förs vid det Europeiska Rådet. Utrikesminister Tuomioja svarade på min uttryckliga fråga om man kan lyfta fram
Åland; ”ja, i form av en anmärkning till protokollet”. Är det som så att
jag har blivit döv nu när jag passerat 50 så då måste jag nog åtgärda det.
Utrikesministern svarade att det inte går att ge den en sådan deklaration
och annat som vi tillämpar i andra internationella sammanhang, utan
EU-processen följer sina speciella regler.
Vad gäller klämmen som ltl Sundback kritiserade så har ledamoten
själv varit med och enhälligt godkänt dess utformning och införlivande i
nämndens betänkande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag tror inte att ltl Harry Jansson är döv, men han kommer ihåg fel.
Tuomioja sade inte att han skulle han anföra en anmärkning till protokollet. Det har jag skrivit ut, så det är jag alldeles övertygad om. Han
sade att han kan han framföra en anmärkning i diskussionen.
Sedan när det gäller klämmen så vet ltl Harry Jansson att jag var
emot den, men vi måste kompromissa och det betyder inte att jag kommer att rösta för den i något sammanhang. Ett övervägande innebär att
det är någon annan som tar ställning till innehållet och om klämmen ska
vara med, så uppfattade jag processen. Så försök inte påskriva mig något
ansvar för klämmen. Jag deklarerade klart och tydligt att klämmen innehållsmässigt inte är konstruktiv för lagtinget.
Talmannen
Talmannen påminner om att god ton i plenum är att vi inte penetrerar olika höranden i
utskotten. I fortsättningen ber talmannen er att inte göra det.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var ett bra påpekande. I och med att vi har en ledamot som sitter i nämnden som i detalj har återgett vad som har sagts
så måste jag ju ha rätten att försvara mig.
Ltl Sundback hävdar att vi kommer att ha en minister som representerar Finland som kommer att göra en anmärkning ut i luften som ingen
ska bry sig om. Det verkar vara en intressant diplomatisk väg att försöka
förändra EU.
Vad gäller klämmen så om man inte kan lita på vad ltl Sundback säger
i nämnden så är det väl något som vi andra får ta med oss. Det vill säga
att man inte kan lite på att den kompromissvilja som vi andra visar har
något stöd hos ledamoten dagen efter. De är lite synd med tanke på fortsättningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Enligt talmannen så skulle vi inte penetrera vad som sägs i utskottet och
det tycks ltl Harry Jansson strunta i. Jag kommer däremot att respektera talmannens åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Självklart för utskotten ett eget resonemang och kan tänka
själv, det handlar om det och ingenting annat. Ltl Sundback övertolkar
Gunnar Jansson. Man kan diskutera varför självstyrelsepolitiska nämnden skriver som man gör. Det är ett faktum, det finns ett citat, man vill
att man ska överväga just mot den bakgrund som Sundback tar upp.
Självstyrelsepolitiska nämnden kan inte bestämma över utskottet.
Vi är ett lite parlament och vi har samma målsättning. Om vi sätter
katten på bordet så är alla de här krumbukterna ett symptom på att man
inte kommer överens i majoritetsblocket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som klämmen är gjord så är den ett uttryck för en sorts kompromiss
som jag tycker att är dålig för jag håller inte med i sak. Jag är förvånad
över att liberalerna är beredda att gå så här långt och säga att man är beredd att säga nej till alla fördragsförändringar tills vi har fått en parlamentsplats. Kommer liberalerna faktiskt att säga nej till Islands anslutningsfördrag ifall vi inte har en parlamentsplats då?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Klämmen uppmanar landskapsregeringen att inför kommande
förhandlingar på EU-nivå förbereder informationskampanj riktat till
EU-medlemsländer och Europaparlamentet. Det är det som klämmen
går ut på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ordförande har nog faktiskt inte riktigt läst på nu. Klämmen börjar med; ”Att lagtinget som konstaterar att Åland, före kommande fördragsändringar, måste få en egen representation i Europaparlamentet”. Om man inte läser det så blir det ju ganska rumphugget.
Det var det som var den stora politiska frågan. Kampanjen är ju en bagatell. Varför skulle vi skriva till presidenten att vi vill att vår landskapsregering ska göra kampanj? Det är verkligen under lagtingets nivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nog blir det här märkligt. Precis som ledamoten själv sade
så var ju klämförslaget från självstyrelsepolitiska nämnden en kompromiss där alla uppnådde enighet förutom Ålands Framtid i omröstningen. Man nådde en enighet och det brukar ju anses att det är bra med
enighet i externpolitiska frågor. Nu väljer socialdemokraterna, av någon
anledning, att bortse från den kompromissen. Ltl Sundback säger för
socialdemokraternas del att det aldrig var avsikten att socialdemokraterna skulle fullfölja sin del av kompromissen. Om inte annat så ger det
en bild av samarbetsklimatet här i salen och det ger en bild av hur socialdemokraterna kan uppfattas i en situation av kompromisser. Det som
har gällt den ena dagen gäller inte den andra dagen.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Det centrala är att självstyrelsepolitiska nämnden var överens om att
göra en kläm som kunde övervägas av lag- och kulturutskottet. Det var
inte ett ställningstagande för klämmen. Då skulle man ha skrivit: ”Självstyrelsepolitiska nämnden omfattar följande kläm.” Men vi tog inte
ställning. Såsom vi har uppfattat klämmen så finns det en skillnad där
och en nyans som jag hoppas att inte återges på fel sätt. Vi har inte heller majoritet i lag- och kulturutskottet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror ändå att uppfattningen om klämmen, dess innehåll
och dess rättsverkan i förhållande till utskottet, åtminstone som politisk
beställning, torde ha varit rätt klar för allihop. Ingen har någonsin sagt
det tidigare att ordet ”överväga” var det väsentliga. Klämförslaget var en
politisk kompromiss som man ville ha med i betänkandet. Uppenbarligen så har ltl Sundback själv fått bakläxa i den frågan eftersom det var
hon som representerade socialdemokraterna i självstyrelsepolitiska
nämnden. Nu har den kompromissen varit och farit och det kommer vi
att minnas i framtiden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är inte första gången som liberalerna tar lätt på socialdemokraternas uttalanden. Många gånger den senaste tiden har vi fått
uppleva desinformation, både här och i media, om socialdemokraterna.
För att det ska vara helt klart så det som jag gick med på var att vi ger i
uppdrag åt lag- och kulturutskottet att överväga om den här klämmen
ska tas in. Det betyder att jag inte har tagit ställning till klämmens innehåll.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till plenum 30.4.2013.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.04.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
privata angelägenheter. Beviljas.
Första behandling efter bordläggning
1

Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)
Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)
Ärendet bordlades vid plenum 29.04.2013.
Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Eventuella
klämförslag väcks i samband med ärendets andra behandling.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa ledamöter, det har varit intressant att ta del av lagtingets
process kring anslutningsfördraget för Kroatien och de diskussioner som har
förekommit här i salen.
Jag vill för min och landskapsregeringens del säga att vi kommer att ta den
här frågan vidare vad gäller Europaparlamentsplatsen och de viljeyttringar
som har kommit fram gällande den frågan i samband med Kroatiens anslutningsfördrag. Det finns många öppningar att ta fasta på i bland annat i hörandet av utrikesministern. Regeringen avser att följa upp mötet som kommer att hållas, Europeiska rådet, den 22 maj för att höra efter vem som representerar Finland. Där kommer vi att se efter möjligheterna att där göra den
här markeringen om Ålands rätt och behov av en egen är representation i
Europaparlamentet genom att på något sätt foga en anmärkning till protokollet, som det står i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande, eller på annat
sätt markera Ålands rättmätiga krav på en plats i parlamentet.
I övrigt tycker jag att det är positivt på alla sätt att det här anslutningsfördraget nu går mot ett ja i Ålands lagting. Kring detta kan man ju reflektera
lite grann över utvecklingen i Europa där det finns två huvudsakliga mekanismer kring hur EU utvecklas. Den ena handlar om fördjupning i form av
ökad integration och sammanbindning av länderna på olika sätt. Den andra
processen handlar om utvidgning där fler och fler länder blir en del av den
värdegemenskap som Europa är.
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Jugoslavien och de tidigare länderna i Jugoslavien har varit en oroshärd i
Europa. Det fredsprojekt som EU är så är det allt angeläget att Balkan successivt kommer med i unionen, det ena landet efter det andra. Det betyder att
Kroatien nu blir medlem efter tio års förhandlingar och diskussioner. Så
småningom när man kommer till rätta med värdegemenskapen gällande demokratiska och mänskliga rättigheter kan möjligen dörrarna öppnas för flera
länder på Balkan som Serbien och Makedonien.
Kroatiens medlemskap i unionen stärker och stabiliserar freden i Balkan
och därmed i Europa och det är en mycket positiv sak.
Att Åland välkomnar Kroatien i EU-gemenskapen är också ett fredsbudskap till hela Balkanområdet, till dess folk och länder. Det här betyder att fler
länder kommer att komma in i unionen efterhand.
Det betyder också att platsfördelningen i Europaparlamentet kommer att
omprövas och diskuteras flera gånger. Andra länder som också har varit aktuella och diskuterats här är i Island och även Turkiet som nu har förhandlat
om sitt medlemskap i 20-30 år och vart det leder är förstås ännu oklart. Men
det betyder att saker och ting förändras. Man kan tänka sig att man antingen
fortsätter omfördelningen av platserna i parlamentet eller att man besluter
sig för att vidga och tillsätta fler parlamentsplatser.
Vi på Åland kommer att hålla flaggan högt och hålla oss fram både i Bryssel och ta fasta på det initiativ som lagtinget har talat om här i form av den
här informationen. Vi kommer själva hela tiden att också driva frågan gentemot de andra EU-länderna om att vi har rätt till en parlamentsplats och vi
kommer att jobba för den kontinuerligt.
Vi kommer också att ta fasta på det som har sagts från finländsk sida om
att man är villig att hjälpa till med att utveckla Ålands inflytande i EU-frågor
och vi går vidare med det som utrikesministern här har sagt i den här behandlingen.
I övrigt så känns det som om det är vår i luften också i Europa och att hela
unionen på något vis ändå går mot en mera optimistisk tid. Jag vet inte om
detta med sju goda år och sju svåra år som Bibeln säger stämmer, men om
man tänker från 2008 så efter sju år är vi på 2014 och det är faktiskt så att vi
nu ser en ljusning. Det går mot bättre tider vilket också syns i börskurserna
och man ser ett ökat förtroende för europeisk ekonomi, vilket förstås är positivt.
Jag vill avsluta med Ole Norrbacks ord häromdagen; ”vi behöver mera
Europa inte mindre.” Jag håller med om det, tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! När det senaste EU-meddelandet presenterades här i
lagtinget av minister Lindholm så meddelade minister Lindholm att nu
har landskapsregeringen gått inför ett paradigmskifte. Vad gäller representation i Europaparlamentet så hade man övergivit det internationella
spåret, EU-spåret och satsade nu enbart på det nationella spåret. Ska då
lantrådets deklaration här nu, någon månad senare, uppfattas på så vis
att det nationella spåret absolut ska tillämpas och användas redan nu på
toppmötet den 22 maj? Var det här förra meddelandet bara en dagslända eller är det ett missförstånd?
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag skulle vilja säga att det nog varken är en dagslända eller ett missförstånd. De här två spåren har Åland använt sig av parallellt. Under december så skickade landskapregeringen ett brev till justitieministeriet
där vi anhöll om att justitieministeriet satte igång en process med en
valkretsindelning, alltså det nationella spåret skulle gå mot ett förverkligande. Det var mycket klara besked från den finska regeringen att någon
sådant inte var aktuellt. Det är klart att man måste fortsätta att diskutera den här saken. Man kan ju inte besluta om något som samtliga rikspartier är helt ovilliga att ge.
Därför måste vi fortsätta också på det internationella spåret eller EUspåret och söka de öppningar och möjligheter som där kan finnas.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är nöjd med beskedet. Tack så mycket lantrådet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Självstyrelsepolitiska nämnden och lag- och kulturutskottet har
sagt sitt och jag måste säga att detta har varit en av de intressantaste sakbehandlingar jag deltagit i, i detta hus.
Frågan om Kroatien är redo för ett EU-medlemskap eller inte är en relativ
enkel fråga för mig, med tanke på vad landet uppnått under de senaste åren
och skyddsklausulerna i anslutningsfördraget som självstyrelsepolitiska
nämnden hänvisar till i sitt utlåtande. Betydligt mera komplicerat blir det om
vi drar de fulla konsekvenserna av kommissionens välvilja och tar in Bosnien,
i praktiken en stor frusen konflikt, Serbien och Kosovo, som ännu år 2013 till
stora delar är en krigszon. Som jag ser det så är dessa länder uppenbart inte
redo att gå med i EU år 2013, de kan bli det, och EU är uppenbart inte redo
att ta emot dem år 2013. Men det finns en annan tid och en annan plats för
den debatten.
Mycket av vår debatt i detta hus har kretsat kring kopplingen mellan Kroatien och parlamentsplatsen. Finns den eller finns den inte? Läser man självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ser man att det finns en koppling, må
vara en svag sådan. Den 22 maj, i samband med Europeiska rådets sammanträde, bekräftas den nya mandatfördelningen efter Kroatiens EU-anslutning,
och då kommer Finland att föra fram en s.k. diskussionsanmärkning. Jag tror
att vi måste vara realister och tillmäta detta en väldigt, väldigt liten betydelse.
Möjligheterna för Finland att uppnå en tilläggsplats på EU-nivån med
hänvisning till Åland är obefintliga. Jag ska återkomma till varför.
I remissanförandet koncentrerade jag mig på den moraliska aspekten,
statsmannamässigheten i att ta ett annat lands EU:s intressen som gisslan för
att uppnå sina egna syften – och hur sådant beteende brukar bemötas i det
internationella umgänget.
Idag föreslår jag istället ett tankeexperiment: Låt oss för argumentets skull
strunta i moralen och bara betrakta Kroatiens anslutningsfördrag som ett
förhandlingsinstrument. Låt oss också strunta i den inverkan som ett ”nej”
kan ha på parallella processer, såsom självstyrelselagsrevision och vindkraftstariffer. Det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Titta nu bara på Kroa761

tien som ett renodlat förhandlingsinstrument: Vad ser vi? Vad kan vi rimligtvis uppnå med att säga ”nej” eller förhala? Låt oss tänka att Finland får ett nej
eller inget svar alls från lagtinget. Vad händer i praktiken?
Det sannolika scenariot är att Finland sänder iväg ratifikationsinstrumentet med ett geografiskt undantag för Åland till den del det berör Ålands behörighet. I praktiken betyder det lite mer jobb för tullen och för våra jurister,
men livet går vidare. Blir det internationell publicitet för Åland? Ja, kanske
lite, men sedan går livet vidare.
Jag ser alltså ingen större dramatik framför oss, jag ser bara ett ofokuserat
slag i luften, och det är inte med slag i luften som vi bygger förtroende och
ökar vårt inflytande i EU. ”När man är liten måste man rycka i vart endaste
halmstrå”, sades det med emfas i remissdebatten. Nej! Om man är liten är det
extra noga att man inte drar i vartenda halmstrå. Är man liten bör man med
omsorg välja sina strider, sina slagfält, bygga upp förtroende och gärna se till
att man har rätten och sympatierna på sin sida. Då kan man lyfta sig själv
istället för att trycka ner andra. Då kan man nå resultat.
Till detta ska läggas att den stora striden på EU-nivå, i samband med mandatfördelningen, har handlat om vilket land som ska tvingas ge ifrån sig
mandat. Det finns en gentlemannaöverenskommelse om att det totala antalet
europaparlamentariker inte ska öka. Antingen ska antalet minska eller behållas på samma nivå.
Då Kroatien bli medlem blir alltså frågan vem ska ge ifrån sig mandat? Är
det de stora länderna som redan har många mandat? Är det de mellanstora
länderna som egentligen är den enda gruppen som har en skälig representation i förhållande till folkmängder eller är det rentav de små nationerna som
gynnats oproportionerligt i ljuset av principer om den degressiva proportionaliteten? För det var här den stora striden stod i Duff-rapporten. Det fanns
flera beräkningar där Finland tvingades minska mandat, från 13 till 11 eller 13
till 12. Finland betraktar det nu som en framgång, en seger, att man får behålla sina 13 mandat. Men i ljuset av detta ”solidariska avstående” av mandat
måste det bedömas som ytterst osannolikt att ett enskilt land framgångsrikt
argumenterar för ett tilläggsmandat. För det mandatet ska tas från ett annat
EU-land. Vilket? På vilken grund?
Detta för oss tillbaka till huvudfrågan, som vi har diskuterat mycket; ska vi
tro på en ny valkretsindelning eller ska vi tro på det internationella spåret?
Den föreslagna klämmen från självstyrelsepolitiska nämnden talar i sak för
att Åland ska lobba på EU-nivå. Jag anser att vår huvudriktning ska vara
Helsingfors, inte Bryssel. Aktiviteter i Bryssel är dock bra, så länge som de
stöder Helsingforsspåret. För det är Helsingfors som kan ändra valkretsindelningen, Helsingfors som kan hävda Ålands krav på rådsnivå i Europeiska
rådet. På den här punkten har faktiskt Ålands Framtid visat att man har en
realistisk uppfattning av problemet – på EU-nivå ser man bara länder. Frågor
som dessa ska lösas nationellt. Såsom Grönland hade en av Kungariket Danmarks platser fram till 1992, såsom Kungariket Belgiens självstyrda tyskar
har fått inom Belgiens nationella mandat. För detta är en viktig poäng: Unionen ser bara medlemsstater. Om Åland lobbar i EU ser man en region som
lobbar för sin sak. Men mandatfördelningen, mina vänner, avgörs mellan
medlemsländerna.
Jag tror att vicelantrådet hade rätt i sak då han i en replik konstaterade att
”detta gick fel från början”, när vi gick med i EU. Det enda rätta sättet att åt762

gärda detta är att ändra valkretsindelningen i Republiken Finland. Detta förutsätter intensifierad, tydlig verksamhet i riktning Helsingfors, inte i första
hand i Bryssel eller i Zagreb. Detta förutsätter att vi än en gång tar fram kyrkstöten och riktar den mot Finlands samvete.
Det starkaste argumentet för vår EU-representation är fortsättningsvis att
endast vi själva i denna sal kan sätta EU-lagstiftning i kraft på Åland. Därför
är det skäligt att vi har någon man, vår man eller vår kvinna i Bryssel som kan
påverka EU:s lagstiftning.
Tack för ordet och Glad Valborg!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det här var kanske mera ett anförande som passade in
i remissdebatten, som vi höll i medlet av mars, istället för att reflektera
över den process som vi just har avklarat i självstyrelsepolitiska nämnden och i lag- och kulturutskottet.
Det är lite märkligt att höra ltl Valves analys av Ålands möjligheter att
påverka EU-nivån. Jag kan väl säga, som en av ansvariga EUförhandlare på 90-talet, att med den taktik som ledamoten skissar upp
så skulle vi inte ha haft vårt EU-protokoll, Ålandsprotokollet nummer
två, till Finlands EU-anslutning. Därför att det förutsatte en omfattande
lobbyverksamhet på EU-nivå mot en rad centrala figurer. Det är lite
märkligt att ledamoten nedvärderar så våra möjligheter att påverka EUprocessen.
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Jansson efterlyste mera reflektioner över processen i självstyrelsepolitiska nämnden och i lag- och kulturutskottet. Då måste jag säga att jag
är besviken över att det gick så mycket prestige i delar av den här behandlingen. För när det går prestige i en fråga så tenderar kombattanten
att förlora fokus från sakfrågan, om det är ett bra förslag eller inte. Detta
tyckte jag mig se tendenser till under den här behandlingen.
Jag vill inte peka ut någon särskild ledamot eller särskild företeelse i
sammanhanget, jag bara konstaterar att det är dåligt att så sker, det är
inte bra.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var lite kryptiska ordalag. Alltid när vi lyfter en
fråga som innehåller spänningar så blir det lätt lite övertoner i debatten,
det är ingenting nytt.
Det anförande som vi hörde från lantrådet för en stund sedan visade
väl då hur man kan placera den här nivån på rätt med ett sakligt anförande rakt igenom. Man välkomnar de markeringar som har gjorts inom
utskott och nämnd i lagtinget.
När det gäller huvudfrågan så vill jag vidhålla att det här var en sådan
handling där Finland hade möjlighet att påverka övriga EU och försöka
att utverka plats för Åland, precis enligt det principbeslut som Finlands
regering tog i april 2009 och som den nuvarande regeringen Katainen
har förbundit sig att följa. Det är i ljuset av det som vi har diskuterat
Kroatiens förestående anslutning.
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Ltl Wille Valve, replik

Det var egentligen tre olika saker i repliken, men jag ska besvara två av
dem. Om Finland ska ha möjlighet att påverka EU så förutsätter det att
vi först har påverkat Finland, att vi har fört en upplysande informationskampanj gentemot Helsingfors. Endast efter detta kan vi förutsätta
att Finland agerar kraftfullt på EU-nivå.
Vad gäller reflektionerna om betänkandets innehåll i övrigt så välkomnar jag det faktum att en nästan enig självstyrelsepolitisk nämnd
säger ja till Kroatiens medlemskap, det tror jag att är en bra sak.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill bara upplysa om att frågan om valkretsindelning av Finland i val till Europaparlamentet ingalunda är ny. Frågan har
behandlats otaliga gånger. Jag har själv motionerat två gånger i det
ärendet i riksdagen och det finns mycket utredning i ärendet som jag
hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden ska ta till sig. Jag ville det nu
den här gången, men kanske det kommer en annan gång.
Vad sedan gäller läget i Finland och hänvisningen till den degressiva
proportionaliteten så förhåller det sig nog så, och jag citerar inte utrikesministern men han bekräftar den gamla sanningen; att om man i val
till Europaparlamentet delar in Finland i tre, fyra eller fem valkretsar så
är det tre eller fyra partier i det här landet som tar alla platser. De små
får ingenting och Åland får definitivt ingenting utan speciella arrangemang. Det tycker jag att vi ska ha klart för oss.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ltl Jansson. Det är förvisso så att det är ett maratonlopp. Det finns
mycket utredningar om det här, precis som ltl Jansson nämnde.
Det som jag personligen eftersträvar är inte en valkretsindelning i
Finland i tre-fyra kretsar. Det vettigaste och mest korrekta vore ju om en
valkretsindelning tog hänsyn till Ålands särställning och det ansvar som
vi har i den här salen att implementera EU-lagstiftning. Det skulle vara
idealet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Här är vi överens. Men i den argumenteringen ser åtminstone jag uppenbara internationellt rättsliga kopplingar, just i den
omständigheten att medlemslandet Finland inte har medel att tillse att
EU-rätten bringas i kraft i hela territoriet. Vad gäller Åland och vår behörighet så är det bara vi som kan göra det. Den omständigheten måste
vara användbar i EU, annars är det något fel på EU.
Ltl Wille Valve, replik

Ltl Jansson, i den bemärkelsen är det fel på EU, för EU ser bara medlemsländer och ser inte oss alls.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag vill speciellt rikta mig till talmannen men också till övriga ledamöter. Jag är tacksam för att jag fick möjlighet till lite eftertanke när det
gäller det här ärendet. Jag hade hoppats att övriga också skulle använda sig
av den tiden, men talarlistan hittills tyder inte på det, men vi får se, talarlistan har en benägenhet att kunna bli längre så småningom.
Från Ålands Framtids sida har vi forskat lite i de fördragsförändringar som
har förekommit tidigare och hur lagtinget har ställt sig till dem. Jag sade i ett
snabbt hoprafsat anförande igår att Ålands lagting tre gånger har sagt att det
är en förutsättning att vi går med på det här och det här, förutsättningen är
att vi får vår EU-parlamentsplats.
När vi har tittat lite noggrannare på det här så visade det sig faktiskt att det
är fyra gånger. Den första gången fanns det en kläm när anslutningsfördraget
till EU behandlades. Då föreslog lagutskottet så här: ”Att lagtinget förutsätter att Ålands folk tillerkänns rätt att välja en egen parlamentsledamot för
att tillgodose det självstyrda Ålands politiska inflytande i Europaparlamentet”. De här tog lagutskottet den 24 november 1994 undertecknad Sune Eriksson och Lars-Ingmar Johansson. Det blev också lagtingets beslut den 2 december samma år.
När det gäller Amsterdamfördraget, 1998, så finns det en kläm som lyder:
”Att lagtinget förutsätter att Ålands folk tillerkänns rätt att välja en egen
parlamentsledamot för att tillgodose det självstyrda Ålands politiska inflytande i Europaparlamentet.”
Följande fördragsändring var Nicefördraget 2002 där klämmen lydde: ”Att
lagtinget förutsätter att regeringen tillser att landskapet Ålands befolkning
i Europaparlamentet skall företrädas av en på Åland vald parlamentsledamot och att Ålands lagting och Ålands landskapsstyrelse ges rätt till inflytande i den regeringskonferens som skall sammankallas år 2004 och det
konvent som bereder konferensen.”
Det senaste fördraget som säkert många kommer ihåg är Lissabonfördraget 2009, då blev klämmen så här: "Att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen, i syfte att Finlands regering inte ska godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillförsäkrats representation,
fortsätter att på nationell och europeisk nivå hävda kravet på en åländsk
plats i Europaparlamentet". Här noterar man redan att klämmarna börjar bli
betydligt mera urvattnade. Jag kan tillägga att från Ålands Framtids sida röstade vi inte för den här klämmen.
Om man börjar bakifrån så blev anslutningsfördraget som det blev. Det var
en stor brådska. Finansministern Nordlund ville att jag skulle ta ansvar för
vad parlamentet gjorde då, men Nordlund och jag satt ju samtidigt i landskapsregeringen, men så lät det när vi hade remissdebatten. Men den kläm
som var då, blev samma kläm också i Amsterdamfördraget.
När det gäller Amsterdamfördraget, som vi har googlat lite på, så fanns det
en artikel i Aftonbladet den 27 mars 1998, när det stod; ”Åland kan inte
stoppa Amsterdamfördraget, det fastslog den finländska riksdagens konstitutionsutskott på fredagen efter ett grundligt studium av frågan. Utskottet
anser att en finländsk ratificering av fördraget rent konstitutionellt inte kan
vara beroende av vad lagtinget på Åland beslutar. Den minnesgoda kommer kanske ihåg hur upprörda vi blev över det. ”Ett nej till Amsterdamfördraget i Ålands lagting skulle dock försätta både Finland och Åland, som
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har rätt att stifta egna lagar, i en knepig situation. Om ålänningarna struntar i att följa grundfördraget kan det betraktas som att Finland försummar
sina förpliktelser som medlemsstat i EU, med negativa följder, konstaterade
utskottet. Problemet med det självstyrande Åland och Amsterdamfördraget
aktualiserades för några veckor sedan då Gunnar Jansson, Ålands riksdagsman i Finlands riksdag, förde fram tanken att Åland kunde hota att
stjälpa hela Amsterdamfördraget i ett försök att tilltvinga sig en plats i EUparlamentet. Detta var nog inte var Janssons vokabulär utan journalistens,
men så stod det i varje fall i Aftonbladet.
Man fortsatte med en ny artikel två veckor senare där rubriken var ”Amsterdamfördraget dilemma för Åland”. I den artikeln skrev man: ”Obundne
lagtingsmannen Bert Häggblom meddelade direkt under remissdebatten att
han inte godkänner fördraget utan kommer att reservera sig mot ett godkännande. Socialdemokraten Lasse Wiklöf var den enda som var odelat positiv, medan centerns Christer Jansson, liberalernas Olof Erland och frisinnad samverkans Ray Söderholm alla var starkt kritiska”. Jag läser inte upp
hela artiklarna men de som är intresserade kan få ta del av dem efteråt.
Om vi då är framme vid den tredje förändringen, Nicefördraget, så skrev
lagutskottet så här: ”När lagtinget år 1994 lämnade sitt bifall till Finlands
anslutningsfördrag med EU antog lagtinget en kläm i vilken lagtinget förutsatte att Åland tillerkänns rätt att välja en egen parlamentsledamot för att
tillgodose Ålands politiska inflytande i Europaparlamentet. Samma krav
framfördes i samband med att lagtinget år 1998 lämnade sitt bifall till det
s.k. Amsterdamfördraget.
Debatten när det gäller Nicefördraget den 21 januari 2002 är intressant.
Roger Jansson sade, jag är osäker på titeln vid den tidpunkten och det står
inte här heller, men han sade så här: ”De synpunkter som både nämnden och
lagutskottet framför beträffande vår rätt till en Europaparlamentsplats bör
ta bort allt tvivel om att självstyrelsemyndigheterna på något sätt är beredda att backa på den punkten. Frågan kommer att vara på bordet ända
tills den är löst och nu står vi nära inför ett nytt parlamentsval till Europaparlamentet och den lagstiftning som bör ändras i landet måste landskapsstyrelsen därför omedelbart vidta åtgärder för att försöka få regeringen att
ändra. Jag tror också att lagtingspartierna har orsak att aktivera sig
gentemot broder- och systerpartier i riket till den delen. Det är en hopplös
politisk fråga i landet att klara, men om inte vi står på oss är det någon annan som står på oss, så det är mycket viktigt att det görs.” Det här kan man
verkligen hålla med om.
Ltl Sundman hade trätt in i salen vid den här tidpunkten och sade så här
om Nicefördraget: ”Jag hör till de 13 ledamöter i lagtinget som inte var med
och tog Amsterdamfördraget”. Jag ska inte ordagrant gå in på vad han sade,
men han tyckte kanske att de borde skämmas lite.
”Vi skall komma ihåg att det var ett stort steg för självstyrelsen när man
gick med i EU. Vi gav bort mycket av den självstyrelse som våra förfäder
har kämpat för. Detta gjordes med en stor majoritet i lagtinget, dock utan
obunden samlings medverkan”.
Behandlingen av Nicefördraget var så pass livlig att det var tre, stundtals
fyra, klämmar som lanserades. En kläm lanserades av ltl Leo Sjöstrand, en
kläm lanserades av ltl Roger Jansson och en kläm av ltl Lasse Wiklöf och så
funderade ltl Sundman på en fjärde kläm men han stödde sedan alternativ
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ett. Den kläm som ltl Sjöstrand lade var den kläm som vann och som jag läste
upp tidigare; ”att lagtinget förutsätter att regeringen tillser att landskapet
Ålands befolkning i Europaparlamentet skall företrädas av en på Åland
vald parlamentsledamot.”
När det gäller det senaste föredraget, Lissabonfördraget, så lyckades vi
hitta ett reportage i tidningen Nya Åland där den dåvarande oppositionen var
riktigt på alerten. Min gode vän och kollega Mika Nordberg stod med tummen ner på bilden och sade att så här skulle det gå med Lissabonfördraget.
Rubriken var: ”Idag skulle vi rösta nej.” Idag finns inte kvalificerad majoritet
för ett ja i salen om man inte uppnår det som vi ställer som krav, säger,
Gun-Mari Lindholm, obunden samling”.
Minister Lindholm sade också att hon hoppades att oppositionens utspel
skulle ge regeringen Eriksson råg i ryggen i det fortsatta arbetet. För att det
här gänget ska säga ja till föredraget ska de här fyra sakerna lösas, sade GunMari Lindholm då.
Jag kommer ihåg vad jag sade åt kollegan Danne Sundman. Vi inom de
fyra oppositionspartierna var helt eniga; frisinnad samverkan, socialdemokraterna, obunden samling och Ålands Framtid. Jag sade att det första partiet
som kommer att sticka är frisinnad samverkan och så gick det. När röstningen var klar så var det bara obunden samling och Ålands Framtid som stod
kvar.
Fru talman! Vad vill jag riktigt säga med denna tillbakablick? Ja, med den
här tillbakablicken vill jag peka på att jag tror att det här som vi finner orsaken till att vi står där vi står idag. Man ser undan för undan ett mycket ändrat
tonläge, men man ser också många, många utspel och många tomma hot som
inte har lett till något. Därför tror jag att vi står där vi står idag. Det är faktiskt
ingen som riktigt tar Ålands lagting på allvar mera och det är väldigt bekymmersamt.
Jag noterade att vtm Roger Jansson två gånger har citerat Kenneth Gustafssons bok, ”Åland, en säkerhetsrisk”. Detta är en väldigt bra bok, jag läste
den själv i mellandagarna. Jag fäste mig speciellt vid reportaget när ålänningarna kom underfund med den s.k. Stockholmsplanen och när man gav sig
iväg till Helsingfors och skulle uppvakta. När de kom till järnvägsstationen
stod stora folkmassor och buade, sjöng ”Olannin sota” och kastade äppel och
allt möjligt på dem. Men de åländska representanterna bara tuffade på. Jag
undrar faktiskt vart den kampviljan har tagit vägen?
Vad är det då som Ålands Framtid vill göra? Vill vi bara stå här och gissla
de andra partierna för de U-svängar som de har gjort under årens lopp, finner
vi något nöje i det? Nej, absolut inte, tvärtom, det är ganska tråkigt.
Min förhoppning med den här tillbakablicken är att vi åtminstone kunde
lära oss någonting av de misstag som vi har gjort. Tittar man på den här resan
så fanns det ett starkt medialt intresse utanför Åland. Det är borta idag. Jag
tror att många enbart uppfattar de utspel som vi gör som relativt löjliga idag.
Jag tror inte heller att man riktigt tar Ålands lagting på allvar. Det här säger
jag faktiskt med en viss sorg.
Jag ska avrunda med ett par ord om Kroatien helt kort. Det är klart att det
finns positiva aspekter, det har många varit inne på. Min uppfattning är att
förhandlingarna har varit mycket noggranna den här gången mot bakgrund
av erfarenheter från tidigare utvikningar av unionen. Skyddsklausulen som
motverkar korruption har jag inte sett tidigare. Det blir också en starkare
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ekonomisk integrering av Balkanländerna och på sikt sannolikt mindre spänningar mellan staterna i forna Jugoslavien. EU var ju ursprungligen ett fredsprojekt. Mellan Åland och Kroatien har vi faktiskt historiska näringslivskontakter om man tänker på alla Viking Lines byggen som har gjorts i Split.
Varför vill inte vi då från Ålands Framtids sida ge vårt bifall? Vi ställer frågan så här; varför ska vi nu ge Kroatien 12 platser i EU-parlamentet utan att
kräva någon egen plats? Det får jag inte att gå ihop. Ltl Valve sade att vi inte
skulle använda Kroatien som gisslan. Kroatiens ambassadör var ju här och
om jag förstår tidningsreportaget rätt så hade han full förståelse för våra strävanden, så det tror jag inte vi ska hänga upp oss alltför mycket på.
Den andra orsaken för att vi inte vill ge vårt bifall är att alla klämmar, alla
förutsättningar och alla förbehåll som tidigare lagting har gjort, ska vi inte ge
deras strävanden någon respekt överhuvudtaget? Ett krav är inte ett krav om
man ignorerar det i det oändliga. I debatten har det också sagts att det skulle
vara så stor skillnad på Lissabonfördraget och Kroatien. Det har till och med
sagts hur vi borde ha gjort när Lissabonfördraget var uppe på agendan. Det är
bara att titta i de stenografiska protokollen och googla lite i åländsk media så
ser man att det var precis samma vals, ”nej, nej det här går vi absolut inte
med på” och sedan satt vi där.
Jag har en sista punkt som kanske bekymrar oss allra mest. Lantrådet sade
just att från landskapsregeringens sida har man flaggan i topp, men verkligheten är den att det inte finns någon strategi överhuvudtaget från landskapsregeringen om hur man ska gå vidare i den här frågan. Det har jag noterat
själv vid de tillfällen som jag har fått vara med och diskutera det här vid olika
höranden. Man får känslan av att man helt enkelt accepterar statsrådets besked i frågan, men att man förstås inte kan säga det öppet. Men vem ska stå
upp för ålänningarna om vare sig regering eller vårt lagting är beredda att
lyfta ett finger för att komma framåt i den här frågan? Vi från Ålands Framtids sida tror att det enda sättet att komma någon vart är att uppbåda internationell uppmärksamhet.
Jag tyckte att det var glädjande att notera att ltl Valve och jag hade precis
samma utgångspunkt och det tycker jag är positivt. Det här är en nationell
fråga, jag är den första att hålla med ltl Valve om det. Men däremot är det
enda sättet att få den här nationella frågan löst att få internationell uppmärksamhet, för annars kommer vi att stå här 21 år ytterligare och prata, prata och
prata utan att vi kommer någon vart. Där är jag rädd för att kollegan Valve
och jag kanske har lite olika åsikter, men i grunden är vi överens, det är en
nationell fråga, det är så den ska lösas. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack kollegan Eriksson för den historieforskningen,
den var intressant, även citaten var intressanta. Men det första fördraget
1994 gällde Finlands, Sveriges och Österrikes anslutningsfördrag. Alla
de tre övriga var betydande fördragsförändringar som gällde hela EU
och i alla länder. Det var Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget. Det här är ju ingenting sådant. Det här är blott ett enstaka
nytt lands anslutning till Europeiska Unionen. Därför går det inte att
diskutera dem utgående ifrån samma kriterier, inte sant kollegan Eriksson?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Den sista slutsatsen håller jag faktiskt inte med om. Vår ståndpunkt är
att alla möjligheter vi har, alla fördragsförändringar- de må så vara stora
eller små som Ålands lagting ska ge sitt bifall till, så ska vi inte ge före vi
har fått vår EU-parlamentsplats. Skulle vi kunna enas om detta då tror
jag faktiskt att vi skulle komma någon vart. Men med detta sätt som vi
har hållit på med hittills så kommer det inte att bli någonting överhuvudtaget. Vilken strategi har i så fall vtm Roger Jansson? Vad ska vi
istället göra?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Mitt gamla råd till kollegan Eriksson återupprepas nu; ge
inte upp, ge inte upp! När det gäller självstyrelsens utveckling ge inte
upp, kämpa på, precis som de historiska män och kvinnor som ltl Eriksson hänvisade till tidigare. Finland måste lösa Ålands EUparlamentsplats. Nu har vi fått besked från den här regeringen att man
inte gör det till valet 2014. Okej, full fokus på nästa val! Försök få det
löst, går inte det, full fokus på därpå följande val. Ge inte upp!
Ltl Anders Eriksson, replik

Absolut inte, men vtm Jansson någon gång måste man ju också se verkligheten såsom den är. Nu berättar man vad som har kommit fram i hörande i självstyrelsepolitiska nämnden, och det är lite märkligt förfarande enligt mig, och nu sätter man väldigt stor tilltro till utrikesminister Tuomioja. Tidigare hade man väldigt stor tilltro till de utspel som
dåvarande statsminister Vanhanen gjorde. Men facit i hand visar att vi
har ju inte fått någonting överhuvudtaget. Om detta är att ge upp, att
man ser verkligheten såsom den är, så det tycker inte jag.
De historiska personer som jag beundrar så pratade redan i samband
med Stockholmsplanen, som vi var inne på, om självständighet för
Åland på grund av det sätt som Finland behandlade Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Anders Erikssons bokslut eller var det
kanske ett mellanbokslut saknade inte förtjänster. Men det viktigaste
saknades; det som skedde och kallas konsolidering av Amsterdamfördragen. Jag brukar använda termen, och det är en hård term i Ålands
lagting, när Ålands opt-in klausul ”tövlades” bort. Där var grunden för
mitt motstånd mot Amsterdamfördraget. Jag hade stålsatt mig att göra
vad jag kunde göra som en enkel medlem av Finlands riksdag. Jag ville
först få svar på frågan; vart och varför försvann den opt-in klausul som
vägledde oss in i EES-avtalet och som var en förutsättning enligt min
mening för inträde i EU? Någonstans på vägen försvann den klausulen.
Jag har många gånger efterlyst den här frågan och det bokslut som vi
ska göra måste också besvara den här frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det håller jag med om. Låt mig först säga att jag föredrar att göra ett
mellanbokslut, för gör man ett bokslut, då ger man upp, som det sades
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tidigare, då är det färdigt. Man ska se det här som ett mellanbokslut. Jag
håller med om att om ska man ha en komplett beskrivning till orsak och
verkan till att vi är där vi är, så då har också det bortschabblade opt-in
en betydelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var en intressant historisk redogörelse som ltl Anders Eriksson förde här. Det är alltid intressant att höra vad tidigare politiker har tyckt och tänkt om olika föredrag. Under den här perioden
har jag lärt mig att inom politiken måste man också kunna få ändra sig
ibland.
Jag tycker inte att det är okej att vi sätter Kroatien i pant, för det här
ärendet handlar ändå om Kroatiens anslutning till Europeiska Unionen.
Vi måste fortsätta att arbeta framåt. Inte har någon gett upp, vilket
också kommer mycket tydligt fram här i landskapsregeringens yttrande i
dokumentet som vi har framför oss.
Vad anser ltl Eriksson? Har Ålands Framtid några konstruktiva förslag på hur man skulle kunna gå framåt annat än att bara sitta här och
säga nej?
Ltl Anders Eriksson, replik

Nu råkar det vara så att vi tycker att det är relativt konstruktivt att säga
nej. Vi tror att det är det enda sättet om vi ska få den frågan att avancera
framåt. För som det är just nu så händer det absolut ingenting och det
har vi ändå ett 21-årigt bokslut på. Vi har inte kommit någon vart. Jag
tror innerst inne att de flesta som är insatta i det här vet att vi heller inte
kommer att komma någonstans om vi inte lyckas få till stånd en situation där Finland inför internationella ögon mer eller mindre känner sig
tvungna att faktiskt respektera att det finns två konstitutioner i det här
landet, och att Finland inte kan köra över ålänningarna hur länge som
helst. Men så länge majoriteten av ålänningarna finner sig i det så då
blir det som det blir förstås.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är märkligt att ltl Anders Eriksson säger att vi inte
har kommit någon vart om man tänker på att hela EU-projektet är ett
stort fredsprojekt och vilken framgång det är att få med Balkan i unionen. Det stärker också freden. Med tanke på att vi kommer från fredens
öar och har fört fram Ålandsexemplet så är det bara en liten bit i de
framsteg som vi har gjort.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är väl ändå viktigt att vi håller oss till sak. När jag säger att vi inte
har kommit någon vart så pratar jag uteslutande om vår EUparlamentsplats. Det är ju den som är pudelns kärna och som jag ser
som oerhört viktig. Sedan är jag också, i likhet med ltl Kemetter, anhängare av EU:s grundtanke; bevarande av freden i Europa. Det sluter
jag upp bakom till hundra procent, men jag sluter inte upp bakom ar-
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betssättet från finsk sida att man mer eller mindre struntar i att det
finns två konstitutioner i det här landet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Även jag ansluter mig till dem som tackar för historielektionen, fast jag har kanske lite svårt att förstå hur den bär framåt i den situation vi befinner oss i idag. Jag tror att man ska lära av historien, men
att gräva ner sig i den brukar sällan leda till utvecklingen av vare sig det
åländska samhället eller någonting annat.
Jag har full respekt för den åsikt som ltl Anders Eriksson har, men jag
blir lite förvånade över att få höra att vi här som inte företräder exakt
samma linje som ltl Anders Eriksson skulle vara ”löjliga”. Det känns inte
riktigt som att det är respektfullt i den här salen. Med tanke på att ltl
Anders Eriksson brukar värdera högt att ledamöterna och ministrarna
ska hålla sig till respektfullhet så tycker jag att det var ett av övertrampen i den här diskussionen som inte hör hit. Vi kan ha olika åsikter om
de här sakerna, men att använda sig av ord som ”löjligt” hör inte till den
här debatten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Först till minister Ehns fråga om hur den här historielektionen bär framåt. Jag ville visa på orsak och verkan till att vi är där
vi är idag. Vi har varit väldigt kategoriska. Vi har haft oerhört mycket utspel och utspel har det varit nu också runt Kroatienfördraget, jag går
inte in på det dess mera i den här repliken. Men det kommer utspel och
när det inte leder någon vart så tycker ju folk att vi är löjliga. Märkväl,
jag beskyllde inte någon annan utan jag använde faktiskt uttrycket ”vi”.
Jag har själv hört av en journalist som sade; ”ni är löjliga”. Jag blev
också löjlig p.g.a. det sätt som lagtinget hanterar de här frågorna och det
tycker jag att är tråkigt.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Oberoende om det är andra som säger det eller inte så tycker jag att man som lagtingsledamot också har ett ansvar för att se till att
debatten sker på ett sätt som är värdig. Att säga att vi är löjliga tycker jag
att är felaktigt, det är ett sätt att nedvärdera oss själva och det går inte
jag med på överhuvudtaget. Jag har respekt för åsikter att det finns olika
vägar att gå vidare. Vi från moderaternas sida, tillsammans med den övriga regeringen, har dragit den slutsatsen att vi kommer att fortsätta att
kämpa för parlamentsplatsen även framledes. Vi ger inte upp och vi tror
inte att ända vägen är att man ställer ett ultimatum som i det här sammanhanget skulle drabba Kroatien. Vi kan inte förstå varför vi i det här
läget skulle låta det här drabba Kroatien. Jag återkommer till att jag
tycker att vi i den här salen inte ska lägga epitet på varandras sätt att
föra politik. Ltl Anders Eriksson brukar höra till dem som står längst
fram i kön för att göra det när någon också gör det mot honom.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det håller jag med om, men om jag skulle agera på ett sådant sätt att
folk skulle tycka att jag är löjlig så får jag väl lov att ta det. Men jag vill
inte ta det när jag inte själv är orsak till det. Men, minister Ehn, att
hänga upp sig på ett enda ord i ett relativt långt anförande så det visar
väl ändå att man kanske vill lägga lite sidospår. Om moderaterna säger
att de vill fortsätta att kämpa på, men berätta då hur och på vilka sätt
man ska komma något vart? Hittills har man absolut inte kommit någon
vart överhuvudtaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ltl Anders Eriksson för en intressant historisk redogörelse. Den lär
säkerligen gå till annalerna.
Ltl Eriksson nämner att vi bör ta upp frågan till en internationell nivå.
Vad vill Ålands Framtid göra? Vi kunde läsa i tidningen att Ålands
Framtid vill ta Europaparlamentsplatsen till FN. Kan ltl Eriksson bekräfta detta?
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Valve får ursäkta men jag tappade lite fokus i början på hans replik.
Nu vet jag överhuvudtaget inte vad ledamoten hänvisade till, men jag får
säkert lite källförteckning så ska jag svara på det.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, jag kan ge tidningen där det står att Ålands Framtid vill ta Europaparlamentsplatsen till FN, det är inget problem.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är ju inte alldeles lätt att svara på en så där korthuggen fråga. Men
om jag försöker gissa vad det kan handla om så var det antagligen då när
landskapsregeringen lånade ut sig och medverkade till att Finland skulle
få de platser de ville ha inom FN organen. Är det rätt tänkt? Inte det, då
får vi nog ta den diskussion på sidan om så att jag får veta lite mera om
vad det kan handla om. Det blev lite för kryptiskt den här gången.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag sällar mig till skaran åhörare som tackar för
historieöversikten. Som en av dem som var med och höll i trådarna på
90-talet så kan jag säga att ledamoten har ju bidragit till det bokslut som
vi har pratat om vad gäller lagtingets interna arbete i den här frågan. Jag
saknar egentligen bara det som har visats sig vara det avgörande ögonblicket vad gällde parlamentsplatsen. Det är det mötet som hölls 2 februari 1993 när samtliga dåvarande lagtingspartier kom överens om att
man släpper kravet på en parlamentsplats. Bara som en parantes, så
blev tjänstemännen utkörda från det mötet så tjänstemännen ska inte
belastas för den kursändringen. Men hade man från åländsk sida behål-
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lit kravet på en parlamentsplats i det läget så hade vi haft vår parlamentsplats redan vid EU-inträdet den 1 januari 1995.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, den där frågan var nästan ännu knepigare att svara på än den som
jag fick i repliken före det.
Det som jag ville säga med den historiska tillbakablicken var att man
kommer ingen vart med den typ av utspel som centern gjorde, om vi nu
tar ett konkret exempel när ltl Jansson ställer repliken. Centern sade att
vi ska säga nej till Kroatien, det ska vi absolut göra. Sedan blev det remissdebatt och då blev det lite mera slirande på manschetterna och då
skulle man ha ärendet vilande i utskottet. I utskottet jobbade man för att
få dit en kläm, men man fick heller ingen kläm. Det blev noll. Jag ska
inte använda det hemska ordet som jag använde tidigare, men det här
leder ju faktiskt till att inte någon tar ju Ålands lagting och de åländska
politikerna på allvar. Det var det som var pudelns kärna i det som jag
ville säga. Det är jättebra att göra utspel men stå då fast vid det.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det gäller ju alltid att göra det bästa möjliga i politiken. Det lönar sig inte att köra huvudet in i väggen eller hur? Vi får vara
nöjda från centerns sida att vi dels har fått erkännande om att detta var
en fråga som är kopplad till Ålands krav på en parlamentsplats och dels
de små framsteg som vi kunde notera, som ledamoten kanske hörde i
gårdagens remissdebatt.
Däremot vill jag ge ledamoten fullständigt rätt i att det var den här
typen av förhandling som dåvarande lagutskott hösten 2009, i samband
med behandlingen av Lissabonfördraget i lagtinget, riktade fokus på.
För då visste lagutskottet, i och med att jag satt där, att det var medlemsförhandlingar på gång, nya länder skulle in i EU och det skulle ske
en omförhandling. Därför betonade lagutskottets betänkande från hösten 2009 så starkt Finlands ansvar när förhandlingarna skulle öppnas
vad gäller omfördelningarna av platserna. Vi har den historiska kopplingen även i det betänkandet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att ltl Jansson igår försökte hitta positiva saker, bl.a.
nämndes helt öppet vilka utfästelser utrikesminister Tuomioja gav och
det är jag kritisk till själv. Jag tycker inte att man ska säga vad som har
kommit fram vid olika höranden. Det förvånar mig ändå att ltl Harry
Jansson, av alla, helt plötsligt ställer så oerhört stor tilltro till de finska
politikerna. Inser inte ltl Jansson att vissa väljare nog måste bli lite fundersamma över hur det kan ske en sådan här oerhört snabb scenförändring på nästan mindre än en månad. Man börjar med att säga nej, man
börjar uppe i vindsvåningen och på en månad så rasar man ner i källaren. Nog måste man ju ha lite problem med trovärdigheten, såsom jag
ser det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson väljer att se i backspegeln och då brukar
det bli lite snävt och begränsat perspektiv. Jag och den här regeringen
väljer att se genom framrutan och det ger ett lite bredare perspektiv.
När det gäller Lissabonfördraget så var det en omförhandling av
själva grundfördraget av det materiella innehållet och där var det läge
för Åland att komma med behov till förändringar. Det var vi ifrån obunden samling sida viktiga med att föra fram. Viss framgång kunde vi ha,
viss framgång kunde landskapsregeringen också den gången ha, inte
helt fullt ut enligt det önskemål som vi hade.
Det är helt irrelevant att jämföra Lissabonfördraget och dess arbete
med det här anslutningsfördraget för Kroatien som gäller ett medlemskap för ett land.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det gäller ju för oss alla att hitta motiv och det har jag respekt för. Men
detta att man bara tittar i backspegeln så jag tror att man lär sig ganska
mycket av historien. Nu noterar jag att minister Lindholm säger, och det
är inte så mycket prat om råd i ryggen numera, att Kroatien är något helt
annat än vad Lissabonfördraget var. Det är klart att jag inser att det är
skilda typer av anslutningsavtal och ändringar av grundfördraget, det är
inte fråga om annat. Men det är ändå samma mekanism för oss att
uppnå internationell uppmärksamhet. Jag är förvånad över att obunden
samling, när vi stod sida vid sida tidigare, inte inser det den här gången.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, då får ltl Anders Eriksson vara förvånad. Obunden samling
står stadigt i den åländska myllan och tittar framåt. Det har ingenting
med ett annat medlemskap att göra. Jag skulle inte vilja vara den som
förhandlade för sina egna vidkommande när det gäller att ett annat land
skulle få möjlighet att ansluta sig till EU-gemenskapen och det fredsarbetet som pågår där. Jag tycker det är helt irrelevant. Jag tycker att avsikten med den här historiebeskrivningen kanske inte var att förklara
utan det var mera för att peka ut tillkortakommanden för olika ledamöter. Jag vill inte sälla mig till den skaran, utan vi står stadigt och tittar
framåt. Man får gärna titta i backspegeln, det kan man göra lite men inte
i ett helt anförande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag sade redan i mitt anförande, i den mån det kunde intressera minister Lindholm, att jag inte var ute efter att gissla någon. Jag ville peka
på ett fenomen som enligt mitt synsätt leder till att vi står där vi står
idag.
Angående det som minister Lindholm sade att de obundna står så
stadigt i myllan så är jag helt övertygad om att om obunden samling
hade varit i opposition så hade vi haft precis samma åsikter nu.
Jag har också noterat, men jag kunde inte plocka upp EU-böterna att
där var det precis samma sak. Då råkade obunden samling vara med i
regeringen. Obunden samling har erkänt det öppet efteråt att EUböterna var ett misstag men då satte obunden samling med i regeringen,
man var tvungen att gå med på det och det var en av de största missar vi
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har gjort, om vi ska lista historiska missar som vi har gjort. Det är nog
inte så irrelevant utan det som är relevant när det gäller obunden samling, enligt mitt synsätt, så om man är i regeringen eller om man är i oppositionen så blir det väldigt stor skillnad.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Parlamentsplatsen har varit i fokus i den här debatten och även i
tidigare debatter i det här ärendet. Jag sällar mig till dem som tycker att det
är viktigt med parlamentsplatsen för oss. Jag har samtidigt i remissdebatten
meddelat att jag inte tycker om att man använder platsen som en spelbricka i
det sammanhanget. Jag tycker fortfarande att det är ett enskilt lands anslutning. Det medför att det inte är motiverat att använda anslutningen på det
sätt som har föreslagits från åtminstone ett parti. Man har motiverat det t.ex.
med en artikel från en tidning där man har skrivit om vad en ambassadör har
sagt vid ett tillfälle. Det uttalande ger jag inte jättemycket för och att man tar
stöd i det i de här sammanhangen.
Jag har funderat flera gånger på om vi här i lagtinget gör något för att få en
bättre värld? Ja, jag tycker att det här kan vara en sådan sak. Utan hela anslutningsprocessen till Europeiska Unionen för Kroatien så hade man inte
förbättrat för minoriteter som man nu har gjort. Man hade heller inte minskat korruptionen. Jag tror inte heller att man hade jobbat lika mycket med
mänskliga rättigheter som man har gjort nu. Det är nog tack vare den anslutningsprocess som man har haft.
Jag tror att det fortsatta arbetet med de här frågorna kommer att göras
inom den Europeiska Unionen. Jag tycker det är bra att självstyrelsepolitiska
nämnden skrev att det finns ett arbete kvar och att man också har tagit med
tre skyddsklausuler som berör de här områdena. Man har synnerligen noggrant granskat det här under anslutningsprocessen och kommit fram till de
här skyddsklausulerna, vilket jag tycker är bra. Jag tror faktiskt att det här
jobbet kommer att göras bättre inom den Europeiska Unionen.
Vi ska komma ihåg att med en bättre ekonomi så underlättas också arbetet
med alla de här svåra frågorna. Det blir lättare att jobba om ekonomin är i
bättre skick. Framtidstro, handel och tillväxt är sådana nyckelämnen som är
viktiga för en bättre ekonomi. Jag tror också att Kroatien kommer att få det
bättre inom den Europeiska Unionen.
Som jag nämnde i remissdebatten så är det viktigt att få med Kroatien för
det fortsatta fredsbygget inom Europa. Fredssignalen är viktig att särskilt att
sända ut i världen, men i synnerhet till Balkanländerna. Krig tar alltid fram
det allra sämsta och värsta hos människor. Fred, samarbete och dialog är alltid bättre än krig och våld. Att älska är alltid bättre än att hata.
Genom att lagtinget säger ja till Kroatiens anslutning idag så kan vi bidra
till en lite bättre och fredligare värld. Jag vill sända en hälsning från Åland till
Kroatien: Välkomna till den Europeiska Unionen!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Av historiska skäl och efter att ha jobbat ganska mycket i landet Kroatien, som är tilltalande på många vis, så är kollegans
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en av dessa skyddsklausuler. Tillämpningen av dem är inte enbart överlåtna till kommissionen eller EU-organen utan det förväntas de facto aktivitet från de 27 medlemsländerna i EU. Om det vid en sådan kontroll,
från vem det nu vara må, uppkommer behov av åtgärder så kan de åtgärderna vidtas oberoende av landets vilja. Här har ett ansökarland gett
upp betydande delar av sin egen suveränitet redan innan anslutningen.
Det är mycket remarkabelt.
Det var en god analys, tack för det ltl Carlsson.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet. Jag såg också att vi har tre
år på oss här att vidta lämpliga åtgärder om det finns ett sådant behov.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänker inte orda mycket i det här. Det mesta har sagts
av min kollega Anders Eriksson. Jag understöder hans uttryck.
Jag tänkte närmast beröra den här rädslan för att man ska ställa krav mot
ett anslutningsfördrag. Man kopplar ihop ansökan om medlemskapet och de
tidigare anslutningsfördragen lite annorlunda och det håller jag helt och hållet med om. Min poäng är att man i alla sammanhang när det gäller vår EUparlamentsplats bör utnyttja möjligheterna. Jag anser inte att det är fult att
man i ett förhandlingsläge utnyttjar ett annat medlemskap och ställer krav på
en EU-parlamentsplats. Jag tror att det i många sammanhang går till på det
viset, medlemsansökningar från andra länder har tidigare ställt krav. För att
de och de ska komma med så ska vi ha vissa saker till vår fördel. Om jag inte
missminner mig, men jag kan också ha fel, så när Finland och Sverige blev
aktuella för medlemskap så hade Italien ett väldigt stort bötesbelopp vilande
över sitt huvud för att man hade övertrasserat mjölkkvoten. Men i samband
med Finlands och Sveriges medlemskap i EU så fick man bötesbeloppet helt
enkelt bortförhandlat. Det här är ju ett sätt att se till sin egen sak. Jag tycker
inte att det är fult i det här fallet heller att man tar vara på möjligheterna för
möjligheter uppstår inte så många gånger.
Som tidigare har sagts här så har 21 år gått och vi står ännu på samma
plattform. I den historiebeskrivningen som kollegan Anders Eriksson gjorde
så har vi gett uttryck för vår önskan om en EU-parlamentsplats många gånger
i samband med fördragsförändringar. Vi står på samma nivå ännu. Vi har
konstaterat här i diskussionen att det är en nationell fråga. Jag tror att vi är
ganska överens om detta men det hindrar väl inte att man för ut information
på EU-nivå heller. Tanken är väl att man ska lösa frågan nationellt, men tyvärr finns inte viljan från finskt håll att ge oss en EU-parlamentsplats. Viljan
hos oss är att vi är överens om att vi ska lösa det.
I remissdebatten förekom ganska övertygande uttalanden från framförallt
centerhåll att man har satt ner foten och nu måste vi ställa krav. Det är klart,
som det har sagts här tidigare, från ett nej till de här fyra punkterna som centerordförande Harry Jansson beskrev här som väldigt viktiga. Jag ser ändå
inte de punkterna som så märkvärdiga, de är ganska självklara utan att man
ska belysa dem som märkvärdiga. Det skulle egentligen vara en självklarhet,
om viljan hos Finland var att man skulle uppnå ett resultat, då skulle man
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inte behöva uttrycka de här punkterna som speciella. Det borde finnas en
vilja från finskt håll att man ska nå framåt.
Så mycket mera tänkte jag inte nämna. Jag förstår också att i en sådan här
process så finns det en majoritet, det är ett demokratiskt spel, och en minoritet som uttalar sig. Det är majoriteten som vinner och det får man acceptera i
demokratiska processer.
Jag tycker att det är bra om man kan hålla debattnivån så att man accepterar varandra för det. Man ska inte bli smutskastad från den ena eller den
andra för att man har en annan åsikt. Livet går vidare och debatten också.
Därför så föreslår jag här en kläm eftersom ltl Anders Eriksson kanske missade det, jag vet inte. Jag föreslår att lagtinget förkastar godkännandet av
medlemskapet.
Talmannen
Förslag om förkastande kommer sedan i andra behandlingen. Aviseringen är noterad.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Brage Eklund. Det var ett intressant resonemang som ni förde. Landskapsregeringen och hela lagtinget har gjort
det mycket klart att Ålands befolkning bör ha en representation i Europaparlamentet, det är vi alla överens om. Vi ska inte ge upp. Jag instämmer helt med vtm Roger Jansson att vi inte ska ge upp, vi ska fortsätta att kämpa.
Däremot ifrågasätter vi det här tillvägagångssättet. Ska vi faktiskt utnyttja ansökan om medlemskapet? Därför skulle jag vilja ställa en klar
fråga som jag tycker att vi inte har fått svar på här i lagtinget: Kommer
Ålands Framtid även att hålla Island i pant när det ärendet kommer
upp?
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Man bör ta vara på alla tillfällen, jag ser inte något fult i det.
Den dagen när Island kommer med ansökan om medlemskap så tar vi
ställning till det förstås. Det är ett nytt ställningstagande. Jag tror att
man måste ha respekt för alla möjligheter för sin egen del, jobba för
Ålands bästa i det här fallet och det är vår EU-parlamentsplats.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var då ett klargörande från Ålands Framtids sida.
Ni är alltså beredda att även föra samma politik när det gäller Islands
ansökan om en plats i EU. Det är mycket intressant nordisk politik.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det där är nog ingen hemlighet. Det har klargjorts tidigare om ltl Sara Kemetter hade lyssnat på när ltl Axel Jonsson höll sitt
anförande, då meddelande han nog samma sak. Jag ser inte någonting
fult i det här. Jag kallar det förhandlingar och i förhandlingar så måste
man tillgripa de möjligheter som ges.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Wille Valve, replik

Tack, ltl Eklund. När det gäller förhandlingsläget så har vi olika åsikter
men jag respekterar ltl Eklunds ideologi.
Beträffande hur vi ser på detta med att utnyttja varje förhandlingsläge
till vår fördel så förutsätter det rimligtvis att vi då har ett bra förhandlingsläge och bra vapen att förhandla med. Bedömer ltl Eklund att vi har
det?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag kan inte bedöma om det är ett bra läge, men det är en möjlighet och
den möjligheten anser jag att vi ska utnyttja. Det är bättre än att ställa
sig helt flat och inte göra någonting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Med lite perspektiv på de här åren som har gått, snart
19 år, så det största som har skett under det senaste löp året så är landskapsregeringens kraftfulla brev och förhandlingar med regeringen i
Helsingfors om att skapa en ändrad vallag och en valkrets för Åland i
nästa EU-val 2014. Det är rakt på rödbetan, pang! Tydligt och klart från
åländsk sida! Det är det största som har gjorts. Det här blir något av en
pseudodebatt om vi skulle sätta Kroatien i pant för att möjligen på något
sätt påverka Finland till att de kanske ändå borde ge Åland en plats via
ändrad valkretsindelning. Kan vi kanske vara överens om detta att det
här kraftfulla agerandet från regeringspartierna är det viktigaste som
har skett det senaste året?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det kan så vara, det är helt okej att man har gjort det
och det måste man egentligen också begära från landskapsregeringen att
man ska agera på det viset. Man har också fått ett svar att man inte är
villig att ge en EU-parlamentsplats åt oss. Var står vi då? Hur ska reagera? När får vi nästan gång möjligheter att trycka på den här EUparlamentsplatsen? Det spelkortet har gått i och med att Finland har
den inställning som de har.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Då kan vi ju konstatera att vi inte kommer att bli överens om den här rätten att i det här fallet använda Kroatien som pant i
frågan.
Ålands Framtid säger att man avser att ta alla tillfällen i akt, man rekommenderar för Ålands självstyrelse att ta alla tillfällen i akt. Om man
väljer fel tillfällen ibland, är man inte då medveten om att man förlorar i
trovärdighet? Vad blir resultatet när man förlorar i trovärdighet? Ja, då
förlorar man i själva sakfrågan. Man minskar alltså Ålands möjligheter
att få en parlamentsplats framöver. Ser inte ltl Eklund den risken väldigt
tydligt just nu?
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Ltl Brage Eklund, replik

Självklart inser jag den risken. När jag säger alla möjligheter då måste
man ju också bedöma vad som är resonligt och inte. Man kan inte vara
oresonlig, det är ju en självklarhet. Det finns någonting som heter sunt
förnuft och det ska väl också råda i sådana här sammanhang. Jag tycker
att det måste vara en bedömningsfråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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 03.05.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag vill börja med att välkomna republiken Kroatien som medlem i Europeiska Unionen. Det torde bekräftas vid det toppmöte som avhålls
senare i maj. Därmed skulle anslutningen för detta land, den 28:e medlemmen i unionen, genomföras den 1 juli. Det är den frågan som lagtinget nu har
att ta ställning till för lagtingets del, huruvida promulgationslagen för Finlands del jämväl ska innehålla bifall från Ålands lagting.
Vad gäller behandlingen i lagtinget så aviserade jag under första behandlingen förslag om kläm. Jag kommer att göra det. Jag säger först några ord på
vägen.
Utmärkande för utrikespolitisk hantering eller externpolitisk hantering är
strävan efter konsensus. Så är det särskilt i Norden. I Finland är ju utrikesoch försvarspolitiska frågor förbehållna republikens president, numera i
samverkan med statsrådet. I riksdagens utrikesutskott, där jag en längre tid
var viceordförande, eftersträvade man alltid konsensus. Utmärkande för
samma förhållande t.ex. i Sverige är att i utrikesnämnden, där alla partier är
med och där Kungen presiderar, eftersträvar man alltid konsensus. Samma
konsensus, inriktning, har också väglett självstyrelsepolitiska nämnden i
Ålands lagting, åtminstone under den tid som jag har erfarenhet av verksamheten. Så ska det också vara. Därför var det en prestation, enligt min mening,
att nämnden trots ett omtvistat inledningsskede av behandlingen av Kroatien
kunde enas om ett förslag till kläm som finns nere på sidan 2 i nämndens yttrande. Jag ska strax läsa den texten och lägga det förslaget, så vi inte befara
att det kommer en ny text. Behandlingen här i lagtinget kan följa den ordning
som gäller för behandling av klämmar som ingår i de dokument som ligger
till grund för behandlingen. Jag gör det av det skälet att jag anser det vara
angeläget att självstyrelsepolitiska nämndens inriktning på konsensus och
dess prestige kan upprätthållas. Jag finner det rent av anmärkningsvärt att
fyra medlemmar av lag- och kulturutskottet i betänkande ansåg det var förenligt med både lagtingets och landskapets externpolitiska inriktning att köra
över nämnden här. Jag har inte varit med om något liknande och jag hoppas
att det inte ska upprepas.
Bilden blir ju ytterligare komplicerad när självstyrelsepolitiska nämndens
viceordförande inte heller ansåg det vara mödan värt att presentera nämndens yttrande. Det är något som jag uppfattar som speciellt. Jag var under
förra perioden viceordförande i nämnden och betraktade det nog som mer eller mindre självklart i ljuset av både dåvarande arbetsordning och nuvarande
arbetsordning att viceordförande skulle inträda i ordförandes ställe därför att
talmannen inte får tala i lagtinget.
Under dessa förhållanden och utan att förlänga debatten, positionerna är
säkerligen så pass cementerade, så kommer jag i detaljbehandlingen att föreslå följande kläm: ”Att lagtinget, som konstaterar att Åland före kommande
fördragsändringar måste få en egen representation i Europaparlamentet,
uppmanar landskapsregeringen att inför kommande förhandlingar på EUnivån förbereda en informationskampanj riktad till EU:s medlemsländer och
Europaparlamentet”. Tack, fru talman.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är hedervärt att ltl Gunnar Jansson
nu välkomnar Kroatien som medlem i EU. Så lät det inte under remissen. Tvärtom, ltl Gunnar Jansson framförde skarpa dubier om Kroatien
var beredd att delta i EU:s samarbete. Det var ett bra ställningstagande
och ett bra klargörande.
Jag håller inte med ltl Gunnar Janssons beskrivning om att det skulle
ha rått konsensus i lagtinget och riksdagen om externpolitiska frågor när
det gäller EU. Det stämmer nog inte överens med sanningen. Tvärtom
har många partier på olika sätt haft en kritisk inställning till EU och
också här i lagtinget. Den där sagan stämmer inte.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Mina dubier i remissdebatten gällde huruvida skyddsklausulerna i fördragets artiklar 37, 38 och 39 skulle vara tillräckliga.
Ordentligt bränd också av erfarenheterna i fallen Bulgarien och Rumänien med andra typer av artiklar så var närmast min fråga; ska nu dessa
som kallas skyddsartiklar, i motsats till de tidigare som var uppskjutande, räcka till? Jag hoppas att de gör det. Jag tycker att utrikesministerns uttalanden under behandlingen i nämnden verkade förtroendeingivande. Jag tar till mig argument. Jag vet att Finlands utrikesminister
kan sådant här mycket mera än vad jag kan och det han säger så tror jag
på. Därför är jag nöjd med det besked som kom då.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson är snabb att svänga till juridik när
de politiska ställningstagandena inte mera passar in och är korrekta, så
också i det här fallet.
Jag måste skarpt ta avstånd från att självstyrelsepolitiska nämnden
här i lagtinget skulle vara någon slags ”övernämnd” som skulle frånta de
enskilda utskotten och medlemmar i andra utskotten rätten att ha en
egen åsikt. Den typen av liberala fri- och rättigheter vill vi inte ha i
Ålands lagting.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Man kan kalla det vad man vill. Jag vill att självstyrelsepolitiska nämnden ska eftersträva konsensus.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag önskar också Kroatien välkommen. Jag ser fram
emot deras medlemskap i EU. Jag tror att det är bra att de kommer med
i den Europeiska gemenskapen för då kan vi andra få en mer rättslig
kontroll på dem.
Däremot kan jag inte hålla med om det som ltl Gunnar Jansson tycker, att det är anmärkningsvärt att en majoritet i lag- och kulturutskottet
kör över självstyrelsepolitiska nämnden. Det står i betänkandet om att
överväga. Jag som enskild lagtingsledamot har ett uppdrag. Jag vill ha
rättighet och friheten att bestämma själv, inte vad ltl Gunnar Jansson
ålägger mig att tycka.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, den rätten har vi alla. Vi har vår berömda artikel i
lagtingsordningen om förbudet mot imperativt mandat. Det jag sade och
hävdade var att i självstyrelsepolitiska nämnden har rått, så länge min
erfarenhet räcker och den är inte så lång, en eftersträvan till konsensus.
Man brukar säga att självstyrelsepolitiskafrågor vinner på att vi är eniga
i våra självstyrelsepolitiska strävanden och jag tror på den doktrinen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Där håller jag med ltl Jansson, det är bra om vi blir
eniga. Då kanske det också behöver vara en större dialog i ett tidigare
skede mellan partierna. Jag anser att den här klämmen är fel. Jag anser
att det är fel adressat och därför kan jag inte understöda klämmen när
jag sedan ska vara ansvarig för beslutet i lag- och kulturutskottet. Skulle
då ltl Gunnar Jansson eller liberalernas gruppordförande ha drivit det
här, att alla partier varit överens om det här innan vi kom hit, så då
kanske det skulle vara bättre. Men skyll inte på oss i majoriteten i lagoch kulturutskottet. Vi har rätt att ha en egen åsikt och inte vara en
stämpeldyna åt självstyrelsepolitiska nämnden, då behöver man nog se
över arbetsordningen och hur det ska vara. För då är det onödigt att vi
har ett lag- och kulturutskott och framförallt att ärendet behandlas där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Även Ålands Framtid som är ett EU-positivt parti välkomnar givetvis Kroatien till den Europeiska Unionen.
Däremot har vi en liten annan frågeställning som vi gärna diskuterar i den
här salen, vilket ni säkert har märkt.
Jag har noga lyssnat och studerat tisdagens debatt och ska göra mitt yttersta för att ge tydliga svar på frågeställningar som väckts från olika håll med
anledning av att vi föreslår att lagtinget inte ska ge sitt bifall.
Vi anser att Åland har väntat tillräckligt för att låta ytterligare ett tillfälle
passera lagtinget utan att vi tar möjligheten att byta ord mot handling,
klämmar mot konsekvens. För vi har ännu inte sett ett bättre alternativ.
Ledamoten och kollegan Anders Eriksson presenterade förtjänstfullt i tisdags resultatet av våra historiska efterforskningar av hur frågan om en
åländsk parlamentsplats har drivits från lagtingets sida. Den historiebeskrivningen vill jag, fru talman, att mina kollegor ska hålla i färskt minne när jag
diskuterar följande tre frågor: För det första, ska frågan om en åländsk parlamentsplats lösas nationellt eller internationellt? För det andra; är Kroatiens
anslutningsfördrag rätt instrument att använda för att nå resultat? För det
tredje, vilka alternativa strategier finns?
Nationellt eller internationellt? Ska vi lägga vårt krut på Bryssel eller
Helsingfors? Den frågan diskuterades flitigt i tisdags. Rätt svar på frågan gav
ltl Valve som idag råkar vara frånvarande. Ltl Valve sade: ”Jag anser att vår
huvudinriktning ska vara Helsingfors, inte Bryssel.” Det har han helt rätt i.
Frågan ska lösas nationellt i Helsingfors men drivas internationellt.
För tittar vi på frågan om en parlamentsplats så känner EU bara medlemsstater och EU förhandlar bara med medlemsstater. Åland kan inte, inom ra784

men för självstyrelsen förhandla med EU, utan att göra det genom Finlands
röst. För det är ju inte direkt sannolikt att en annan medlemsstat med enad
styrka ska driva frågan om en åländsk parlamentsplats. Alla nuvarande representanter i självstyrelsepolitiska nämnden känner mycket väl till inställningen till att från Finlands håll initiera en diskussion om att Åland skulle få
en extra plats. Genom de kontakter vi har haft med statsrådet det senaste året
fick vi beskedet svart på vitt att Finland inte kommer att väcka frågan om
Europaparlamentets platsfördelning av ren rädsla för att förlora en av sina
nuvarande 13 platser, eftersom man inser det faktum att man matematiskt
har en liten fördel jämfört med övriga medlemsländer. Man vill inte väcka
platsfördelningsfrågan av rädsla för att förlora en av sina 13 platser. Man var
inte ens beredd att använda Ålandskortet i argumentationen för att få behålla
alla sina platser, eftersom man var rädd att förlora en plats och gå ner till 12
platser. Inte ens detta var man beredd att göra. Utan det enda man kunde
tänka sig i det fallet var om frågan ändå kommer upp, att argumentera för en
extra plats åt Finland, som med hänvisning till Ålands särställning skulle tillfalla oss. Det är utgångspunkten i hela den här frågan.
När vi har lyft den här frågan på europeisk nivå genom vårt samarbete med
EFA så har vi fått det tydliga svaret att det här är en nationell angelägenhet,
vilket man också ser inom EU. Det här är en fråga som ska lösas nationellt. Vi
kan därför inte räkna med att det är någonting som Finland ska lösa på EUnivå åt oss genom att driva frågan. För i EU kommer de att svara att det här
kan ni göra när som helst, vi kan göra det fast idag och se till att Åland utgör
en egen valkrets. Det är det spåret som också vi i Ålands lagting ska driva,
men detta kommer inte att hindra oss från att argumentera för en plats på internationell nivå och rikta blickarna mot Finland.
Fru talman! Det är dags att inse verkligheten för var den är. Lantrådet tangerade den i tisdags när hon konstaterade att en tydlig trend inom unionen är
att utvidgningsprocessen ser ut att hålla i sig, vilket även jag tror. Ju mera unionen utvidgas, desto hårdare blir konkurrensen om platserna i Europaparlamentet och desto mer obefintlig blir sannolikheten att Finland skulle riskera en av sina nuvarande platser för att göra ett försök att med hjälp av
Åland få en extra plats, såsom vissa här i salen tycks hoppas på.
Så precis som när den första självstyrelselagen skrevs så ska denna fråga
lösas genom att en lag läggs fram i Helsingfors. Lagen ska dela in Finland i
valkretsar till Europaparlamentet så att Åland utgör en egen. Problemet är att
det i nuläget inte finns någonting som motiverar regeringen i Helsingfors att
föreslå en sådan lag för riksdagen, och det är det vi måste ändra på om vi ska
lyckas.
”Man kan inte ta något som samtliga rikspartier är ovilliga att ge”, konstaterade lantrådet i tisdagens debatt. Men skillnaden mellan hennes synsätt
och mitt är att jag är beredd att i praktiken göra någonting för att ändra på
detta faktum.
Vi måste skapa en internationell uppmärksamhet riktad mot Helsingfors,
där valet att inte ge Åland en parlamentsplats framställer republiken Finland
som ett exempel på en omodern outvecklad demokrati. Endast detta kan vara
en sådan omständighet som faktiskt kan få rikspartierna att ändra inställning
i frågan.
Fru talman! Jag kan garantera lantrådet att det inte finns några andra än vi
ålänningar själva som kan åstadkomma en sådan situation. Jag kan garantera
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regeringen att det inte räcker med att skriva brev till justitieministeriet och
jag kan garantera regeringen att de måste påverka fördragen, för det är lagtingets enda formella möjlighet att påverka EU:s utveckling, nämligen ett sådant som vi har på vårt bord idag.
Vi måste klarera att vi inte kan godkänna ett fördrag utan vår parlamentsplats, våga stå på oss hela vägen ut och utnyttja den uppmärksamhet vi fick i
samband med behandlingen av Lissabonfördraget. Man skrev om Åland och
behandlingen och Lissabonfördraget i t.ex. Der Spiegel, på BBC, i Herald
Scotland, på Sveriges radio och t o m på dåvarande EU-kommissionär Cecilia
Malmströms blogg. Det här skapade en uppmärksamhet som vi hade möjligheterna att utnyttja men valde att inte göra det. Jag tror att det är enda sättet
vi kan lyckas komma framåt i den här frågan framöver.
När vi har fått den här uppmärksamheten så måste vi jämföra Finland med
föredömen som Belgien. Vi måste framförallt internationellt använda det huvudargument som Finland självt konsekvent använder för att behålla sina 13
platser gentemot övriga EU; degressiv proportionalitet som i det här fallet ytterligare förstärks av en konstitutionell realitet.
För nog är det ju ett dubbelspel av största mått att mot Europa poängtera
principen om degressiv proportionalitet, men gentemot Åland uppenbarligen
strunta i det för att endast hävda befolkningsbaserad proportionalitet. Det är
de argument som de själva försöker förringa på europeisk nivå.
Vi måste visa att man i Finland, såsom ett västerländskt föredöme på självstyrelselösningar, med dessa ord ignorerar det faktum att självstyrelsen binds
av direktiv man saknar möjlighet att påverka. Kan vi belysa detta faktum i det
internationella rampljuset så ökar vi våra chanser avsevärt att till slut också
få en nationell lösning på frågan. Men då krävs, och jag upprepar, att vi byter
ord mot handling och klämmar mot konsekvens.
Fru talman! Till min andra fråga, är Kroatiens anslutningsfördrag rätt instrument att använda för att nå resultat? Det är en fråga som har diskuterats
livligt och en fråga som egentligen är uteslutande hypotetisk. Man kan omöjligt veta svaret på frågan före man har provat. Däremot vet vi med en erfarenhet, lika gammal som jag själv, att den hittills beprövade taktiken med
olika klämmar och skrivningar, som förutsätter både de ena och det andra,
inte fungerar. Finns det ens någon som läser dessa meningar bortom Skiftet
undrar man ibland?
Från Ålands Framtids sida förespråkar vi därför det som lagtinget vid flera
tillfällen smakat på. Att byta klämmar och ord mot handling och konsekvens.
Att ta Kroatien som det första exemplet, och förhoppningsvis det sista, och att
manifestera att vi inte längre tolererar att maktlöst stå utan representation i
en union som blir allt med fördjupad genom att, tills frågan är löst, dröja med
vårt bifall.
Men det är klart att vi alla är överens om att genom att inte godkänna Kroatien att det per automatik innebär att det från himlen faller ner en parlamentsplats över Åland. Så realistisk måste man vara. Vill man ändå inte respektera detta i Helsingfors förklarar vi sakligt och klart att för att godkänna
eller överhuvudtaget behandla kommande fördrag är parlamentsplatsen en
förutsättning. Väljer man ändå i Helsingfors att inte respektera detta vet man
att det kommer att bli bekymmersamt att förklara läget för exempelvis Island
om de, trots det färska valresultatet, skulle välja att fullfölja sin EU-ansökan.
Och att det definitivt kommer att bli problem när nästa grundfördrag kom786

mer på lagtingets bord. Det handlar om att redan nu deklarera det och skapa
oss ett förhandlingsläge, det är min absoluta övertygelse.
Jag kommer inte att ha några som helst personliga svårigheter med att förklara för mina isländska kollegor att vi absolut inte har något emot att Island
kommer med i EU, tvärtom. Jag är övertygad om att islänningarna, som det
frihetsälskande folk de ändå är, kommer att förstå oss mycket väl, precis som
Kroatiens ambassadör för övrigt gav uttryck för under sitt besök här på
Åland.
Islänningar, om något folk, vet att det krävs att man utnyttjar unika tillfällen när de uppstår för att komma framåt i utvecklandet av sitt självbestämmande. Om islänningarna mot förmodan inte skulle förstå det direkt så
har vi en ypperlig plattform i Nordiska Rådet att förklara läget.
Självklart håller jag med alla som i den här salen har uttryckt att Lissabonfördraget var ett betydligt bättre tillfälle än dagens ärende att ta till den här
strategin. Men det blir faktiskt lite ironiskt när den typen av argumentation
kommer från både moderater och socialdemokrater vilka när det begav sig
med Lissabon inte vågade löpa linan ut och stå upp för sin politik.
Vill man vara efterklok kan man utveckla det hela och konstatera: Ja, vi
borde ha krävt en plats för att godkänna vårt eget anslutningsfördrag. Vi
borde ha gjort det samma med Amsterdamfördraget. Vi borde ha noterat den
etablerade ovanan och krävt det samma med Nicefördraget. Och ja, vi borde
verkligen ha förkastat den då mera etablerade traditionen när Lissabonfördraget kom.
Som moderaternas minister Ehn själv uttryckte det i tisdags, ”Att blicka
bakåt leder sällan till utveckling, varken för Ålands självstyrelse eller för
någonting annat”. Men man undrar verkligen hur moderaternas framåtblick
såg ut när de tvärnitade och svängde om i samband med Lissabonfördraget?
Jag har under hela den här behandlingen försökt utröna hur moderaternas, socialdemokraternas, centerns och obunden samlings framåtblick ser ut
idag, om vi nu väljer att titta framåt och ser hur vi ska gå vidare.
Detta leder in mig på min sista fråga och den enda fråga som jag tyvärr inte
kommer att kunna presentera ett bra svar på: Vilka alternativa strategier
finns för att nå resultat?
Talman! Jag sitter som känt min första period i den här salen. Som nykomling undrar jag vad man egentligen är rädd för i övriga partier? Kroatien
kommer att bli medlem. Kroaterna har ju själva genom sitt högsta ombud i
landet deklarerat att man har förståelse för våra krav. Vad är man rädd för?
Jag kan förstå att centern kanske prioriterar gemenskapen i regeringen framför att stå fast vid sin tidigare åsikt i frågan. Men övriga partier? Berätta vilka
konsekvenser man befarar och framförallt vad man tänker göra istället?
Vi har ju faktiskt fyra regeringspartier som inte ens kunde enas om att foga
en kläm till lag- och kulturutskottets betänkande om en informationskampanj i Bryssel. Nå, tur var väl ändå det, får man konstatera, med tanke på att
det finns flera lobbyister i Bryssel än vad det finns invånare på Åland. Att
endast hänga upp det framtida arbetet i rådet på en informationskampanj
kombinerat med en protokollsanteckning som sannolikt inte ens kommer att
förverkligas, är ju fullständigt naivt om man faktiskt vill åstadkomma resultat
i den här frågan. Är detta faktiskt regeringens framtida strategi? Att skicka en
informationskampanj till Bryssel och få en anteckning i protokollet på EUnivån och så tror man att frågan kommer att vara löst. Jag hoppas att man
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har bättre tankar än så. Jag tror inte att det kommer att leda någon vart, vilket jag tror att övriga här i salen håller med om, om man riktigt går till sitt
eget samvete.
Ltl Valve sade under tisdagens debatt det som förmodligen är nyckeln i den
här frågan, om vi tittar på vilka strategi vi ska använda. Jag citerar: ”Det enda
sättet att åstadkomma detta är att vi tar fram kyrkstöten och riktar den
mot Finlands samvete.”
Det jag tror att ledamot Valve m.fl. måste inse är att det är lönlöst för oss
ålänningar att ta kyrkstöten i våra händer. Ska vi lyckas måste vi ge den åt
våra vänner på det internationella planet. Endast det internationella samfundets påstötar kan väcka Finland i den här frågan och enligt Ålands Framtid
har vi väntat tillräckligt på att också i praktiken börja det arbetet genom att
byta ord mot handling, klämmar mot konsekvens. För vi har inte fått se ett
bättre alternativ.
Därför, fru talman, föreslår jag avslutningsvis, i enlighet med min reservation till lag- och kulturutskottets betänkande, att lagtinget inte ger sitt bifall
till att lagen träder ikraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom
landskapets behörighet. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! I politiken finns det ett begrepp som heter realpolitik.
Det betyder kort och gott att den som har makten alltid bestämmer sist
och slutligen. Om man är två parter som Åland och Finland i den här
frågan så är det realpolitiskt så att Finland har all makt.
Om man höjer rösten som man gör i Ålands Framtid och talar om internationell inblandning, påverkan, förnedring av Finland och kyrkstötar med mera så tycker jag att det blir lite patetiskt. Det är lite som musen som röt när den skulle anfalla elefanten. Det där resonemanget är
säkert väl tänkt men knappast realistisk.
Om vi nu alla säger nej till Kroatiens anslutning, får vi en parlamentsplats då?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för lektionen, ltl Sundback. Realpolitik, ja självklart, Åland är
mindre, Åland kommer aldrig ensam att kunna åstadkomma en parlamentsplats, vilket jag sade i mitt anförande. Vi måste ha det internationella samfundet med oss. Det internationella samfundet i sin tur är
större än Finland.
Jag upprepar det jag sade i mitt anförande; ett nej till Kroatien kommer inte per automatik att ge Åland en parlamentsplats men däremot
har vi ett exempel på att vi inte godkänner fördraget utan att vi får en
parlamentsplats. Det kommer att leda till problem när Island ska ansluta sig. Det kommer att leda till problem när nästa Lissabonfördrag
kommer hit. Man vet i Helsingfors att det här måste man lösa före de
här fördragen hamnar på vårt bord igen. Det är detta som jag menar
med att vara konsekvent, att driva den här frågan enligt det bästa för
Åland och inte svaja fram och tillbaka på det sätt som socialdemokraterna gjorde t.ex. i samband med Lissabonfördraget. Vi måste våga stå fast
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vid våra åsikter, stå upp för det vi tycker och tror här i lagtinget. Jag
hoppas att mina övriga kollegor här i salen skulle vara beredda att göra
det, men tyvärr ser det inte ut så.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Vi kan alltså konstatera att inte ens Ålands Framtid
kan föreställa sig att ett nej till det här fördraget ger Åland en parlamentsplats. Det är alltså en markering och så hoppas man på en internationell inblandning, vilka länder som nu är inblandade. Kanske Kroatien ska träda till för att ge Åland en parlamentsplats? Men det rimmar
illa med ltl Jonssons resonemang att frågan om en parlamentsplats är
en intern nationell fråga. Varför skulle det internationella samfundet intervenera? Det finns överhuvudtaget ingen politisk logik i ett sådant resonemang.
I vårt parti börjar vi tycka att det är besvärande att vara representerad
i nordiska sammanhang av ett parti som redan deklarerar att de kan
motsätta sig att Island blir medlem i EU.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Sundback, det vore kanske klädsamt att få lite respekt för den hållning som Ålands Framtid har i den här frågan. Vi har en strategi. Vi har
en metod för hur man ska komma framåt och hur man ska nå resultat.
Det skulle vara mycket intressant att få höra socialdemokraternas åsikt
om hur man ska driva den här frågan för att faktiskt lyckas. Från socialdemokraterna har jag inte hört ett enda förslag som skulle leda framåt i
den här riktningen Man har ingenting konstruktivt att komma med. Visa
nu detta och visa att ni har ett bättre alternativ så ska vi givetvis komma
med på det spåret. Men så länge det inte finns några tankar och funderingar på hur man ska lyckas i den här frågan så står vi fast vid vår strategi. Vi är övertygade om att det är det enda som kan ge resultat i den
här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson för en livlig debatt och väcker känslor
i salen. Han förde också fram en tanke att ingen annan styrka i Europa
kan driva Ålands parlamentsplats. Varför använder nu Ålands Framtid
Kroatien på det här sättet? Är det Kroatien som ska driva den åländska
parlamentsplatsen? Resonemanget håller inte överhuvudtaget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart förväntar vi oss inte att Kroatien skulle driva frågan åt oss, det
är väl befängt och det inser även ltl Kemetter. Inför det internationella
samfundet vill vi blotta det demokratiunderskott som råder här i salen
och som vi alla är överens om att Finland måste lösa. Vill Finland faktiskt vara det demokratiska föredöme som man utger sig för att vara så
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måste man kunna lösa även den här typen av frågor. Det är inte mera än
befogat och det är vi väl överens om.
Skillnaden mellan socialdemokraternas politik och Ålands Framtids
politik är att vi vågar stå upp för politiken. Vi vågar driva politiken också
i praktiken och inte bara genom klämmar, skrivningar och tomma ord,
som socialdemokraterna hittills har förespråkat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vi vill mycket klart säga att socialdemokraterna inte
ville ha någon kläm. Vi välkomnar Kroatien till EU. Vi anser att det här
inte är rätt moment att driva den frågan. Det känns som att Ålands
Framtid springer med huvudet i väggen gång på gång.
Vi har föreslagit valkretsar och där är vi av samma åsikt. Den internationella uppmärksamhet som det här leder till är pinsamt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag skäms överhuvudtaget inte för att driva ålänningarnas intressen i
den här frågan, att faktiskt försöka åstadkomma en internationell uppmärksamhet och visa på den situation som råder i det här landet när vi
har en autonom som tvingas implementera EU-lagstiftning som man
inte har möjlighet att påverka. Jag skäms överhuvudtaget inte för att
lyfta upp det här på en internationell nivå. Jag hoppas verkligen att ltl
Kemetter inte heller skäms. Vi måste ta de här tillfällena i akt om vi ska
komma framåt. Det har visat sig gång på gång, ända sedan vi med i EU
1994 via Amsterdam-, Nice- och Lissabonfördraget, att det är dags att
göra någonting. Vi kan inte längre skriva brev till justitieministeriet och
skriva klämma lite när det passar. Vi måste också ta det här till handling
och byta klämmar mot konsekvens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Vad gäller Islands framtida ansökan, menar ltl Jonsson alltså att Ålands Framtid tycker att det är okej att ställa en nordisk
vän nation utanför det europeiska samarbetet? Samtidigt försöker ltl
Jonsson få oss att tro att den isländska regeringen och deras politiker
kommer att tycka om det. Jag håller inte med om det. Jag undrar om det
här är någonting som Ålands Framtid har tagit upp med sina isländska
och andra kollegor i Nordiska Rådet?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är ett intressant resonemang som ltl Holmberg för. Tyvärr har Åland
inte möjlighet att ställa Island utanför det europeiska samarbete lika lite
som vi har möjlighet att ställa Kroatien utanför. Däremot kan vi eventuellt med hjälp av Kroatiens anslutningsfördrag väcka den här frågan och
få upp den på ett internationellt plan. Vilka andra instrument har vi menar ltl Holmberg? Vilken alternativ strategi finns det från socialdemokraterna? Vi har inte sett ett enda tillstymmelse till ett alternativ i den
här debatten. Visa gärna på det i så fall om man ska ha någon trovärdighet kvar.

790

Ltl Igge Holmberg, replik

Tack för det. Vi har både visat på det och vi jobbar även i regeringen
med det, så det lämnar jag till dem som sitter i regeringen för tillfället.
Min fråga är fortfarande; på vilket sätt kommer vi att vinna Islands
bistånd för att vi ska använda dem som ett slagträ i det Nordiska Rådet?
Ltl Axel Jonsson, replik

Man ska komma ihåg att Island en gång i tiden tillhörde Danmark.
Danmark är ett land som tar hand om sina autonomier på ett exemplariskt sätt jämfört med den attityd som Finland visar. Grönland hade en
parlamentsplats när man var med inledningsskedet. Danmark gav Grönland en plats. Folket i väster har mycket stor förståelse för Ålands situation och krav på parlamentsplats, det är jag helt övertygad om. Kan vi
också få den här förståelsen med oss gentemot Finland i den här frågan
så har vi mycket att vinna. Vi har definitivt ingenting att förlora jämfört
med att vänta, vänta och vänta, som vi hittills har gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Moderaterna har varit mycket aktiva i den här debatten. Om ltl Axel Jonsson hade lyssnat på debatten så hade han hört
många tankar från moderaterna om hur vi ska göra det här bättre. Att
huvudsakligen skälla på andra partier, som ltl Axel Jonsson gör, det är
politik när den är som allra sämst.
Som jag sade i remissdebatten så tror jag att genom att vi säger ja så
kan vi bidra till en lite bättre och fredligare värld. Jag förstår inte hur
Ålands Framtids nej kan bidra till det. Att ge en bild av att Kroatien, på
basen av en artikel i Ålandstidningen, godkänner att vi kan säga nej, det
köper jag inte.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag var själv med på den träff där Kroatiens ambassadör besökte oss på
en lunch. Jag fick inte den uppfattningen att det här var någonting som
väckte anstöt hos Kroatien. Att det skrevs i tidningen, ja absolut, men
min absoluta uppfattning är att Kroatiens ambassadör inte hade någonting emot våra strävanden.
Vad att skälla på andra partier och att inte det är en god politik, jag
lovar att slutat skälla på andra partier om andra partier kan ställa sig här
i talarstolen och visa vad man tänker göra för att lyckas i den här frågan.
Jag har inte hört moderaternas alternativ, kom gärna och presentera
dem. Det finns inte någon strategi från regeringens sida om hur man ska
komma framåt. Om jag har fel så presentera strategin.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det som en ambassadör säger i trevliga representationssammanhang så tror jag att en hel del handlar om hövlig diplomati
och artighetsfraser, men det är någonting som de får berätta själva. Jag
tror att Kroatiens folk gärna skulle se att vi säger ja.
Vad gäller vad moderaterna vill så har vi tydligt sagt det i flera sammanhang. Jag har sagt att jag inte tycker att det är okej att använda ett
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enskilt lands anslutningsfördrag. Jag kan tänka mig att använda grundföredragen när de kommer. Det viktigaste här är landskapsregeringens
handlande mot Finlands regering. Landskapsregering har tydligt visat
vad vi vill och vad vi vill med parlamentsplatsen.
Jag vill fortfarande ställa frågan; hur bidrar Ålands Framtids nej till
en lite bättre och fredligare värld? Det tror jag att ett ja gör när det gäller
Kroatiens anslutning.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kan garantera ltl Carlsson att vare sig ett ja eller nej bidrar till en
mycket fredligare värld. Det spelar ingen roll, Kroatien ansluts till det
europeiska samarbetet oberoende av vad vi säger i Ålands lagting. Ett ja
eller nej gör ingen skillnad i den här frågan. Däremot har vi möjlighet att
använda Kroatiens anslutningsfördrag för att skapa en debatt internationellt. Varför ska vi sumpa den chansen? Det är ju anmärkningsvärt att
man från moderaterna tydligen nu är beredda att diskutera ett kommande grundfördrag ur det perspektivet att använda ett nej som ett instrument för att komma vidare i frågan, när man de facto sumpade bort
den chansen i samband med Lissabonfördraget. Jag är medveten om att
ltl Carlsson inte var med i de sammanhangen, men att partiet har den
åsikten som ltl Carlsson gav uttryck för så det förvånar mig ytterst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Man brukar i politik säga att man ska undvika att göra
det goda till det bästas fiende. Nu efterlyser kollegan Jonsson internationell uppmärksamhet för vårt underskott i Europapolitikens inflytande.
Där har vi ett enkelt recept. Om det nu blir ett ja till Kroatien så kan vi
om en liten stund rösta här i kammaren om en kläm. Det klämförslaget
mynnar ju i allt väsentligt ut i att öka landskapets internationella uppmärksamhet genom egna insatser. Det klämförslag som kommer att läggas så småningom går i den riktningen som kollegan här framställer,
även om vi har lite andra metoder, men målet är detsamma.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har ingenting emot att man tar till informationskampanjer i Bryssel
vilket råkar vara innehållet i den kläm som är föreslagen. Det som jag är
emot är att vi hänger upp hela vår strategi från Ålands sida på den här
klämmen, på en informationskampanj i Bryssel och på en anmärkning i
ett protokoll. Jag kan inte med gott samvete rösta för en sådan kläm och
samtidigt tro att vi faktiskt kommer att nå resultat i den här frågan. Jag
tror att det krävs mera, jag kan ha fel, men det är min absoluta övertygelse och den står jag fast vid.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tror nog att det är att dra lite väl långtgående slutsatser att hela strategin hängs upp på en kläm. Jag och flera med mig
har varit med i 20 år i den här processen. Jag vill försäkra kollegan
Jonsson att verktygslådan innehåller mera än klämmar, så ska det ju
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göra i det internationella umgänget. Häng med på klämmen och så använder vi de övriga instrument därutöver.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ber om ursäkt, men jag undanber mig de tidigare strategierna med
tanke på att jag nu råkar vara lika gammal som den här frågan vi behandlar idag om parlamentsplatsen. Det gör att jag känner mig lite uppgiven i den här frågan och kanske känner en viss bristande tilltro till
verktygsboxen som presenterades. Självklart kan en informationskampanj vara till nytta, men jag tror inte att informationskampanjen ensam
kan vara det och endast uppbackad av en protokollsanmärkning i Europeiska Rådet. Jag är övertygad om att det krävs att vi också från Ålands
lagting agerar i den här frågan. Därför för Ålands Framtid den politik
som vi gör.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det kan ju finnas en viss risk att jag kan uppfattas lite halvt jävig,
men jag tyckte att det var ett oerhört bra anförande som ltl Axel Jonsson
hade.
I mitt eget anförande förra gången vi diskuterade den här frågan så gjorde
jag en tillbakablick. Jag ska inte alls vara lika mångordig den här gången och
jag ska inte gå in på alla detaljer. Jag tyckte att det var intressant när man
kunde se hur strategin var väldigt tydlig när det gällde anslutningsfördraget
1994 och när det gällde Amsterdamfördraget 1998, dvs. att lagtinget förutsatte att Ålands folk tillerkänns en rätt att välja en egen parlamentsledamot
för att tillgodose det självstyrda Ålands politiska inflytande i Europaparlamentet. Man var väldigt tydlig i anslutningsfördraget och i Amsterdamsfördraget och även Nicefördraget 2002 var ganska långt i samma linje. När vi
börjar komma in i nutid och Lissabonfördraget så blev det betydligt luftigare.
Jag tyckte att det var intressant att se det ändrade tonläget. Med den här tillbakablicken ville jag visa att vi i Ålands Framtid tror att vi finner orsaken till
att vi står där vi står idag.
Det har varit många utspel sedan ärendet kom upp på bordet, det har varit
mycket tomma hot, men man har väldigt sällan vågat fullfölja de tankar man
har haft. Det fanns också ett starkt medialt intresse utanför Åland i de här
första tre ärendena. Det är ganska långt borta nu. Jag tror att det inte är så
många som riktigt tar Ålands lagting på allvar längre och det tycker jag att är
synd. Jag tror att det krävs ett oerhört hårt arbete att igen upparbeta bilden
av lagtinget som ett seriöst parlament. Europapolitiken är väldigt viktig, den
styr vår vardag betydligt mera än vad många ålänningar kanske tänker på. Vi
måste helt enkelt kunna påverka EU. EU-platsen är nog långt borta om vi ska
fortsätta på det här spåret som vi har kört hittills.
Lantrådet sade i förra debatten att landskapsregeringen jobbar med flaggan i topp, men samtidigt finns det egentligen inte någon strategi från landskapsregeringens sida hur man ska gå vidare i den här frågan. Jag upprepar
vad jag sade förra gången, man får lite känslan av att man accepterar statsrådets besked i frågan. Vem ska stå upp för ålänningarna om varken vår rege-
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ring eller vårt lagting är beredda att lyfta ett finger för att komma framåt? Det
är detta som är pudelns kärna.
Ålands Framtid ser egentligen tre optioner att jobba efter. Den första är att
försöka få till stånd internationell uppmärksamhet. Jag ska avsluta med att
förklara hur vi har tänkt. Vi ser att så fort vi har möjligheter att skapa internationell uppmärksamhet så styr rädslan. I likhet med ltl Jonsson så vet jag
inte riktigt vad Ålands lagting sist och slutligen är rädd för.
När det gäller detta med Island, som har kommit upp flera gånger, så har
jag funderat ganska mycket på det. Island kom upp i remissdebatten och senaste tisdag. Jag är nog ganska övertygad om, i likhet med kollegan Jonsson,
att islänningarna, detta frihetsälskande folk, har haft stor förståelse om man
har pratat om att utveckla Ålands självbestämmande och Åland självstyrelse.
Jag är inte ett dugg orolig för att man inte skulle kunna förklara vad som är
orsak och verkan, absolut inte. Efter valet som var nu på Island, där vänsterkrafterna mer eller mindre halverades, så tror jag inte att frågan är aktuell
längre. Men jag skulle ändå inte vara ett dugg orolig för att ta en sådan diskussion.
Jag nämnde tre optioner. Det första är att få till stånd internationell uppmärksamhet. Vi kan inte bara stå och vänta på att möjligheterna ska gå oss
förbi såsom det har varit hittills. Från Ålands Framtids sida så har vi upparbetat en direktkanal in i EU-parlamentet via EFA. Vi har sju EUparlamentariker som vi kan ha daglig kontakt med och det har vi haft stor
nytta och glädje av. Vi hade sex parlamentariker här när vi hade EFA:s årsmöte på Åland för två år sedan.
Det tredje spåret är ju förstås självständighet. Tittar man på en självständig stats möjligheter att påverka inom EU jämfört med ett självstyrt område
så är den ju milsvid. Ltl Valve hade rätt förra gången när han sade att EU riktar sig till självständiga stater. EU-parlamentsplatsen är en nationell fråga
mellan Finland och Åland och det hade ltl Valve helt rätt i.
Ett självständigt Åland skulle ha sex EU-parlamentariker till sitt förfogande, vilket är minimiantalet, och en stab på 24 personer. Jag ser att vissa
här som har svårt att lyfta blicken börjar le. Det är självklart att vi skulle ha
helt andra möjligheter att driva Europapolitik då, det kan man inte komma
ifrån.
Jag vill passa på att understöda ltl Jonssons förslag om förkastande av det
här fördraget. Det verkar som om man kanske inte vill inse hur situationen
skulle bli om till exempel ett enhälligt lagting skulle säga nej till Kroatiens anslutningsavtal. Självklart, ltl Carlsson, skulle Kroatien bli EU-medlem. Men
om Ålands lagting konsekvent skulle stå fast vid linjen att vi inte omfattar
flera EU-avtal före vi har fått vår rättmätiga representation i EU-parlamentet
så är det klart att det skulle börja hända saker och ting. Den som lite tänker
efter och har följt med hur Finland har drivit de här frågorna, så tror man
verkligen att Finland skulle vilja vara i en sådan situation ute i Europa att frågan skulle dyka upp; ” ja, nu har Finland igen problem med ålänningarna ”.
Finlands strategi har varit, ända sedan självstyrelsens tillkomst, att göra
Åland mer eller mindre osynligt utom vid festtal eller olika festliga tillfällen.
Jag är helt övertygad om att den här strategin skulle ge kraft och att vi skulle
komma någon vart. Men det förutsätter faktiskt att vi vågar stå fast vid de utfästelser vi säger. När vi från olika partier går ut och säger, som man ifrån ett
parti sade bara för någon månad sedan, att man skulle säga nej till Kroatiens
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avtal så är det klart att det väcker uppmärksamhet. Om det kommer sådana
här utspel då och då och det inte leder någostans så det är orsaken till att vi
står där vi står, fru talman, och det beklagar jag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson för ett resonemang att Island nog skulle
förstå att vi använder dem som pantfångar i vårt eget syfte. Men om vi
spegelvänder det här, vad skulle vi här i Ålands lagting tycka om något
annat land skulle använda oss som pantfångar? Jag tror inte att vi alla
enat skulle ropa hurra. Jag tror att diskussionen här skulle gå mycket
het om hur något x land kan utnyttja vår särställning eller våra förhandlingsmöjligheter för sina egna intressen. Hur ser ltl Eriksson på det resonemanget?
Ltl Anders Eriksson, replik

För det första vill jag uppmärksamma att det faktiskt inte är Islands anslutningsavtal vi behandlar nu utan Kroatiens, men för mitt vidkommande är det inte någon skillnad på olika länder.
Däremot när man pratar om pantfångar, om man tänker t.ex. på hur
Finland agerade när stödpaketen till Spanien skulle utarbetas så krävde
man extra garantier. Finland fick mycket spott och spe ute i EU men de
höll fast vid sin linje. Inte var det några socialdemokrater som pratade
om att man höll Spanien som pantfångar och att man inte var solidarisk.
När Finland gör samma sak, som vi från Ålands Framtid står och säger
att vi i Ålands lagting borde göra, då är det helt okej. Men vi ska inte
kunna stå upp för våra rättigheter. Jag har svårt att acceptera det och
svårt att förstå resonemanget.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är typiskt av ltl Eriksson att alltid svara på något
annat än den fråga man ställer. Det är ju tur att man har en lärarbakgrund så att man är van att lyssna på vad eleverna svarar. Vad skulle
Ålands lagting säga ifall situationen skulle vara omvänd, skulle vi vara
enade i den situationen? Det är helt klart från socialdemokraternas sida
att vi inte kommer att utnyttja Island eller något annat land på det här
sättet. Det är fel politisk riktning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan acceptera det och så är det i demokrati. Man måste kunna acceptera att man har olika åsikter.
När ltl Kemetter säger att det här är fel väg att gå och att de inte vill
utnyttja några andra länder så respekterar jag det.
Märkväl, det var inte typiskt att prata om någonting annat, jag ville
återkoppla till hur man t.ex. gör ifrån finsk sida och hur man gör inom
hela EU-området. Man ser till sina egna intressen och försöker få ut
någonting. Men majoriteten i lagtinget försöker göra allt för att vara till
lags för att man inte överhuvudtaget ska störa Finland i något hänseende och därför står vi där vi står.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jag skulle vilja betona att det är fullkomligt absurt att påstå
att kroaterna och islänningarna skulle välkomna att Ålands folk, genom
lagtinget, motsätter sig ett kroatiskt och isländskt medlemskap i EU. Det
är ju fullkomligt absurt!
Ltl Anders Eriksson, replik

Lika lite som ltl Fogelström kan uttala sig på alla kroaters och islänningarnas vägnar så lika lite kan jag givetvis göra det. Jag sade bara att jag
har funderat på detta när man försöker kasta in Island helt plötsligt i
den här debatten. Jag vet inte riktigt vad man vill med detta från socialdemokraternas håll. Antagligen vill man visa att det är det skillnad på
Kroatien och Island. Jag har hela tiden sagt att det inte är någon skillnad på länder, land som land och människa som människa. Det är fullständigt absurt att utnyttja dem, sade ltl Fogelström. Jag tycker inte att
man utnyttjar någon. Man tar tillvara de åländska intressena. När jag
har funderat på det här så skulle inte jag ha något bekymmer överhuvudtaget att förklara det här för mina isländska kollegor. Det skulle inte
vara något problem alls.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Under ärendets första behandling påminde jag om opt
in klausulen som Åland hade i både EES-avtalet och EU-anslutningen.
Man kan till och med säga att graden av osynlighet, som talaren åberopade, måste ses i ljuset av vad som har hänt. Sannolikt hade Åland inte
fått något protokoll för anslutning till EU utan denna opt in klausul, eftersom fördagen inte gällde Åland men kunde bringas i kraft på de villkor som regeringskonferensen kunde gå med på, på hösten 1994. Så här
är det. Vi får inte glömma de historiska händelserna. Om Finland vill
osynliggöra Åland så är det inte bara Finland som sysslar med det. Vem
tövlade bort opt in klausulen?
Ltl Anders Eriksson, replik

Den frågan kan jag inte besvara. Jag vet att det gjordes ifrån åländsk
sida, men jag kan inte peka ut några enskilda politiker. Jag håller med ltl
Gunnar Jansson när han säger att det är inte bara Finland som gör
Åland osynligt, för nu för tiden medverkar vi själva till det och det är
faktiskt någonting helt nytt. Tittar man tillbaka i självstyrelsehistorien
så har aldrig den rädsla, som finns nu, funnits. Så självklart är det inte
bara Finlands fel att Åland blir allt mera osynligt i internationella sammanhang.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Må så vara. Åtminstone i min verktygsbox vad gäller
att synliggöra så ingår ett återinförande av opt in klausulen i fördragen
med EU. Jag hoppas att jag eller de som kommer efter mig inte ska vara
ensamma i den processen.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Trots att det kanske är på lite sidan om den här frågan så åtminstone
från Ålands Framtids sida kommer vi nog att backa upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson antydde i sitt anförande att landskapsregeringen på något sätt skulle ha givit upp frågan när det gäller EUparlamentsplatsen. Jag vill kraftigt tillbakavisa den uppfattningen eftersom jag själv var med på den senaste aftonskolan den 13 mars i
Helsingfors. Jag har under alla mina år i landskapsregeringen och i
landskapsstyrelsen aldrig varit med om så stark saklig argumentation
inför hela Finlands regering om en EU-parlamentsplats. Det var också
ett mycket, mycket starkt känslomässigt engagemang i frågan, där både
den ansvariga ministern Gun-Mari Lindholm och lantrådet tillsammans
gjorde en enastående insats inför ett kompakt motstånd. Att då stå här i
talarstolen och på något sätt antyda att landskapregeringen skulle ha
gett upp tycker jag att är lite märkligt och under lagtingets värdighet.
Landskapsregeringens representanter har gjort allt för att verkligen påverka och få den andra parten med sig. Det är väldigt lätt att vara stor i
den här salen. På de arenor som det avgörs så gäller det att vara stark.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är klädsamt att vicelantrådet Nordlund plockar fram lantrådet och
övriga kollegor. Jag håller med om det. Det kan många gånger vara stora
ord i den här salen, men det är viktigt att man följer upp orden också utanför Åland. På den punkten är vi helt eniga.
Men igen, vicelantrådet Roger Nordlund, vi har provat den här strategin att framföra och framföra. Jag har också pratat i förtroende med
finska politiker och det är jag helt övertygad om att också vicelantrådet
Nordlund har gjort många gånger. De förstår ju det här. Nog förstår de
finska politikerna att det är ett demokratiunderskott. Men problemet är
att de vill ha alla platser själva och då respekterar de inte Ålands självstyrelse. Det är enkel matematik. Sedan kan lantrådet vara vem det vara
må och träffa regeringen fast i 21 år till och framföra det här, men det
leder ingen vart och det tror jag att vicelantrådet Nordlund också inser
om vi är ärliga.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det har varit en lång resa där många goda krafter har gjort
stora insatser för att försöka föra den här frågan framåt. I ärlighetens
namn så har vi i de olika processerna vunnit små delsegrar där vi har
ökat Ålands inflytande i den så kallade EU-processen.
Det som jag själv tycker att är lite intressant i den här frågan är att
både ltl Eriksson och jag var med på 90-talet när frågan om medlemskapet avgjordes på Åland och vi röstade bägge ja till EU utan en plats i
Europaparlamentet. Nu ska vi rösta nej till Kroatien för att vi inte har en
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plats. Skulle det inte varit mera klädsamt av oss om vi de facto istället
skulle ha stått på oss när det gällde vårt eget medlemskap?
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst är det så, vicelantrådet, det här har vi varit inne på tidigare. Det är
alltid lätt att vara efterklok när det gäller EU-parlamentsplatsen eller
sjöfågeljakten om jag ska ta två exempel som jag minns ganska snabbt.
De löften som då gavs var att det här kommer att ordna sig och det här
ordnar vi sedan. Det var dumt att vi gick på de löftena, det är jag den
första att erkänna. Men jag vill inte fortsätta att gå på den typen av löften. Nu berättar man helt öppet vad utrikesminister Tuomioja har sagt,
sedan fanns det olika åsikter om vad han sist och slutligen har sagt. Men
att man nu ska lägga så stor tilltro till detta från centerns sida att utrikesministern ska lösa de här frågorna åt oss, det är nog att vara lite mer
än lovligt naiv så som jag ser det, tyvärr.
Problemet är att det inte finns någon strategi från landskapsregeringens sida så som jag kan se i varje fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen vill påminna om att förslag om icke bifall ska läggas under detaljbehandlingen. Aviseringen är dock noterad.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Ålands Framtid har hög profil när det gäller den här frågan. Vid
senaste plenum fick vi en historisk tillbakablick som visade på en sorglig
historia om alla andras vekhet och Anders Erikssons och hans kamraters vilja
att stå upp för åländska intressen. Är det en trovärdig bild av parlamentet och
tidigare regeringar? Är det rätt att förespegla medborgarna om att det är så
som det har gått till under alla dessa 20 år? Vi vet alla, om vi ska vara riktigt
ärliga, att det här har varit en lång resa där många människor har gjort stora
insatser för att uppnå resultat och för att ge Åland inflytande över EUpolitiken.
Jag tror att det skulle vara mera trovärdigt och man inte gav en så ensidig
bild av verkligheten om vem som har varit den ståndaktiga tennsoldaten och
alla andras vilja att lägga sig i olika skeden. Vi vet alla att i politiken gör man
bedömningar. Antagligen var det också så i samband med EU-anslutningen
att de som då var aktiva och ansvariga var tvungna att göra helhetsbedömningar. Anders Eriksson var själv med. Man var tvungen att bedöma en situation där man då accepterade medlemskapet och lämnade bort EUparlamentsplats, vårjakt och annat som därpå följande generationer har fått
jobba för och på något sätt ändå göra det bästa möjliga för att reparera situationen och komma ikapp.
Jag tycker nog att man ska vara ärlig och säga att inte får Åland en egen
parlamentsplats i Europaparlamentet genom att lagtinget röstar nej till Kroatien. Det är fel att förespegla Ålands folk att detta skulle vara ett faktum. Det
finns inte en chans att vi skulle få en parlamentsplats genom att säga nej till
det här anslutningsfördraget, så fungerar inte Europapolitiken och inte heller
den nationella politiken. Det är inte en framkomlig väg och den bedömningen
gör ju 27 andra ledamöter i det här parlamentet. Det är tre ledamöter som gör
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den bedömningen att det skulle vara en framkomlig väg. Ålands Framtid står
ensamma i den här åsikten och kallar andra löjliga vid senaste plenum.
Landskapsregeringen behöver inte ett dugg skämmas för sitt agerande i
den här frågan. Vi har gjort vad vi kan på det nationella spåret. Vi gör fortsättningsvis vad vi kan på det internationella spåret. Vi kommer att fortsätta
jobba med den här frågan. Jag tror ingen här sätter hela sin tilltro till ett uttalande av utrikesministern. Vi vet naturligtvis att Europarådets möte den 20
maj är en station på den här långa resa som vi förstås ska ta tillvara. Då ska
Åland finnas med i diskussionerna.
Landskapsregeringens strategi är att ihärdigt, metodiskt och strategiskt
jobba vidare med att uppnå detta och att uppnå realpolitiskt inflytande för
Åland, vilket vi behöver i olika sakfrågor. Där är vi ändå många gånger
tvungna att jobba via Finlands regering och samtidigt vara aktiva själva på
Europaplanet. Vi fortsätter med den metoden.
Ålands Framtids strategi, vad jag har hört här, handlar om ett självständigt
Åland som skulle ha sex platser. Vi är inte självständiga ännu och det lär vi
heller inte bli på ett bra tag.
Att säga nej här och nu idag, och fortsättningsvis säga nej till nordiska
grannländers intressen att bli medlemmar i EU eller andra länders intressen
att bli medlemmar i unionen, det tror jag inte jag att är en framkomlig väg.
Den strategin får man förstås hålla fast vid och vara villig att pröva, men den
strategin är inte landskapsregeringens väg. Vi går en realistisk väg som bygger på förhandling och diskussion, att hålla sig framme vid de rätta tillfällena
och göra det bästa av de situationer vi har.
Vår bedömning är att det finns alltid moment i historien när man ska stå
på sig. Ålands Framtid har själva beskrivit ett sådant, EU-inträdet, det var då
som man skulle ha stått på sig, då hade vi momentum. Samma var det kanske
i samband med Lissabonfördraget, men det gav också resultat. Vi kom inte
mål med en Europaparlamentsplats men vi fick andra inflytandefrågor tillgodosedda. År 2009 fick vi också från regeringen det här principbeslutet som vi
kan hålla fast vid och som vi kan argumentera med i fortsättningen. Tack, fru
talman. Jag kände att det var på sin plats att säga detta.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Att alla andra utom Ålands Framtid skulle ha gjort de
här misstagen, ja tydligen är det den bilden vi förmedlar. Självklart är
jag den första att hålla med om att det säkert också finns sådana bland
oss som har varit med och bidragit till de här misstagen. Men vad spelar
det för roll? Vi kan inte göra om vårt anslutningsfördrag till EU. Vi har
inte den möjligheten idag. Vi måste väl nu, om någon gång, se till att vi
inte upprepar de här misstagen som vi har gjort. Det är detta som
Ålands Framtids politik går ut på. Vi måste ta en alternativ strategi. Vi
kan inte fortsätta som vi har gjort om vi ska förvänta oss att nå resultat.
Landskapsregeringen ska jobba ihärdigt med de här frågorna och
fortsätta arbetet. Hur tänker man göra? Vad är strategin? Vi får inte någon vägledning. Hur ska vi med gott samvete kunna somna i natt och tro
att den här frågan med de orden ska nå en lösning?

799

Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag förklarat flera gånger vilken landskapsregeringens strategi är och
den kommer vi att fortsätta att jobba i enlighet med. Ålands Framtid har
däremot ingen annan strategi än att vi ska bli självständiga först och då
ska ha vi rätt till platser i parlamentet. Kom gärna då med förslag som
kunde bistå landskapsregeringen att på ett realistiskt sätt nå framsteg.
Att rösta nej till Kroatiens anslutningsfördrag ger inget resultat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det må vara lantrådets uppfattning att det här inte är ett realistiskt alternativ. Lantrådets största regeringsparti var redan inne på den här linjen inför den här debatten och har av någon anledning valt att byta spår.
Oberoende, att säga nej är ett alternativ till regeringens strategi. Sedan
om lantrådet inte upplever att det är realistiskt så må det stå för henne.
Vi för fram det här alternativet. Vi tror att det kan ge resultat till skillnad
från den strategi som regeringen förespråkar som vi har provat i 21 år
och som inte har lett till någonting annat än att vi fortsättningsvis får
vänta på en lösning.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det är oppositionens roll att komma med alternativ. I det här fallet
kommer Ålands Framtid med ett alternativ att säga nej. Men respektera
då att 27 andra ledamöter gör en annan bedömning. Det hoppas jag att
man kan ha respekt för. Jag tror att man hellre ska vara lite mera nyanserad när man säger att 20 år har gått och ingenting har hänt. Man
måste kanske vara lite mera realistisk och trovärdig och ändå se att de
strävanden som har gjorts och arbetet som har utförts av många, många
människor i olika sammanhang har visst gett resultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet säger att Ålands Framtid håller hög profil och det gjorde
också lantrådet. Jag hänvisade i min tillbakablick till 2005 när vi gjorde
ett gemensamt utspel i dåvarande opposition om Lissabonfördraget.
Visst har det varit en lång resa och visst har det skett vissa framsteg, det
är jag den första att erkänna. Men när det gäller EU-parlamentsplatsen
som vi har fokuserat på i den här debatten så har faktiskt ingenting hänt
rent konkret. Jag tycker att lantrådet inte är riktigt ärlig när hon säger
att det är fel av Ålands Framtid att förespegla Ålands folk att om vi säger
nej till Kroatien så löser det här sig, det har vi aldrig sagt. Tvärtom, vi
har sagt att det troligtvis inte kommer att leda till så mycket i det här
skedet.
När lantrådet säger att vi bör hålla oss framme vid rätt tillfälle så tror
vi att det här är ett tillfälle, av många, som vi bör använda oss av om vi
ska komma någon vart.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja också när det gäller parlamentsplatsen så är det heller inte korrekt att
säga att ingenting har hänt. Visst om man säger att vi inte har någon
ålänning som sitter på en stol i parlamentet. Men visst har det hänt sa800

ker. Det finns ändå ett grundlagsutskott som har uttalat sig om ålänningarnas rätt till en plats i parlamentet och man bekräftar att det finns
ett underskott i inflytande för ålänningar. Det finns en förståelse och en
insikt om att vi har rätt till den här platsen. Jag tycker också att man ska
minnas den förra landskapsregeringens arbete med att få fram principbeslutet 2009 från Finlands regering. Vi kan också fortsätta att haka upp
vår argumentation på principbeslutet och kräva att man från finländsk
sida även tar de här initiativen och att man driver Ålands sak på Europaplanet. Så där har också förekommit framsteg.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det beror ju på hur man definierar att hända. Givetvis, som jag sade i
mitt anförande, så om man pratar på tu man hand med finska politiker
så inser de ju att Åland har demokratiunderskott. Men problemet är att
de aldrig kommer att släppa ifrån sig sina egna parlamentsplatser. På
det principiella planet, principdokument, då kan de hålla med, men när
det gäller på det konkreta planet så då räcker inte respekten för Ålands
självstyrelse till.
Lantrådet sade också att vi pratar bara om självständighet. Jag pekade på självständighet, det är riktigt, vi är inte självständiga än. Därför
jobbar vi inom EFA så att vi åtminstone har någon påverkningsmöjlighet. Vi värnar också självstyrelsen i alla tillfällen och det skulle vi också
vilja göra här när det gäller EU-parlamentsplatsen. Vi konstaterar att vi
är tre och majoriteten är överväldigande, det får vi finna oss i och det får
vi också respektera. Men jag hoppas att också lantrådet kan respektera
att vi jobbar vidare på vår linje.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, jag tror att det är viktigt att ha respekt från båda håll. Det var det
som mitt anförande också handlade om. Jag tror heller inte att man ska
förespegla ålänningarna att Ålands Framtid är det enda partiet som värnar självstyrelsen i alla ögonblick. Det finns många ledamöter här som
gör det. Det sades nyss från ltl Eriksson.
Det gäller att respektera från båda håll. Ålands Framtid får naturligtvis ha sin uppfattning, men det finns också en majoritet här som gör en
annan bedömning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! I begynnelsen av den här remissdebatten fanns en majoritet som såg lite annorlunda, åtminstone framfördes det från ett parti
som sitter i landskapsregeringen, centern, att man hade lite annorlunda
åsikt, att ärendet skulle ligga vilande.
Lantrådet sade att vi har gjort vad vi kan på det nationella spåret. Min
fråga är om man har nått resultatet och på vilket sätt tänker man jobba
vidare? Lantrådet nämnde att vid tillfällen som ges så ska man ta upp de
här frågorna, men man måste väl hela tiden återkommande ha någon
sorts strategi på lång sikt. Vad är nästa spår för att komma någon vart?
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, aftonskolan nämndes. Jag tror inte att det skulle ha spelat någon roll
om det var jag, ltl Eklund eller ltl Anders Eriksson som hade stått där
och argumenterat för Ålands sak. Svaret var detsamma. Det finns inte
ett enda parti i Finland idag som är beredd att avstå en plats för Åland.
Det är faktum. Inte kan vi ju börja ta till några andra metoder än de demokratiska metoder som vi har. Det är den vägen som vi måste fortsätta
att arbeta på.
Det kommer förstås nya regeringar. Det kommer nya regeringar på
Åland, det kommer nya regeringar i riket och vi vet inte hur de kommer
att se ut och hur framkomligheten blir då. Det åländska kravet kring en
parlamentsplats står fast. Ingen har gett upp den, kravet står kvar och
det har bekräftats vid fler och fler tillfällen så kanske det ges möjlighet
att ytterligare få den här positionen stärkt. Vem vet, en vacker dag hoppas jag att vi har nått det målet.
I de ansträngningar som regeringen är villig att göra på EU-planet ska
vi ju förstås vara med och ta de initiativen, pusha på, stärka de här tillfällena och själva vara aktiva på EU-planet i lobbying och annat för att få
fram vår åsikt. Det är så som vi måste gå vidare. Det är det som är vår
strategi.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tyckte att lantrådet verkade lite uppgiven när hon
räknade upp alla partier som är emot vår EU-parlamentsplats. Landskapsregeringen har egentligen inte någon mera strategi än att man ska
jobba vidare, ta upp de här tillfällena som bjuds och att resultatet kommer att bli detsamma. Det är demokratins spelregler. Vår syn är att vi
lyfter upp frågan på ett annat sätt och det hör också till demokratins
spelregler att man får utnyttja de tillfällen som bjuds.
Min kollega nämnde när Finland ville säkra upp sina säkerheter och
garantier i samband med eurozonen i stödpaketet och då utnyttjade man
tillfället mot det landet som behövde pengar. Det här är likartat från vår
sida, men inte när det gäller pengar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Var inte så uppgiven ltl Eklund. Den åländska historien är kantad av situationer där vi har siktat högt. Vi kanske inte har uppnått det som vi
har siktat, det har varit egen beskattning, det blev klumpsumma. Vi har
otaliga sådana här tillfällen i självstyrelsens historia där vi har siktat
högt och kraftfullt mot ett mål. Vi kanske inte har nått ända fram, men
vi har ändå nått ett bra resultat. Samma måste man säga om den här resan för parlamentsplatsen; vi har inte uppnått en parlamentsplats men
vi har nått annat som också har ett värde.
Så länge vi inte har parlamentsplatsen så har vi också moment att
kräva annat, andra möjligheter till inflytande för Ålands del och det ska
vi göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

802

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi för en självstyrelsepolitisk debatt av stor betydelse
där ingen röst från självstyrelsepolitiska nämnden hörs. Jag förstår att
nämnden är vingklippt efter detta. Då växer ju förväntningarna på landskapsregeringen. Därför är det värdefullt att lantrådet deltar i den här
debatten. Jag välkomnar det.
Jag vill beträffande tankar om kommande strategier igen återuppliva
att det viktiga vore att återfå opt in klausulen i kommande fördragsrevisioner i unionen. Det var en del av nyckeln för vår framgång då i tiden.
Sedan gick det illa, vi vet inte hur, vi får göra ett bokslut på det troligen.
Jag anser det vara väldigt angeläget att det i landskapsregeringens repertoar också ingår strategier för återinförande av dessa klausuler.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag vill för min del säga att landskapsregeringen högaktar självstyrelsepolitiska nämnden. Vi högaktar också alla utskott i Ålands lagting och vi
respekterar det demokratiska resultat som man har kommit fram till.
Jag vill också säga att jag respekterar den debatt som har hållits kring
den här angelägna frågan. Landskapsregeringen har uppfattat vad man
har sagt från salen kring hur vi ska arbeta för frågan både nationellt och
internationellt. Det har gått fram, vi tar det med oss och vi respekterar
det.
Jag tycker att opt in-opt out är en fråga som vi kan driva och som man
kan kräva, så länge vi inte har parlamentsplatsen så är det någonting
som vi kan jobba med och diskutera. Lika så Ålands ökade inflytande
över internationella fördrag och vi kan också diskutera ökat inflytande i
EU, kanske till och med en egen representation i Bryssel. Det finns
många sätt att stärka Åland i Europa, trots att parlamentsplatsen inte
idag är verklighet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, jag ser sakerna på samma sätt. Det finns ett uppenbart samband
mellan behovet av en opt in klausul och frånvaro av inflytande i EU:s beslutande organ, i det här fallet i parlamentet. Det är alldeles klart att det
är legitimt rent av för Åland att driva, för att inte säga kräva, en sådan
klausul som vi kallar opt in klausul, just på den grunden att vi inte är
med där beslut som gäller oss fattas. Vi vet ju att konstruktionen i Finland är sådan att Finland saknar medel att genomdriva EU:s rättsakter
på områden där vi bestämmer och ändå är vi inte med och beslutar. Den
här kopplingen är uppenbar och var ganska logisk redan vid EESavtalet, EG och EU-anslutningen, åtminstone enligt mitt sätt att tänka.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tycker också att kopplingen är logisk och legitim. Att få ökat inflytande över internationella fördrag är i övrigt också logiskt, legitimt och
går att koppla till den här frågan. Det är saker som vi fortsätter att ta
upp. Jag är glad om ltl Jansson med sin erfarenhet och kunskap kan bistå i den frågan. Tack.
Talmannen
Begärs ordet?
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Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda den av ltl Gunnar Janssons framlagda klämförslag. I praktiken den mödosamma kompromiss som utmejslades inom självstyrelsepolitiska nämnden under onsdagen.
Talmannen
Talmannen påminner om att även klämförslag så läggs och understöds i samband med
detaljbehandlingen. Aviseringen är noterad. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget inte ge sitt bifall till att lagen träder
ikraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom landskapets behörighet.
Ltl Anders Eriksson

Jag önskar understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att lagtinget inte ska
ge sitt bifall till lagförslaget i presidentens framställning.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar lag- och kulturutskottets
förslag om bifall, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons förslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså i andra behandling givit sitt bifall till lagförslaget i
presidentens framställning.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Begäres ytterligare ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget antar en sådan kläm som den har i
självstyrelsepolitiska nämndens yttrande till lag- och kulturutskottet, nere på
sidan två. Passar det att talmannen läser upp klämmen?
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda ltl Gunnar Janssons förslag.
Talmannen
Ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget, som konstaterar att
Åland före kommande fördragsändringar måste få en egen representation i Europaparlamentet, uppmanar landskapsregeringen att inför kommande förhandlingar på EUnivån förbereda en informationskampanj riktad till EU:s medlemsländer och Europaparlamentet.”
Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har
behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska för-
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slaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen
antas oförändrat eller förkastas.
Plenum avbryts för sammanträde i talmanskonferensen och återupptas kl. 11.20.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Vid ärendets andra behandling har ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att lagtinget,
som konstaterar att Åland före kommande fördragsändringar måste få en egen representation i Europaparlamentet, uppmanar landskapsregeringen att inför kommande
förhandlingar på EU-nivån förbereda en informationskampanj riktad till EU:s medlemsländer och Europaparlamentet.” Detta kallas ltl Gunnar Janssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för utskottets förslag röstar
ja och den som röstar för att ltl Gunnar Janssons kläm ska godkännas röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas?
Ltl Anders Englund

Fru talman! Jag begär öppen omröstning.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Lagtingsledamoten Anders Englund har, med understöd av lagtingsledamoten Mats
Perämaa, föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer
därför att verkställas.
Jag ber lagtingsledamöterna Gunnar Jansson och Carita Nylund att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 14 ja-röster har avgivits, 11 nej-röster, 2 ledamöter har
avstått från att rösta och 3 var frånvarande.
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad.
Lagtinget har därmed i andra behandling givit sitt bifall till lagförslaget i presidentens
framställning. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.
Enda behandling
4

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)
Ärendet avförs från dagens lista.

För kännedom
5

Kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 29.05.2013.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.05.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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10 Produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 835

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Vicetalman Viveka Eriksson anhåller om ledighet från plenum 27 maj - 6 juni på grund
av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet från
dagens plenum på grund av deltagande i BSPC-möte i Tarttu och lagtingsledamoten
Runar Karlsson anhåller om ledighet från plenum den 3 juni på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
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Meddelande
Talmanskonferensen meddelar att vi idag kommer att hålla ytterligare ett plenum för
att presentera ärende nr 10, Produktionsstöd för el, som även finns på dagens lista för
kännedom. Däremot kommer själva debatten av ärendet att hållas på onsdag.
En frågestund kommer att hållas onsdagen den 5 juni kl. 13-14. Talmanskonferensen
uppmanar till beredskap för plenum den 6 och 10 juni.
Bordläggning
1

Vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
3

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum29.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
4

Utvinningsavfall
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum29.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
5

Nya försöksdjursdirektivet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.05.2013. Godkänt.

Bordläggning
6

Täktverksamhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.05.2013. Godkänt.

Första behandling
7

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2012-2013)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2012-2013)
Enligt lagtingsordningens 63 § ska lagtingets arbetsordning godkännas i plenum i den
ordning som gäller för behandlingen av landskapslagar. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av förslaget i betänkandet.
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Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Talmanskonferensen föreslår att lagtingets arbetsordning ändras
med anledning av den nya revisionslagstiftiningen samt den nya finansförvaltningslagen.
Arbetsordningen är i behov av ändring när det gäller hanteringen av landskapsregeringens årsredovisning samt av de olika berättelserna och rapporterna från landskapsrevisionen. Även en precisering av motionstiden för budgetmotionerna föreslås. Revisionen av lagtingets och Ålands delegation i
Nordiska rådet skötas av den nya Landskapsrevisionen.
Talmanskonferensen föreslår vidare att beslutet om talmannens årliga representationsersättning ska fattas av talmanskonferensen, inte av lagtinget
som tidigare.
Finans- och näringsutskottet kommer att bereda årsredovisningen samt de
revisionsberättelser som remitteras till utskottet. Avsikten är att behandlingen av revisonsberättelserna ska bli så rationell som möjligt och behandlas parallellt med landskapsregeringens återrapporter. Återrapporter påminner om
det förfaringssätt som vi har när det gäller internationella fördrag. Jag och
många med mig tycker att detta har varit ett lyckat förfaringssätt.
Ikraftträdelsen av den nya finansförvaltningslagen kommer att ske stegvis
och lagen kommer att gälla fullt ut först våren 2015 då den första årsredovisningen avges till lagtinget. Det är viktigt för lagtingsledamöterna att lägga
bakom örat, att detta träder in med full kraft först 2015. Eftersom den första
årsredovisningen kommer att avse finansåret 2014 föreslår utskottet en ändring av ikraftträdelsebestämmelsen som får samma lydelse som motsvarande
ikraftträdelsebestämmelse i lagtingsordningen. Ändringarna i övrigt föreslås
träda ikraft den 1 juli 2013 vilket är möjligt eftersom ändringar av arbetsordningen inte genomgår sedvanlig lagstiftningskontroll.
Utskottet har diskuterat om den nya landskapsrevisorn ska ha talerätt men
anser i likhet med talmanskonferensen att så inte bör vara fallet eftersom det
inte är förenligt med god revisionssed att revisorn uttalar sig om sin granskning. Man har ju självfallet möjlighet att höra landskapsrevisorn i utskottet,
men att tala inför publik anser vi att inte är i sin ordning.
Avslutningsvis noterar utskottet att den föreslagna ändringen av 28 §, enligt vilken budgetmotioner ska väckas senast den 10 november före finansåret, inte är avsedd att förkorta motionstiden. Om den 10 november infaller på
en lördag eller söndag går motionstiden enligt 107 § arbetsordningen ut
därpå följande vardag medan budgeten enligt finansförvaltningslagen ska
överlämnas till lagtinget senast den 1 november.
Lag- och kulturutskottet förslår att lagtinget omfattar förslagen.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till ändring av arbetsordningen i sin helhet för godkännande. Förslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
8

Överklagande av Landskapsrevisionens beslut
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Landskapsrevisionen kompletteras med en ny 15 § om sökande av ändring, i stället för den
paragraf som republikens president har förordnat att förfalla. Enligt den föreslagna lydelsen ska Landskapsrevisionens beslut i förvaltningsärenden
överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.
Talman! Landskapsregeringens lagförslag är intressant ur en självstyrelsepolitisk synvinkel, det förs ett väldigt intressant resonemang och det ligger i
självstyrelsens natur att alltid testa gränserna. Den här gången satte man
punkt och visade att domstolen den här gången var Ålands förvaltningsdomstol.
Lag- och kulturutskottet har inte något att anföra ärendet och omfattar
landskapsregeringens förslag och föreslår att lagtinget antar lagförslaget
oförändrat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! I remissen var det en ganska intressant diskussion om
Ålandsdelegationen kontra högsta domstolens bedömningar. Landskapsregeringens formulering att högsta domstolen gör en mer nyanserad bedömning än majoriteten i Ålandsdelegationen, om detta utspann
sig en intressant diskussion här i salen vill jag minnas. Kan man tänka
sig att utskottet, av det korta betänkande, har kommit till samma resultat som landskapsregeringen, att man väljer att bedöma högsta domstolens bedömning som nyanserad? Vi är många som inte riktigt har upplevt det på det sättet. Har det förts en diskussion om detta i utskottet?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag måste göra Vtm Jansson besviken. Någon sådan nyanserad
diskussion hade vi inte i lag- och kulturutskottet. Vi tog det absolut
kortaste formuläret. Utskottet gjorde inte den här gången någon djupare
självstyrelsepolitisk analys. Det skulle vara väldigt intressant att göra
det. Jag tycker att det här är självstyrelsepolitiskt intressant fråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen ära avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om Landskapsrevisionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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Enda behandling
9

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har behandlat landskapsregeringens
redogörelse nr 1/2012-2013 om Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012 och avgett betänkande vilket jag i
egenskap av viceordförande har att presentera.
Under behandlingen har nämnden inbegärt utlåtanden från de tre utskotten vilka bifogas till betänkandet. Dessa yttranden ska ses som en integrerad
del av betänkandet och som nämnden konstaterar stöder nämnden utskottens i utlåtandena framförda synpunkter.
Jag kommer i min presentation endast att beröra nämndens egna synpunkter och har bett utskottsordförandena lagtingsledamöterna Sjögren, Pettersson och Beijar komplettera med presentation av utskottens utlåtanden.
Syfte med detta upplägg är att lyfta fram och uppmuntra engagemang i EUfrågor i utskotten inom respektive sakområde, något som är viktigt eftersom
utskottens roll inom EU-politiken är central. Mot bakgrund av utlåtandena
kan konstateras att engagemanget är bra i utskotten och att det i desamma
framkommer flera viktiga synpunkter som nämnden i en kläm föreslår att
tillsammans med nämndens egna synpunkter bringas till landskapsregeringens kännedom.
Talman! Till nämndens synpunkter. Nämnden har valt ut några sakfrågor
och yttrar sig om dessa. Till att börja med; avsaknaden för ålänningarna av
representation i Europaparlamentet vilket nämnden konstaterar att blivit en
ännu större brist genom Lissabonfördraget som har gett EU-parlamentet en
starkare ställning i lagstiftningsprocessen. Detta innebär att det har blivit
ännu viktigare att se till att Åland får en plats i EU-parlamentet. Nämnden
anser vidare att Finland inte har tagit tillvara de möjligheter som funnits att
argumentera för att Finland bör få behålla sina parlamentsplatser då en av
dem bör ges till Åland. Nämnden understryker att kravet på att Finland i
första hand ska lösa frågan inomstatligt kvarstår.
Man kan säga att vi nu nått vägs ände i denna fråga när det gäller att få en
lösning inför valet 2014 som snart står för dörren. Dessutom är det två vägar
som tagit slut; både den nationella där landskapets företrädare fått ett nej på
blankt papper, avfattat med versaler. På europeisk nivå har också de eventuella möjligheterna som hypotetiskt har funnits nu definitivt runnit ut i sanden
i denna rond av matchen. Trots dessa nedslående besked som träffat oss
måste vi resa oss, borsta av oss dammet och ta ny sats i våra strävanden.
Talman! Det är inget alternativ att ge upp kampen för att läka detta, fortfarande efter snart 20 år av medlemskap i EU, öppna blödande konstitutionella
sår. Ålänningarna är de facto den enda folkspillra som har lämnat självbestämmande till Bryssel och EU:s institutioner utan att kompenseras med en
folkvald parlamentariker som de får välja själva. Inga plåster och bandage,
som man hittills har plockat fram, hjälper. Det enda som verkligen läker är
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att ålänningarna i val får utse och skicka en person att representera dem i
Europaparlamentet.
För att komma vidare och få till vad man kunde kalla nya startgropar
uppmanar nämnden landskapsregeringen att sammanställa samtliga dokument inkluderande betänkanden, beslut och skrivelser som framförts av
landskapet i frågan om en parlamentsplats alltsedan EU-anslutningen samt
de dokument som uppgjorts och åtgärder som genomförts av riksmyndigheterna och inom unionens organ. Detta har kommit att kallas ett slags mellanbokslut vilket är en bra benämning, ur ett mellanbokslut kan man utläsa vad
som skett och hur och få grund för framtida strategier. Självstyrelsepolitiska
nämndens egna betänkanden inte minst innehåller många motiv för en parlamentsplats. Klart är att är den vackra dag skall komma då också denna
fråga är löst.
Talman! Från den största och viktigaste inflytandefrågan till vissa utmaningar med en redan befintlig men viktig inflytandemekanism; nämligen
språkproblemen när landskapet deltar i den nationella beredningen av EUärenden. Problemet beskrivs ingående i meddelandet och omfattar alla faser i
arbetet från agendans och arbetsmaterialets språkdräkt liksom språket under
själva mötena. Detta är givetvis inte i sin ordning och nämnden tar här avstamp i justitieombudsmannens avgörande från 2008 där det konstateras att
det är befogat att förvänta sig landskapet kan delta i beredningen av EUärenden på ett jämlikt och effektivt sätt, vilket fortfarande inte är fallet.
Nämnden anser att en meningsfull beredning av EU-ärenden förutsätter
en språkservice i enlighet med självstyrelselagen som ger landskapsregeringen möjlighet att medverka i beredningen och i tid komma in med sina positioner.
Vidare ber nämnden att landskapsregeringen överväger att framföra krav
på att simultantolkning införs på beredningssektionernas möten. Simultantolkning används i andra liknande sammanhang, bl.a. EU:s beslutsapparat i
övrigt som till stor del fungerar med simultantolkning.
Talman! Sist i raden av inflytandefrågor, som jag tänker nämna i presentationen, är att det i finans- och näringsutskottets utlåtande till nämnden
framgår under rubriken ”Tobaksdirektivet” att landskapsregeringens utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet, med landskapsregeringens synpunkter på förslag till ändringar i tobaksdirektivet inte har framförts till EU:s
institutioner. I utskottets utlåtande sägs ”Trots att systemet förutsätter att
även den åländska positionen ska framföras vid beredningen inom EU:s institutioner om det är så att den åländska och nationella positionen skiljer
sig åt har detta inte skett.” Nämnden anser att frågan om landskapets rätt att
få avvikande synpunkter framförda är av stor principiell vikt. Nämnden
uppmanar därför landskapsregeringen att påtala att bestämmelserna i självstyrelselagen om landskapets deltagande i EU-ärenden inte har följts i det här
ärendet.
Talman! Vidare har nämnden valt att fördjupa sig särskilt i en artikel i EUföredraget som tillkom i Lissabonfördraget, nämligen artikel 4(2). Nämnden
har erfarit att det finns ett utrymme att använda artikel 4.2 som argument i
frågor där landskapet har valt egna lösningar vid implementeringen av EUrätten. Särskilt när det gäller bestämmelser vars avsikt är att skydda ett språk
kan artikeln komma till användning. Nämnden har erfarit att skyddet för nationella språk bl.a. hänger samman med artikel 22 föreskriver att den kultu812

rella och språkliga mångfalden ska skyddas. Bestämmelser om språkregler,
skyddet för och främjandet av ett lands eller en autonomis språk kan därför
ses som ett legitimt syfte som kan motivera inskränkningar i fördraget. Enligt
nämnden finns det mot denna bakgrund anledning för landskapsregeringen
att analysera artikeln och vid lämpligt tillfälle använda sig av artikeln i sin argumentation för en viss lösning som landskapet har valt att gå in för.
Talman! Till sist har nämnden granskat frågan om statusen för landskapsregeringens specialrådgivare i Bryssel. I nämndens betänkande redogörs för
Färöarnas och Grönlands representationer och statusen för deras personal.
Nämnden anser, i likhet med landskapsregeringen, att det finns anledning att
utvärdera och analysera tjänstens som specialrådgivare både vad gäller innehåll och inriktning. Utöver detta bör landskapsregeringen även utvärdera
tjänstens diplomatiska status med hänsyn till de arbetsuppgifter som specialrådgivaren har och med beaktande av den funktion som var avsedd den inrättades. I samband med EU-inträdet var avsikten att tjänstemannen skulle få
högsta möjliga diplomatiska status med tillgång till alla dokument samt tillträde till de möten där ärenden av åländskt intresse behandlas. Nämnden anser att Ålands närvaro i Bryssel kunde utvecklas och stärkas. Landskapsregeringen bör utreda hur det kan göras genom tjänsten vid Finlands representation och genom ett ökat engagemang hos politiker och tjänstemän inom landskapsförvaltningen.
I övrigt när det gäller innehållet i redogörelsen så konstaterar nämnden att
den andra delen av redogörelsen är en rapport över arbetet under det gångna
året. Nämnden upprepar sin uppfattning från i fjol att den andra delen i
kommande redogörelser även ska redovisa huruvida de målsättningar som
uppställdes i föregående års redogörelse helt eller delvis har uppfyllts. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! När det gäller EU-parlamentsplatsen så missade vi igen en
chans samband med Kroatiens anslutningsavtal. Jag noterade att ltl
Sundman, som företrädare för självstyrelsepolitiska nämnden, sade att
man nu ska göra en sammanställning av alla framstötar som har gjorts.
Jag kunde överräcka en sådan framställning om så önskas. Det intressanta är, vad vill man uppnå med den sammanställningen? Det är lite
oklart för mig, men det kanske finns ett bra svar att få på den frågan.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Som jag sade så vill man ha en avstamp och redogörelse för
allt som hittills har vidtagits. Det är särskilt mot bakgrund av att vi vet
att det är droppen som urholkar stenen. Då gäller det också att ha koll
på allt som har sagts och gjorts i den här frågan så att man har det med
sig hela tiden. Lasset blir större och större och till slut tippar det över till
vår fördel. Det är egentligen en kartläggning av alla åtgärder som har
gjorts hittills. Eftersom det är under så lång tid så har både tjänstemän
och politiker bytts ut under den här resan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte om jag på basen av det svaret läser mellan raderna att man
önskar ge de finska företrädarna dåligt samvete. Jag vet fortfarande inte
riktigt vad man vill uppnå med den här sammanställningen. Jag tror att
listan över åtgärder som har vidtagits blir ganska kort. Man har från
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finsk sida flera gånger, till och med i principdokument, sagt att man ska
föra upp den här frågan på EU-nivå. Jag tror att det inte har gjorts, inte
speciellt kraftfullt i varje fall. Jag är fortfarande lite frågande till vad
man vill uppnå med den här sammanställningen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Visst har det gjorts många initiativ och skrivits mycket om
det här. Det är små, små bitar ur historien som sammanfogas och tillsammans blir de en helhet. Inte vill jag säga att det ska användas för att
någon ska få dåligt samvete. Politiskt ligger det någonting i att man kan
visa på allting som har gjorts, alla initiativ som har tagits, alla löften som
har getts och alla meningar som har uttalats på toppmöten i Berlin osv.
även om toppmötet var avslutat. Helheten gör att vi med mellanbokslutet vill visa att det här länge har varit en viktig fråga, att vi har verkligen
har fört fram det här och vad medparten har skrivit och sagt om det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är mycket riktigt som utskottet skriver, när det gäller
tobaksdirektivet så sköttes det på ett felaktigt sätt i första skedet ifrån
statsmaktens sida när det gäller behandlingen i Bryssel. Våra tjänstemän har sett till att det har korrigerats. Nu har landskapsregeringens
åsikter framförts på ett vederbörligt sätt och framförs i de instanser som
ärendet vidarebehandlas i.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det känns bra att höra att det här kan kvitteras redan i presentationsskedet. Orsaken delvis till nämndens poängteringar är att det
här instrumentet också sedan finns i vidare processer ända upp i domstolarna. Då är det jätteviktigt att man inte gör avkall på den här principen, den är central, den är den enda talerätt som vi har när vi inte är
överens med vår advokat Finland som far till EG-domstolen. Det här
handlar om en process på lägre nivå. Principen är viktig. Vi tackar för
det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Som självstyrelsepolitiska nämndens viceordförande Danne
Sundman var inne på så har vi ifrån de olika utskotten getts möjlighet att presentera hur vi har sett på det här meddelandet.
Social- och miljöutskottet har i sitt arbete nästan hela tiden ärenden som
på olika sätt berör EU. Utskottet följer kontinuerligt med EU-ärenden genom
att de flesta av utskottets lagframställningar har grund i EU-direktiven. Utskottet har också behandlat ett flertal EU-samråd och EUinformationsärenden.
Som framgår av utskottets utlåtande har vi valt att behandla avsnitten miljöfrågor, EU-strategin för Östersjöområdet och barnfattigdomen.
När det gäller miljöfrågor har utskottet redogjort vad som är på gång och
där vi konstaterar att landskapsregeringen avser att särskilt bevaka initiativen ”Översyn av den tematiska strategin för luftföroreningar och tillhörande
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lagstiftning” och ”Översyn av avfallsstrategin och lagstiftning” samtidigt som
vi konstaterar att landskapet blivit bättre att implementera EU-direktiv i tid
och därmed fått färre klagomål från kommissionen.
Vad beträffar EU-strategin för Östersjöområdet erfar utskottet att landskapsregeringen i sitt arbete prioriterar frågor som är viktiga för landskapet
bl.a. Helcoms åtgärdsprogram för Östersjön och kretsloppsprogram som bl.a.
deltagande i arbetet att ta fram riktlinjer för kretsloppsanpassade fiskodlingar.
Utskottet har inte närmare fördjupat sig i svaveldirektivet, då den informella fördelningen av ärendehanteringen angående EU-meddelandet mellan
utskotten ledde till att finans-och näringsutskottet mer skulle fördjupa sig i
det ärendet. Vi nämner dock försiktigt att när det gäller svavelreduktion har
det visat sig vara komplicerat och kostsamt och att konsekvenserna och miljöeffekterna fortfarande i viss mån är oklara. Men frågan är viktig för miljön.
Den mångåriga och omdebatterade frågan om förhindrande av utsläpp av
avloppsvatten från fartyg i Östersjön på internationellt vatten kommer inte
att genomföras inom tidsramen. Förbud mot att släppa ut avloppsvatten från
fartyg torde genomföras tidigast 2016 för nya fartyg och år 2018 för befintliga
fartyg. Hamnarna i Mariehamns Västra hamn och Långnäs hamn har sedan
flera år haft mottagningskapacitet att ta emot fartygens avloppsvatten. Så där
har Åland hållit sig framme på avloppsvattnets vågkam.
Utskottet noterar att regelverket, för enskilda avlopp som åläggs fastighetsägare och kommunerna att ha ett godkänt system för avloppsutsläpp, ska
vara genomfört senast den första januari 2014.
När det gäller jordbruket konstaterar utskottet att landskapsregeringens
nya riktlinjer för jordbruket ska främja ett miljövänligt och produktivt jordbruk. Detta kan medföra att vallodlingen minskar och vi vill understryka att
detta inte får innebära att utsläppen tillåts öka.
Fru talman! I landskapsregeringens EU-redogörelse fanns ett litet kapitel
om barnfattigdom som engagerade utskottet så att jag som före detta socialarbetare blev överraskad över engagemanget. Barnfattigdomsfrågan är viktig
och det är bra att vi lyfter fram den, för många tror att vi här på Åland lever i
någon form av ekonomiskt överflöd.
Utskottet stöder till fullo landskapsregeringens planer på en uppföljning av
ÅSUB:s rapport om ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet” från 2007. Utskottet föreslås att det ges utrymme åt en särskild ”barndel” som tar sikte på
att synliggöra i vilka grupper det finns utsatta barn och att landskapsregeringen i den planerade uppföljningen ser till att barnen själva blir delaktiga i
kommande utredningar så att barnen får komma till tals. I regel görs utredningar om barn utgående från vuxnas perspektiv, då det är vuxnas svar som
ligger till grund för utredningarna. Av kommande utredningar bör framgå antalet barn och ålder i hushållen. Det är också viktigt att titta närmare på familjer som flyttat till landskapet från länder utanför Norden.
Utredningar om fattigdom har visat sig att fattigdom drabbar de små barnen på längre sikt. Barn i fattiga hushåll är mer sjuka och får sämre stöd från
hemmet för deras personliga utveckling i skola och på fritid. För att utsatta
barn ska ha samma förutsättningar och möjligheter att utvecklas som andra
barn i samma ålder behövs olika stödåtgärder från samhället. Genom att
identifiera utsatta grupper kan tidiga insatser göras för att förbättra de utsatta barnens situation. I det sammanhanget lyfter vi i utskottet vikten av fö815

rebyggande utkomststöd där vi fått uppfattningen att det ges i väldigt liten
omfattning och att bedömningen varierar väldigt mycket mellan de olika
kommunerna. Åtgärder bör vidtas för att förhindra en olik behandling. Där
tror jag att den förhoppningsvis framtida gemensamma socialmyndigheten
för hela Åland är den optimala lösningen på den problematiken. Sysselsättningsåtgärder, dagvård, språkutbildning för barn och vuxna är åtgärder som,
om de sätts in i god tid, kan förhindra att en familj blir beroende av utkomststöd tid. Sysselsättning och åter sysselsättning är den bästa lösningen.
En konsekvens av EU-medlemskapet är också att familjer från utomnordiska länder på tre månaders turistvisum tillfälligt befinner sig i landskapet
och där är kommunerna skyldiga att tillse att vid behov barnskyddslagens
stipulationer följs även om kommunerna inte är skyldiga att utbetala utkomststöd till dessa familjer förutom biljett till närmaste sökandens lands beskickning eller biljett till hemlandet.
Fru talman! Slutligen uttrycker sig utskottet sig positivt över det arbete
som landskapsregeringen utför när det gäller miljöfrågor i allmänhet och EUstrategin för Östersjöområdet och konstaterar att en nordisk arbetsgrupp tillsatts för att utreda konsekvenserna av svaveldirektivet. Utskottet hoppas ytterligare att landskapsregeringen ska beakta våra synpunkter angående barnfattigdom i den kommande uppföljnigen av ÅSUB:s rapport om ”ekonomisk
utsatthet och social trygghet”.
Ltl Anders Eriksson, replik

Utskottsordförande Beijar sade att han blev överraskad över engagemanget i social- och miljöutskottet när det gäller barnfattigdomsfrågan.
Jag tror att han kanske tänker på mig. Jag har varit engagerad i den här
frågan länge. Det är inte försvarbart att en av Europas rikaste regioner
ska ha barn som faktiskt inte kan ta del i gemensamma engagemang i
skolor och när det gäller fritidssektorn. Däremot är jag personligen lite
besviken över att det bara blir en skild barndel. Jag tycker att man borde
ha gjort en skild utredning när det gäller barnfattigdomen på Åland för
att få speciellt fokus på detta och få svar på alla frågor som finns. Jag vet
hur det går, jag har lämnat in motioner tidigare och de hamnar alltid i
papperskorgen, så det är åtminstone ett steg framåt.
Den här saken skulle ha vunnit på om man skulle ha koncentrerat sig
enbart på barnfattigdomen.
Christian Beijar, replik

Fru talman! När jag sade överraskad så blev jag positivt överraskad. Det
är helt klart, det är ingenting negativt i detta.
Om inte mitt minne alldeles sviker så har det inte diskuterats i utskottet, där också ltl Anders Eriksson är medlem, en speciell barnutredning.
Vi har varit helt inne på en så kallad barndel i en del av utredningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag tog det inte alls negativt heller, absolut inte.
Däremot är det helt sant att vi var helt eniga om att det är bättre att
ha det med som en skild barndel än att det inte blir någonting. Men om
utskottsordförande Beijar tänker efter så förde vi nog ett resonemang
om att man borde ha enskild utvärdering när det gäller barnfattigdomen.
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Ltl Beijer sade att han tror att den gemensamma sociala myndigheten, som skissas på under samhällsreformens paraply, ska lösa det här.
Jag är betydligt mera tveksam till det. Det får vi återkomma till i ett annat sammanhang. Jag vill höja ett varningens finger, tror man att samhällsreformen och en gemensam socialmyndighet ska lösa alla sociala
problem vi har, då tror jag att man gör det lite för enkelt för sig. Problemen kvarstår nog ändå oavsett hur organisationen ser ut. Tyvärr brukar
det vara så att ju större organisationer det blir så desto svårare är det att
få styrning på dem och desto lättare är det att viktiga ärenden drunknar.
Christian Beijar, replik

Det är kanske att gå lite utanför ämnet. När det gäller den gemensamma
socialmyndigheten så är det ju frågan om en likvärdig behandling, att
alla samhällsmedborgare på Åland ska behandlas lika när det gäller
social service.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är väldigt positivt att utskottet lyfte frågan om
barnfattigdom så här stort som man har gjort. ÅSUB kommer att göra
en uppföljning av rapporten från 2007 om ekonomisk utsatthet. Där
kommer fokus också att finnas på barnfamiljer och ensamförsörjare. Vi
har också möjlighet att vara med i en utredning som görs av nordiskt
välfärdscenter som explicit handlar om barnfattigdom och det är någonting som vi håller på att diskutera inom byrån som bäst.
Vi vet att tidiga insatser ger resultat. Att kunna gå in med förebyggande utkomstskydd gör att barn och ungdomar inte hamnar in i ett utanförskap och slipper växa upp i fattigdom.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Även lag- och kulturutskottet har behandlat Europeiska unionen och
Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012.
Att behandla och fördjupa sig i EU-frågor är alltid intressant och lärorikt.
Jag önskar ta avstamp i några frågeställningar som lag- och kulturutskottet
har behandlat och fördjupat sig i.
Inledningsvis kan jag konstatera att landskapet Åland har duktigt folk i
Bryssel.
Sedan utbildning, kultur, idrott och media. Irlands ordförandeskap har
som ett av sina mer prioriterade områden haft ”ERASMUS för alla”, unionens
program för allmänbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Jag lärde
mig här under uppehållet att ERASMUS var en av Europas första humanister,
även holländare.
Det nya ERASMUS-programmet innehåller bl.a. en lånegaranti för högre
utbildning vilket bedöms ha större betydelser länder med dåligt
studiestödssystem och med höga terminsavgifter.
Rådets arbetsgrupp för kultur arbetar med kommissionens förslag om
inrättande av programmet ”Kreativa Europa”. I förslaget från kommissionen
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slår man samman de pågående programmen kultur, media och
mediaMundus och inför en ny finansieringsmöjlighet för små och medelstora
företag samt organisationer i den kulturella och den kreativa sektorn.
Rådets arbetsgrupp för idrott arbetar för tillfället med ett utkast till
slutsatser om dubbla karriärer för idrottare, vilket kan vara av ett visst
intresse också för Åland. Trots vår litenhet så har vi flera framstående
idrottare som försörjer sig på sin talang.
Kommissionen förväntas också att presentera en grönbok om smart-TV
men det finns just nu. ännu inga uppgifter om innehållet i den
Några ord om E-justice portalen och andra portaler från kommissionen.
Kommissionen upprätthåller sedan år 2011 en portal som samlar lagstiftning
från samtliga EU-länder. Utskottet har blivit uppmärksammat på att
portalen, liksom många andra av de portaler som upprätthålls av
kommissionen, saknar information om självstyrelsen. Portalen länkar till
nationella databaser med lagstiftning som t.ex. Finlex. Eftersom en
motsvarande databas ännu saknas i landskapet kan portalen inte länka till
landskapslagstiftningen.Utskottet har i andra sammanhang efterlyst en Elagbok också för Ålands del men i avvaktan på en sådan databas kan portalen
kompletteras med allmän information om självstyrelsen och om behörigheten
i fråga om lagstiftningen. Det är viktigt att landskapsregeringen noga bevakar
den information som inom EU läggs ut om medlemsstaterna så att Åland
synliggörs.
Utskottet vill vidare framhålla att Åland borde vara ett eget statistikland så
att det inom Eurostat redovisades särskilt för Åland.
Ett yrkeskvalifikationsdirektiv kommer under året att antas av rådet och
Europaparlamentet. Genom direktivet föreslås yrtkesutövare inom områden
som exempelvis fastighetsförmedling och bilskoleverksamhet att snabbare
kunna få tillstånd att verka i andra EU-länder.
Ett nytt förslag behandlas i kommissionen i syfte att förenkla proceduren
för småmålsförfarande i domstolar. Förslaget förbättrar möjligheterna att
bedriva processer i ett annat EU-land och det är meningen att det ska bli
lättare att få pengar från företag i andra länder om man har fordringar. Det är
ett postivit steg för mindre företag som inte har samma finansiella muskler
och resurser som de stora multinationella företagen har som ofta sopar slätt.
En annan fråga som har relevans i högsta grad för Ålands del är en ny
förordning under utarbetande som förenklar användningen av
gruppundantag för statligt stöd. Avsikten är att det ska vara enklare att
notifiera stöd i och med att kommissionen ska få kortare tid på sig att svara.
Om inget svar ges ska kommissionen anses ha givit sitt tillstånd till den
notifierade åtgärden. Enligt vad utskottet har fått erfara skulle de nya
reglerna förenkla notifieringarna t.ex. i sådana fall som stödet för elkabeln
och stödet när det gäller vindkraften, som också har fått lagtinget att gnissla
tänder.
Även några ord om hembygdsrätten. Enligt en ny förordning ska varje
medlemsstat införliva ett explicit förbud mot diskriminering på grund av
nationalitet i sin rättsordning. Den åländska hembygdsrätten som sådan är
klarerad i Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsfördrag. Lag- och
kulturutskottet vill här fästa uppmärksamheten vid att finländsk lagstiftning
genom självstyrelselagen diskriminerar personer som inte har finländskt
medborgarskap eftersom medborgarskapet är ett krav för erhållande av
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åländsk hembygdsrätt. Enligt utskottets mening borde hembygdsrätten vara
öppen för samtliga EU-medborgare.
Forskning är en av de saker som ska ta Europa ur den djupa grop vi
befinner oss i just nu. Inom ramen för det s.k. Horizon 2020 pågår
förhandlingar mellan kommissionen, rådet och parlamentet kring framtida
forskningsanslag. Mer pengar kommer att investeras i riskkapital och i övrigt
rör förhandlingarna valet mellan kohesion eller excellens.
Beträffande forskning finns det ett behov av en ökad samordning och en
mera åländsk medveten forskningspolitik. Inom Horizon 2020 pågår
förhandlingar kring framtida forskningsanslag och om man ska ha mera
djupforskning eller spjutspetsforskning.
Slutligen några ord om pensionsregler. Ett arbete med en översyn av
pensionsreglerna och reglerna för social säkerhet pågår inom EU. Dagens
krav på möjlighet till egen försörjning för en person som vill stanna i ett
annat land innebär att man efter tre månaders vistelse med arbetslöshet i ett
annat EU-land blir tvungen att lämna landet. Detta medför en osäkerhet för
EU-medborgarna vilket föranleder den pågående översynen. I fråga om
tjänstepensioners portabilitet diskuteras en europeisk pensionsfond eller
överföring av pensionen till det land man flyttar till. I takt med att antalet
EU-medborgare som flyttar till ett annat land stadigt ökar påskyndas behovet
av ett direktiv för portabilitet av tjänstepensioner.Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! I utskottets utlåtande sägs: ”Organisationer på Åland
såsom exempelvis fredsinstitutet är ofta för små för att vara projektägare för forskningsprojekt men kan väl vara delaktiga i projekt som
ägs utanför landskapet”. Jag undrar varifrån den information kommer?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är otydligt skrivet i lag- och kulturutskottets betänkande.
Vi vet, och vi fick också den informationen, att Ålands fredsinstitut är
mycket aktivt och deltar i forskningsprojekt. Som vi förstod det i vårt
hörande så skulle det finnas ännu större utrymme för Ålands
fredsinstitut att delta i olika projekt. Vi vet också att det är en viss
byråkrati i EU-stöden som många småföretagare och organisationer på
Åland kämpar med.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som ordförande för styrelsen för Ålands fredsinstitut så kan jag
informera att vi kan ha hur stora projekt som helst bara vi får en bättre
grundfinansiering, bl.a. från landskapet. Det är det som avgör hur
mycket man kan satsa på. Man kan till exempel söka europeiska pengar.
Nu är vi med i ett stort europeiskt projekt som dras från Fredsinstitutet
som heter Eldia, ett språkprojekt. Jag är lite missnöjd med den där
skrivningen. Jag tycker att den kanske inte riktigt är väl genomtänkt,
speciellt som det förefaller att man inte har hört någon från Ålands
fredsinstitut.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Utskottets mening var att lyfta fram fredsinstitutet som ett gott
exempel. Vi vill också lyfta fram att man från åländsk sida och från
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landskapregeringens sida skulle ha en tydlig och mera inriktad
forskningspolitik. Där är fredsinstitutet absolut en viktig aktör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! I remissdebatten tog jag upp vår representation i flera EU-organ,
även sådana organ som inte finns med i landskapsregeringens redogörelse.
Jag hade gärna sett ett mer uttömmande resonemang och analys gällande
detta i det material vi har fått från självstyrelsepolitiska nämnden inklusive
de övriga utskottsbetänkandena. Trots det tycker jag att vi ändå har ett gediget material framför oss vad gäller representationen i EU. Man kunde dock
också ha utvecklat något mer vad gäller regionkommittén där jag inte ser speciellt mycket. Det finns i princip bara en text om att man har diskuterat möjligheten att eventuellt ha ett seminarium om Åland. Nåja, vi får väl ta nya tag
nästa år. Jag förstår ju att man inte kan få allt och inte hinner man heller med
att ta fram all information.
Jag ser att det i både landskapsregeringens redogörelse och social- och
miljöutskottets betänkande finns en rubrik med barnfattigdom där landskapsregeringen bland annat berättar att man ska följa kommissionens initiativ om insatser. Utskottet vill ge utrymme åt en särskild barndel vid framtida kartläggningar av hushållens ekonomi.
Utskottet vill också att olika inkomstöverföringar utreds och att barnen ska
få bli mer delaktiga i kommande utredningar. Det finns även en del mer. Allt
detta är bra. Men jag vill lyfta upp själva begreppet man använder, också i rubrikerna, alltså barnfattigdom. Är det rätt begrepp? Jag är tveksam. Ett bättre
begrepp kunde t.ex. vara ekonomiskt utsatta barn. Det här är ingen jättestor
sak för mig, men jag vill inte att det går inflation i så allvarliga begrepp som
barnfattigdom. Det kan vara bra om vi alla tänker till över det och om vi faktiskt ska använda sådana begrepp.
Nyligen var det en riktigt stor debatt och mycket mediarapportering kring
just detta i Sverige då uppdrag granskning hade granskat Rädda barnens,
Majblommans och BRIS kampanj mot barnfattigdom. I kampanjen påstod
bland annat att 240 000 barn i Sverige led av barnfattigdom och de gav sken
av att hundratusentals barn i Sverige gick hungriga och utan kläder. Den
kampanjen var ett riktigt klavertramp och man tog senare avstånd från sin
egen kampanj, och till exempel BRIS har slutat att använda begreppet barnfattigdom.
Talman! Till sist vill jag uppmärksamma lag- och kulturutskottets skrivning under "Allmän ordning och säkerhet". Det står att rådets arbetsgrupp
har behandlat ett meddelande från kommissionen om ett starkt EUsamarbete inom brottsbekämpningen som framförallt rör arbetet mot våld på
och vid idrottsarenor. Sedan konstaterar man att det är svårt att hitta gemensamma lösningar som passar alla. Det kan säkert vara så, men EU borde försöka mer och vi politiker har ett särskilt ansvar att lyfta frågan till debatt och
gå i bräschen mot våld.
Det är nog tyvärr så att en del slåss mer än de älskar. Vi måste i alla sammanhang poängtera att dialog är bättre än slagsmål. Det förekommer tyvärr
allt för ofta våld från supportergrupper i samband med sportevenemang,
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även om vi inte har haft så omfattande problem här som på andra ställen. Vi
bör framhålla att våld från supportar inte är bra, varken för sin egen klubb eller för idrotten som helhet. Förutom det lidande som man skapar med våldet
så blir konsekvenserna oftast kännbara för både klubben och sporten. Det hat
som finns bland vissa grupper måste motverkas. Vi bör därför uppmana till
att inte hata så mycket utan till att älska mycket istället. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ekonomisk utsatthet eller fattigdom, man kan kalla det vad
man vill, men det betyder faktiskt samma sak. Det är en sak att vara fattig på Åland och en helt annan sak att vara fattig i Indien. Huvudsaken
är att man är medveten om problemet, man ser problemet, man synliggör problemet och man vidtar åtgärder.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med om det sista, att det är viktigt att
man är medveten om det, synliggör det och vidtar åtgärder. Det är också
viktigt att inte använder begrepp som medför att det går inflation i de
begreppen. Jag tycker att det inte är relevant att använda begreppet
barnfattigdom när vi kunde använda begreppet ekonomiskt utsatta
barn. Det är mycket tuffare i vissa afrikanska länder där det är svält och
fattigdom. Att vinkla det på det sättet gör att det går inflation i begreppet. Jag tror att det är viktigt att vi håller oss till rätt begrepp. Det
kanske är det här som är rätt begrepp, men jag ville lyfta diskussionen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Egentligen är det en ganska intressant diskussion som ltl Petri
Carlsson lyfter. Det handlar ju också om att det låter bättre att vara ekonomiskt utsatt än att vara fattig. Det är precis samma sak som när man
säger att främlingsfientlig låter värre än invandrarkritisk. Orden som
man använder i politiken är jätteviktiga, för den skull ska man inte
överdriva. Det är viktigt att se problemen och vidta åtgärder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tänkte också hålla mig till begreppet barnfattigdom som
ltl Petri Carlsson tog upp. Vi i utskottet har inte närmare diskuterat begreppet. Vi har utgått ifrån regeringens redogörelse som ligger till grund
för det här och även självstyrelsepolitiska nämndens betänkande där
man i dessa fall använder begreppet barnfattigdom. Jag tycker också att
det är bra att vi diskuterar den här frågan. Jag utgår också ifrån att vi
kan använda rätt begrepp för rätt sak. För min personliga del passar
barnfattigdom bra i det här sammanhanget.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Efter att landskapsregeringen lämnade sin redogörelse
så har det varit en ganska stor debatt, särskilt i svenska medier. Vi på
Åland följer mycket med de svenska medierna, bl.a. när det gäller hela
historien kring BRIS kampanjen där BRIS har tagit avstånd från att använder det här begreppet. Därför tyckte jag att det var viktigt att lyfta
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den frågan. Det får inte gå inflation i ett sådant viktigt begrepp när det
är så allvarliga och viktiga saker som vi hanterar. Det är jätteviktigt att vi
använder rätt begrepp. Jag tror att gemene man ute på gatan inte upplever att vi har fattigdom, svält och hunger här.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är frågan om hur man värderar det här och även utgående från vad man har för inställning till själva ordet fattigdom. Det kan
ju låta för kraftigt. Samtidigt måste man också kunna säga även idag att
det finns fattiga människor. Den här diskussionen kring olika värderingar och begrepp kan vara lite olika från land till land. Det är korrekt
att man i Sverige har omvärderat begreppet barnfattigdom, utgående
från vilka det är som lider av barnfattigdom.
Sedan, fru talman, vill jag rätta mig. Det står faktiskt inte självstyrelsepolitiska nämnden om barnfattigdom, där sade jag fel.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Om man nu tycker att begreppet barnfattigdom är lika
med ekonomiskt utsatta barn så kunde man kanske hellre använda begreppet ekonomiskt utsatta barn, vilket jag försökte få fram. Det kan
vara en värdering. Jag upplever att gemene man inte upplever att vi har
fattigdom, svält och hunger i vårt samhälle här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett viktigt ämne som ltl Carlsson tar upp. Jag
kan trösta ledamoten med att vi faktiskt också diskuterade BRIS undersökningen i utskottet. Vi har inte diskuterat rubrikvalet utan vi har utgått ifrån de rubriker som kom från landskapsregeringens meddelande.
Frågan om vad som är fattigdom är ju ett intressant begrepp. Man
kan också koppla detta till vad social trygghet är. Utskottet lyfte fram
rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet”. Rapporten 2007
visade att det fanns ett ganska stort antal procent som levde under gränsen. Barnens situation kom inte så tydligt fram, framförallt familjer med
många barn och små barn och det ville social- och miljöutskottet lyfta
fram.
Ltl Petri Carlsson, replik

Som jag sade i mitt anförande så tycker jag att de saker man lyfter fram
är bra. Innehållsmässigt är det bra och jag stöder det. Jag vände mig
mot själva begreppet. Om man har diskuterat att titta på BRIS rapporten så kunde man också ha noterat att BRIS också har tagit avstånd från
begreppet barnfattigdom.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag upplever det kränkande mot de här familjerna, och de små barnen
som ändå lever i en form av utsatthet här på Åland, att jämföra den här
rubriken med svält och annan misär som ltl Katrin Sjögren också tog
upp. Man kan inte riktigt jämföra detta med Indien. Vi lever i en annan
värld. Vi måste utgå ifrån den levnadsstandarden och den välfärden som
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vi vill ha på Åland. Det är otroligt viktigt att barnens rätt till likabehandling lyfts fram var man än bor på Åland.
Ltl Petri Carlsson, replik

Ja, jag håller med om att man inte kan jämföra barnfattigdomen på
Åland med svältande länder t.ex. i Afrika. Då borde man också använda
ett annat begrepp, ekonomiskt utsatta, precis det som även ltl Sara
Kemetter lyfte fram här att det är utsatta barn.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Inspirerad av den här diskussionen så tänkte jag säga någonting
om det här begreppet också. Min infallsvinkel är lite annorlunda än ltl Petri
Carlssons, även om jag tycker att han har en poäng när han säger att man ska
vara försiktig med att använda det här begreppet.
Under alla tider så har sådana som försöker göra gott och syssla med välfärd använt svältande barn och utsatta barn för att samla in pengar. Syftet är
gott men resultaten kanske inte alltid är så övertygande. Min kritik mot det
här begreppet är inte detsamma som ltl Petri Carlssons. Ltl Petri Carlsson visar att man lätt kan manipulera omgivningen genom att vädja till människors
medlidande med barn som av olika skäl har det svårt.
Min kritik mot det här begreppet är att barn inte har någon ekonomi. De är
inga självständiga subjekt eller, ens i de flesta fall, juridiska objekt i samhället. Barnen är vanligtvis en del av en familj. Vi har normalt inte en sådan
ekonomisk statistik som särskiljer ut barn och vi räknar inte med dem som
ekonomiska personer.
Det här begreppet handlar om att inkomstklyftorna växer i Europa så gott
som överallt. Det beror delvis på den marknadsliberala politik som har förts
nu under de senaste 20 åren. Det som är svagast drabbas; barn, äldre och
andra utsatta som har små inkomster. Jag tycker att man istället ska tala om
de här begreppen som vi alltid har använt, dvs. skillnaderna mellan inkomstgrupperna i samhället. Det finns övertygande forskning som visar att ökade
inkomstklyftor leder till stora skillnader också i fråga om ökad skillnad i välfärd. De som hör till de mest utsatta grupperna är mer sjuka och de tar oftare
livet av sig osv. Medan mera välbeställda har bättre hälsa, bättre sociala nätverk och kan helt enkelt sköta både sin hälsa, välfärd, ekonomi och sin familj
på ett bättre sätt. Det är väl egentligen en självklarhet.
Utskottet använder det här uttrycket att man anger rätt metod, dvs. att
man ska upprepa den här utredningen från 2007 om ekonomisk utsatthet och
social trygghet. Den utredningen har ju också ett fattigdomsbegrepp som
grundar sig på EU:s sätt att mäta fattigdom. Det här begreppet är ju relativt
så det beaktar olika samhällens ekonomiska standard. Det är klart att det
finns både familjer och barn i samhället där ekonomin är svag och där möjligheterna att välja om man ska åka på semester eller inte eller om man ska
köpa ny TV eller inte överhuvudtaget inte finns. Där är kampen för att få mat
på bordet dagligen ganska tuff.
Nu har det gått sju år sedan den senaste utredningen. Sju är ett bra ekonomiskt tal, så det blir intressant att se om man upprepar den här utredningen och att se vilka förändringar som skett sedan senast. När vi gjorde den här
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utredningen senast, den drevs fram av socialdemokraterna, så var många förvånande att det ändå fanns så många utsatta i vårt samhälle. Då förekom det
också en diskussion om hur man skulle kunna åtgärda det här och det fanns
många förslag. Av de förslagen blev väl inte så många genomförda för det har
också att göra med strukturella problem i samhället.
Att lösa det enbart via bidragssystem tror jag inte är riktigt framgångsrikt.
Det viktigaste är ju att det finns arbete åt alla och att det finns bostäder som
man kan hyra eller köpa för rimliga priser. Just frågan om boendet och försörjningen brukar vara avgörande om familjens sociala standard.
Den nya sociala myndigheten, som jag har varit med och tagit fram och föreslår att vi ska genomföra inom samhällsservicereformen, den har inte i
uppdrag att lösa alla sociala problem som ltl Anders Eriksson sade. Förslaget
är att den nya myndigheten skulle ta hand om all social service förutom barnoch äldreomsorgen. Ltl Anders Eriksson träffar nog inte riktigt rätt när han
kritiserar den här myndigheten i det här sammanhanget.
Fru talman! I självstyrelsepolitiska nämndens betänkande så kan man
konstatera att om engagemanget var stort när det gäller barnfattigdom så var
kanske engagemanget mindre påtagligt i frågan om självstyrelsepolitiska
nämndens betänkande. Jag vet inte hur det var i de övriga utskotten när det
gällde att lämna utlåtanden. På något sätt är det här prioriteringsmeddelandet något som inte skapar särskilt mycket diskussion. Det är någon slags redovisning för hur många dokument från EU som har behandlats osv. Ingen
orkar kommentera detta ens något mera. De här programmen är ju delvis byråkratiska så att man upprepar samma rubriker, de pågående processerna i
EU följer man upp och så ska lagtinget säga sitt.
Jag tycker för min del att det här med EU är så pass viktigt och intressant
att vi borde göra det till en ganska fri EU-debatt eller så borde man hålla en
särskild debatt baserad på ett särskilt meddelande om EU:s framtida utveckling och nuläget. Det förefaller i alla fall som om en vändning till det bättre
kunde ske vad gäller ekonomin, även om det går mycket långsamt. Samtidigt
som ekonomin möjligen förbättras så ökar missnöjet och protesterna i
Europa på grund av en alltför höga arbetslöshet som till synes inte kommer
att minska snabbt. Regeringarna brottas med stora underskott och räddar
hellre kreditinstitut och banker än sin egen befolknings försörjning.
Min spådom inför framtiden är nog att Europas folk inte i det oändliga
kommer att tåla denna politik. De misslyckanden som har skett inom ekonomierna måste nog delas mera jämt. Det förefaller också finnas sådana idéer
nu inom den Europeiska Centralbanken och också inom kommissionen. Fler
måste betala överskuldsättningen.
Fru talman! Nu är inte ens någon här ifrån landskapsregeringen och de
flesta verkar så där måttligt engagerade. Jag tror att det skulle vara viktigt att
diskutera om det är så här som vi ska diskutera och ta ställning till Europeiska Unionen eller ska det göras på något annat sätt som är mer engagerande?
Regeringsprogrammet säger inte särskilt mycket om EU. Det kanske skulle
krävas några tillägg i det.
En sak som självstyrelsepolitiska nämnden ändå vidrörde ganska mycket
var den åländska representationen. Nu tänker jag inte bara på själva parlamentsplatsen, det är en rent politiskt fråga mellan Finland och unionen. I
självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande på sidan 4, stycket under rubriken
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specialrådgivare i Bryssel skriver man: ”Nämnden anser att Ålands närvaro i
Bryssel utvecklas och stärks. Landskapsregeringen bör utreda hur det kan
göras genom tjänsten vid Finlands representation och genom ett ökat engagemang hos politiker och tjänstemän inom landskapsförvaltningen. Min utgångspunkt är att man i förvaltningen och regeringen klarare borde skilja
mellan inrikespolitik och utrikespolitik vad gäller självstyrelsen. Det är en
tanke som jag har haft länge. Jag tycker också att det borde vara en minister
som har hand om utrikespolitiken. Vi borde ha ett ministerium eller en byrå
som har hand om utrikesfrågorna. Nu är det väldigt splittrat. I partierna har
det länge funnits en föreställning om att alla på något vis ska ta hand om EU
och alla ska ta hand om nordiska frågor. Vi vet alla att om alla ska ta hand om
något så är det ingen som riktigt bär något särskilt ansvar. Förutom detta behövs det någon institutionalisering av självstyrelsens externa relationer. Vi
behöver en EU-politik, vi behöver en nordisk politik, vi behöver en Östersjöpolitik och allt bör utvecklas inom landskapsregeringen under en särskild
minister och byrås ledning. Det finns ju ganska mycket resurser redan men
de är splittrade, det finns ingen sammanhållen politik och det har aldrig funnits. Det viktigaste för lagtinget har varit att få representation, vad som händer sedan i de här olika organen, det är av underordnad betydelse. I vissa
sammanhang reagerar man på någon fråga som tas upp, men det är efter att
någon annan har framfört den. Det är ganska sällan som Åland driver någon
kontinuerlig och konsekvent politik i de här olika organen.
Här ges nu bara ett uppdrag. Vi får se om det sker någonting. Åland borde i
alla fall mera ut i världen och kanske föra lite mindre bypolitik, det är den tid
vi lever i nu. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ger ltl Sundback rätt att det är väldigt viktigt att få de här
posterna och positionerna men sedan är det svårt att förvalta dem riktigt
bra och driva en sammanhållen politik. Jag tycker trots allt att man under några år nu har tagit steg framåt när det gäller den nordiska politiken, Åland i Norden. Jag upplever också att det alla gånger inte finns
tjänstemannaresurser varken på lagtinget eller på landskapsregeringen
för att vi ska kunna vara riktigt spetsiga i vårt sätt att arbeta.
När det gäller lag- och kulturutskottets angreppssätt på EU-frågorna
så försökte vi faktiskt vinnlägga oss om att inte mala det som är bestämt
sedan tidigare. Vi försökte lyfta fram lite nyheter, det var i alla fall vår
ambition.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är inte något fel på det här. Jag menar att det inte räcker att ha
representation i Bryssel om man ska driva politik i Europa. Vi har ju
möjlighet att ha en specialrådgivare, men hur ska vi komma vidare?
Några av oss har igen varit på besök i Köpenhamn och lyssnat på hur
Färöarna jobbar. Nu är inte Färöarna med i EU, men de har ändå representation. De har sin viktiga fiskerifråga förstås och det är runt den frågan som man samlar resurserna. Vi borde kanske samla oss runt sjöfarten, både i självstyrelsepolitiska sammanhang och i alla utrikespolitiska
sammanhang där vi är med. Det kan hända att det förs en bra politik i
Norden, jag känner inte till det, jag vet inte var den är formaliserad för
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jag har inte varit med och diskuterat det. Politiken i ett parlament kan
inte hänga enbart på enstaka duktiga politikers insatser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Värderade talman! Även om den allmänna folkliga debatten om tillståndet i
unionen mycket präglas av det som kallas eurokrisen, dvs. effekterna av de
ekonomiska problem som vi har i unionen och mellan dess medlemmar, så
tycker jag att denna redogörelse och yttrandena från utskotten ändå pekar i
rätt riktning. Oberoende, vid sidan av den allt överskuggande ekonomiska
krisen, så går integrationen vidare. Man kan ju kanske förledas att tro att integrationen mer eller mindre skulle förlamas av att så mycket domineras av
de ekonomiska problem som unionen och flera av dess medlemmar kämpar
med. Men så är ju ändå inte fallet. Jag läste nog bulletinerna från unionen,
bl.a. den här typen av redogörelser, på det viset att integrationen går vidare.
Integrationen har inte stannat upp, den har inte förlamats men den påverkas
i allra högsta grad av de ekonomiska realiteterna. Det var den ena allmänna
synpunkten som jag bara ville nämna så här i en allmän europeisk debatt,
som är viktig, jag håller helt med om det. Vi har tidigare uttalat oss här i
kammaren att debatten kring självstyrelsepolitiska nämndens redogörelse i
självstyrelsefrågor kanske är en av de viktigaste, kanske den viktigaste för
året. Vad gäller integrationspolitiken är detta ärende det viktigaste. I vilken
ordning dessa sedan kommer beror ju mycket på i vilken ordning man ställer
europapolitiken. Är europapolitiken inrikespolitik, utrikespolitik, en blandning av bägge eller vad? Det här är viktiga frågor, den saken är alldeles klar.
De rör oss alla. Ärenden som rör en är det klokt att vara med och åtminstone
försöka påverka. Det är vår skyldighet som ombud för befolkningen att göra
det, att gripa in där vi kan med de medel vi har och med den kraft som vi kan
uppbringa.
Mot det här kan man kanske väga in det resonemang som också har förekommit i självstyrelsepolitiska nämnden och som vi hört från regeringens
sida; att regeringen ska leverera meddelanden, redogörelser och ställningstaganden i många olika ämnen och många olika ärenden. Så ska det vara för det
är politik. Regeringen ska leverera och lagtinget ska fatta beslut i de ärenden
som i lagtinget ska vi fatta beslut i. Uppenbarligen, och man kanske också kan
läsa det ur nämndens hantering av ärenden, finns en gräns där den här typen
av politiskt umgänge mellan parlament och regering blir betungande för förvaltningen. Så här har det uttryckts. Med min tidigare kunskap om förvaltningen och det politiska umgänget med parlamentet så förstår jag precis vad
man säger. Det här är någonting som vi ska vara medvetna om. Naturligtvis
ska vi motta redogörelser och meddelanden om hur regeringen driver politiska ärenden. För det är ändå vi som ska kontrollera maktutövningen och
också ange färdriktningar. Men jag är medveten om att vi ska vara klara på
att det finns en gräns för vad vi klarar. Jag är inte kapabel att bedöma var vi
befinner oss på den skalan. Men det resonemang som har förekommit i
nämnden, visserligen i ett annat ärende, ska vi beakta, ta till oss och vara
medvetna om.
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Jag upprepar det jag sade nyligen, efter den europeiska integrationen
kommer mera integration. Den vägen befinner vi oss på och så kommer det
att gå om vi vill det eller inte. Vi ska ha klart för oss att integrationen följs av
mera integration. Det är klokt att vara med och fatta beslut i ärenden som
ändå fullt ut träffar vår befolkning och vårt samhälle.
Jag ska bara nämna två ärenden i övrigt som vi behandlade i nämnden.
Viceordförande Sundman avslutade sin presentation med det som är nere på
sidan 4. Det är nog viktigt att vi får en återkoppling i de här hanteringarna. Vi
har flera gånger i nämnden sagt att i redogörelsen från regeringen måste vi
också få veta vad regeringen har gjort i respektive ärenden. Vi upprepar den
beställningen. På det allmänna planet vill jag också peka på hur nämnden ser
på saken och så här måste det vara för att man ska få en meningsfull politisk
dialog. Det här ska inte tas som kritik. Det här ska tas som nämndens och
förhoppningsvis lagtingets uppfattning om hur ärendena ska skötas.
Första punkten gäller det som har kallats del bokslut, det som nämnden
beställer nere på sidan 1 och uppe på sidan 2. När detta fullföljs och hur det
sedan går till vet jag inte. Om det ska göras som ett administrativt beställningsarbete i förvaltningen eller om det läggs ut på någon forskningsinriktning eller om det kan göra som ett examensarbete, det är en praktisk fråga för
regeringen att ta ställning till, men det bör göras. Vi har nu varit med i unionen i 18 år. Den här beställningen som i och för sig går under rubriken åländsk
representation i Europaparlamentet kan genomföras på ett seriöst sätt bara
om den omfattar effekten av hela medlemskapet, plus och minus av medlemskapet. Därmed kan man få en mätare på hur Åland har lyckats eller misslyckats med att utöva inflytande i de ärenden som träffar oss alla.
Mellanbokslut- vad har gjorts och vad har inte gjorts för att gå vidare? Mellanbokslut är en sammanfattning för att utgöra en sammanställning för landskapets vidare åtgärder i ärendet.
I nämnden diskuterade vi också i denna förbindelse frågan om det som jag
kallade vårt största nederlag; att bli av med opt in klausulen. Det står inte i
texten att en dylik genomgång är meningsfull bara om man också tar reda på
hur det kunde komma sig att Åland har förlorat sitt mest verkningsfulla instrument vad gäller integrationspolitiken, opt in klausulen. Opt in klausulen
vägledde oss in i EES-avtalet och var själva portalen inför EU-medlemskapet.
Jag har många gånger gett uttryck för att det var själva grunden för att
Ålandsprotokollet kunde tillkomma. Var är opt in klausulen idag? Vem utfärdade en sådan fullmakt att den bara kunde försvinna? Här finns det mycket
forskning att göra. Jag utgår ifrån att ett mellanbokslut innefattar vad vi har
gjort, vad vi misslyckats med och hur det kunde gå så illa att vi inte längre
kan bestämma om vi vill vara med eller inte. Jag har också sagt att det misstaget skedde i slutet av 1990-talet i förbindelse med det som kallas konsolidering av Amsterdamfördraget. Det var besvärligt, vi kan inte förbi den saken av
det enkla skälet att enda chansen att få tillbaka opt in klausulen är att ta reda
på vilka grunder och hur klausulen försvann. Därmed kan vi också säga hur
viktig klausulen har varit och hur viktig den skulle vara för Åland att ha kvar.
De här resonemangen har förts tidigare och vi kan inte ge upp själva tanken
på att återfå en klausul som reglerar vårt liv i unionen. Vi är där och livet i unionen innebär integrering av åtminstone fyra friheter, de är alla ytterst politiska och vi kan delta i den integrationen med de medel vi har. Vi ska göra det
därför att det är vi skyldiga våra medborgare. Det är vi som ansvarar för
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ärenden under självstyrelsens behörighet och i unionen är alla frågor sådana.
Var frågorna sedan sist och slutligen beslutas om är en fråga för alla medlemsländer, men för Ålands del så är vi ansvariga för alla ärenden och därmed också skyldiga att försöka påverka dem där vi kan.
Därför ser jag mycket fram emot att få fram ett mellanbokslut och vad det
innehåller för att anvisa väg för fortsättningen.
Fru talman! Den andra omständigheten som är ny, som kollegan Harry
Jansson påpassligt plockade upp under nämndens behandling, är Lissabonfördragets artikel 4 § 2, respekt för medlemsstaternas nationella identitet.
Det är en ny bestämmelse som tillkom i Lissabonfördraget för att ge stadganden om de grundläggande rättigheterna i unionen liv. Med Lissabonfördraget
blev ju stadganden om de grundläggande rättigheterna i EU juridiskt bindande och utgör en integrerad del av fördragen. Denna korta artikel 22 i
stadgan, som är återgiven här i texten, säger; ”unionen ska respektera den
kulturella, religiösa och språkliga mångfalden”. Det är allt, nio ord. När jag
medverkade i skrivningen av denna stadga så kan jag berätta att denna artikel
som är den kortaste var den svåraste att få fram. Det var faktiskt så. Längre
än detta var det inte möjligt att komma år 2000. Därför betyder artikel 4:2 i
Lissabonfördraget faktiskt någonting. Det är inte bara ett försök till materialisering av stadgan. Den betyder också någonting; en förpliktelse för unionen
att uppträda på ett bestämt sätt av respekt för de nämnda rättigheterna, dvs.
kulturella, religiösa och språkliga rättigheter som sedan i artikeln också förstärks med krav på respekt för regional och lokal självstyrelse. Den här artikeln är så ny att riktigt hur den blir gällande rätt vet vi först när EUdomstolen fattar ytterligare beslut, det finns ett antal redan. Det finns ytterligare beslut att vänta som jag tror att kommer att gå Ålands väg, egentligen på
två sätt. Det ena framgår här i texten, dvs. respekt för minoriteter som unionen måste visa kommer också medlemmarna att tvingas iaktta.
Den andra aspekten är kanske eventuellt viktigare i kommande lagstiftning. EU-rätten är ju ett case law system, ett juridiskt system där domstolar
faktiskt tillåts idka lagstiftning. Domstolsavgöranden får i många fall, mycket
mera än i vårt beskrivna lagsystem, styrka eller effekt som norm i de enskilda
fall som domstolarna avkunnar. Den politiska spegelbilden av denna starka
juridiska kraft hos domstolar har också utbildats i doktrinen och kallats margin of appreciation på engelska. Det är en svår översatt term, man brukar på
svenska kalla den för tolkningsmarginal. I det beskrivna legalistiska systemet
så ska paragraferna tala för sig och då ska de tillämpas såsom de är skrivna. I
case law system, som mycket kännetecknar EU-rätten, är den här tolkningsmarginalen större. Lagstiftande församlingar i EU har en tolkningsmarginal i
förhållande till direktiven som artikel 4:2 i Lissabonfördraget nu, enligt min
mening, utvidgar på det sättet att domstolarna i sina avgöranden kommer att
respektera den marginal som t.ex. den marginal som Ålands lagting tar till sig
och anser att vi har. Vi har historiska, kulturella och språkliga skäl att lagstifta innanför direktivet som medger en tolkningsmarginal som vi själva bestämmer. Sedan får vi se vad domstolen säger. Men domstolarna är skyldiga
att tillämpa artikel 4:2. Det här är någonting som Ålands lagting ska ta till sig
och använda sig av. Därför var det enligt min mening mycket väl att kollegan
Harry Jansson lyfte den här frågan i nämnden och att nämnden också ville
fördjupa sig i den här frågan på ett sådant sätt som är till nytta för oss i framtiden.
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Fru talman! Nämnden kommer att få ta emot flera redogörelser om integrationspolitiken. Jag vill avsluta med att igen efterlysa kanske mera komprimerad text men med en återkoppling till; vad blev det sedan? Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är sant att integrationen fortsätter och nya medlemsländer ansöker om att få bli medlemmar i den Europeiska Unionen,
trots eurokrisen. Den kanske enklaste förklaringen till det är att de har
det ännu sämre utanför. Jag tycker kanske inte att det är så problematiskt i sig eftersom alltför många människor går arbetslösa i de gamla
medlemsländerna. Det är lätt att skylla arbetslösheten på att nya länder
blir medlemmar eller helt enkelt skjuta på syndabockar och det oroar.
Det oroar att EU:s legitimitet är svag. Jag tror nog att många vill väl,
men det kräver bättre sysselsättning och mindre inkomstklyftor.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag kan bara hålla med, så är det. Lite förhoppning
kan man utläsa i hållningen från förbundsrepubliken Tyskland om att de
som har skapat överskuldsättningen också ska ta del i att minska effekterna, de menliga följderna, av den överskuldsättningen och istället
satsa på sysselsättning. Det är en ökad ekonomisk aktivitet som unionen
ju inte själv kan stå för utan som dess medlemsländer ska uppmana till.
Jag håller helt med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Jag vill direkt be om översende med sen ankomst till detta plenum. Jag har på ort och ställe bekantat mig med den europeiska gemenskapen och kan konstatera att det i vart fall när det gäller upprätthållandet av tillförlitlighet i flygtrafiken finns en del att göra. Men nog med ursäkter. Detta
ska ju egentligen handla om finans- och näringsutskottets utlåtande kring
EU-redogörelsen.
Det är på flera sätt upplyftande att EU-frågor med jämna mellanrum lyfts i
detta parlament. Den europeiska vardagen är något vi alla är en del av, den är
vår verklighet. Ibland är detta bra och ibland upplevs det som ganska frustrerande. Ungefär som det mesta här i livet. Det gäller dock att i alla lägen söka
möjligheter istället för att se hindren. Ett sådant ansvar vilar tungt på detta
parlament. För om inte vi här inne gör allt för att Åland och ålänningarna ska
kunna bygga sina liv innanför den Europeiska Unionen, då gör ingen annan
det heller. Vi måste komma bort från fokuseringen på det omöjliga och koncentrera våra krafter på det möjliga! Europasamarbetet har öppnat våra
gränser och skapat möjligheter som förr inte fanns. Det är globalisering och
det är tillväxt, både ekonomiskt och intellektuellt. Från den vägen kan vi inte
vika.
I utskottsarbetet har vi i samband med EU-redogörelsen valt att lyfta fram
några av de delar som särskilt berör Åland och ålänningarna. Vi har till exempel erfarit att landskapsregeringen i ett uppfriskande tydligt utlåtande till
social- och miljöministeriet påtalat det orimliga i särbehandlingen mellan
röktobak och snustobak. I den bästa av världar skulle naturligtvis inget an-
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vändas. I den värld vi faktiskt finns i konsumeras båda. Eftersom det finns
mycket övertygande vetenskapliga bevis på att snus är mindre farligt än röktobak vore saken klar kunde man tycka. Resultatet är ändå att Finland valt att
inte inkludera de åländska åsikterna i sitt svar till EU:s institutioner. Det är
synd av flera skäl. Dels för att de åländska synpunkterna inte beaktats och
dels för att de hade varit synnerligen värdefulla för till exempel Sverige som
inte är ett lika snusnaivt land som det övriga Europa och behöver all hjälp
som finns för att driva denna inte minst näringspolitiskt viktiga fråga. Dessutom skulle folk i Europa troligen leva längre om de valde snus framom cigaretter. Det är självklart vanskligt att jämföra olika nikotinprodukters hälsopåverkan men skillnaden mellan röktobakens skadeverkningar jämfört med
snustobakens är ändå inget att sopa under mattan. Särskilt inte som det hör
till republiken Finlands skyldighet att föra fram även åländska synpunkter i
EU-ärenden.
Här vill jag flika in en alldeles egen åsikt. För Åland är det långt ifrån oviktigt att upprätthålla goda kontakter med Sverige på alla plan som är möjliga.
Det är i Sverige våra ungdomar idag får sin utbildning och det är med Sverige
en allt större del av vår handel sker. Det är från Sverige de flesta kulturella influenser kommer och det är där vårt eget språk utvecklas. Dessutom är regionen Stockholm och Mälardalen, vilket jag påpekade även i budgetdebatten
förra månaden, världens kanske mest snabbväxande region just nu. Det finns
alltså tusen och åter tusen skäl att så långt som någonsin är möjligt stödja
svenska ståndpunkter i de fall de sammanfaller med åländska behov. Särskilt
mot bakgrund av att det genom åren visat sig extremt svårt att finna gehör för
åländska strävanden i republiken Finland. När dörrar stängs på ett håll gäller
det att öppna nya, på andra håll. Åland kan rätt skött bli till exempel en viktig
matproducent till det växande stor-Stockholm. I tider av hästköttsskandaler
och konstgjorda grödor finns en växande marknad för riktig mat.
I utskottet fördes i samband med hanteringen av EU-redogörelsen även ett
resonemang kring vikten av samråd mellan regeringen och lagtinget. I redogörelsen förefaller de bli allt mer sällsynta. Det visar sig dock att skälen till
frånvaron av dessa i många fall har varit väldigt konkreta och praktiska. Arbetsbelastningen på EU-enheten inom förvaltningen är stor och ärendena
många. Det vet vi alla som tar del av den ständiga ström av subsidiaritetsmeddelanden som landar i eposten. Det är som vi alla vet i stort sett omöjligt
att analysera alla dessa och avgöra vilka som är viktiga och vilka som bara teoretiskt berör Åland och ålänningarna. Sådant skapar en känsla av otillräcklighet. Dilemmat är som vi alla vet att EU som kropp inte riktigt förmår hantera Åland som idé. Regioner som är lagstiftande men ändå inte nationalstater passar inte in i den mall EU skapar. Från utskottets sida är vi såklart
mycket väl medvetna om den pressade ekonomiska situation vi befinner oss i
men det finns nog ändå många skäl att ständigt vara uppmärksam på behovet
av att följa de processer som EU skapar och som Åland vare sig vi vill eller
inte påverkas av. Dessutom är det faktiskt på riktigt möjligt att påverka EU,
jag återkommer till ett dagsfärskt exempel.
Fru talman! Det är enligt min egen mening viktigt att på alla sätt som är
möjliga försöka vara lyhörda för strömningar och bestämda i våra argument
och åsikter. Ett sätt är att till exempel via våra egna partier söka samarbeten
inte bara på den nationella och den svenska sidan utan även ute bland de
europeiska partierna. När allt kommer omkring är det ändå bara människor
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som ligger bakom precis alla beslut och genom att delta i diskussioner kan
även vi från åländsk sida vara med och påverka.
Som alltid när EU-ärenden är på agendan är sjöfarten en viktig fråga. År
2015 närmar sig då nya svavelregler kommer att stöpa om branschen i grunden. Frågetecknen är många men som alltid när utmaningarna växer ökar
också möjligheterna. Den som agerar klokast kommer också att nå de största
framgångarna. I dag är Finland och Åland först i Europa när det gäller stödsystemen för miljöinvesteringar till sjöss. Det har funnits pengar, trettio miljoner euro, att anhålla om och det finns en stor vilja att satsa skattemedel i
den finländska och åländska sjöfarten. Det är på sätt och vis en chansning,
den som går först riskerar alltid att vara för tidigt ute. Men det sänder ut viktiga signaler när ett helt land ställer sig bakom en bransch och Finland har de
facto under de senaste tio åren gått från en mer undanskymd plats i den
europeiska sjöfartspolitiken till att idag vara först och faktiskt bäst. Utskottet
understryker vikten av att landskapsregeringen fortsätter jobba tillsammans
med den finländska regeringen och branschen i denna för landskapet så viktiga fråga.
Avslutningsvis några egna synpunkter i en fråga jag känner starkt för. Sjöfarten har på bara hundra år genomgått en radikal förändring. Segelfartyg
blev kolfartyg som blev förbränningsmotorer och så vidare. Idag trafikerar
världens första gasdrivna passagerarfartyg på Östersjön. Det kan det göra
tack vare det åländska skatteundantaget som förhandlades fram av framsynta
politiker och envisa och pålästa förhandlare med gedigna självstyrelsepolitiska argument. Vi har på Åland en djupgående kunskap i sjöfart och vi har en
vilja som sträcker sig långt och kommer därför att nå respekt även i större
sammanhang. Är det någon som tvivlar på det vill jag påminna om Sjöfartens
dag tidigare i maj där branschens spjutspetsar kom från stora delar av hela
världen till Mariehamn för att diskutera lösningar och möjligheter. Det finns
nämligen gott om sådana. Möjligheterna att påverka på riktigt finns där.
Detta har synts på flera olika sätt. Finländsk sjöfartspolitik har nyligen, enligt
min mening, vunnit mark i Europaparlamentet där man efter en knapp omröstning kunde stoppa ett förslag om fartygsåtervinning som skulle gjort
skrotning till ett regionalt ansvar istället för den internationella utmaning
gamla fartyg de facto är. Kostnaderna hade omedelbart drabbat redan finansiellt anfrätta europeiska rederier trots att ansvaret för världens sjöfart vilar
globalt, inte lokalt. Här är det viktigt att lyfta fram ett synnerligen gott arbete
från rederierna i Finland och Finlands representanter i Europaparlamentet.
Inom båda instanser spelar ålänningar extremt viktiga roller och har genom
professionalism, oräddhet och goda argument gjort skillnad. Bara för att man
kommer från små förhållanden är det inte förbjudet att tänka stora tankar.
Fru talman! Östersjön är idag ett av världens mest frekventerade trafikområden med intensiv import och export. Åland ligger mitt i detta, vi har kunskap och vi har vilja. Det är precis vad som krävs för att skapa framgång. EU
är en besvärlig plats för ett litet landskap. Men det är den plats vi befinner oss
på och den verklighet vi lever i. Då gäller det att anpassa sig till det och arbeta
utifrån kända fakta, gärna mot nya mål. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Petterson för ett intressant resonemang kring subsidiaritetsdokumenten som rinner ner i postlådorna. Socialdemokrater-
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na och ltl Barbro Sundback har lyft fram utrikespolitik och eventuellt ett
kontor där detta skulle kunna höra till.
Vad gäller snuset så är det absolut en otroligt viktig näringspolitisk
fråga, vilket vi alla är överens om. Snuset har varit viktigt för rederierna
och sjöfarten. Men att argumentera att det skulle vara hälsosammare att
snusa så det tror jag inte att vi ska göra. Jag tror att vi behöver vara raka
och säga att det är ohälsosamt både att röka och att snusa.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter har en klar poäng i att det kanske vore
klokt om vi kunde centralisera dessa subsidiaritetsmeddelanden på något sätt. Känslor av dåligt samvete och otillräcklighet för sällan särskilt
långt.
Det är mycket riktigt svårt att jämföra mellan pest och kolera, vilket
jag också påpekade i mitt anförande. Men såsom världen är skapad så är
det dessvärre ett faktum och då kanske man kanske tillåta sig den jämförelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar ganska långt ltl Jörgen Petterssons inställning i snusfrågan, att vi ska vara för och vara på Sveriges sida när det
gäller snuset. Jag tror att det är kontraproduktivt mot folkhälsan att gå
in och förbjuda snuset när det idag är tillåtet. Jag tror tvärtom, det är
faktiskt så att om folk som snusar i dag slutar så betyder det att många
av dem skulle börja röka och det är ju värre. Jag håller helt med om att
vi borde stå bakom och hjälpa till.
Precis som vi säger från finans- och näringsutskottet så skiljer sig förutsättningarna, det är inte likadant i de olika medlemsstaterna. Speciellt
där snus inte är en känd produkt så är det annorlunda mot där snuset är
en känd produkt. Här är snuset känt, det är det också i Sverige och därför borde snuset vara tillåtet här.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, ltl Petri Carlsson är bra att understryka det här. Det är en
svår fråga, man ska inte jämföra skadliga ämnen med varandra. Men då
det är en verklighet som vi befinner oss i så skulle vi göra resten av
Europa en björntjänst om vi inte försökte förmå alla dessa rökare att använda snus istället. Det skulle möjligen vara nyttigare för dem, vilket vetenskapen visar i allt väsentligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag menade mest att snuset ska vara tillåtet där det är
känt, här och i Sverige.
Sedan finns det en rättviseaspekt som ledamoten inte lyfte fram i sitt
anförande. Det finns en orättvisa att tobak är tillåtet men inte snus. Det
handlar väl om den mycket, mycket starka lobbying som finns inom tobaksindustrin, tyvärr.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med om de synpunkterna. Det är ju industrin som styr detta. Det är ju industrin som har skapat behovet. Om
man i det övriga Europa hade uppfunnit snuset på ett tidigare stadium
så hade antagligen läget sett annorlunda ut, men så är inte fallet nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag blev väldigt inspirerad av ltl Pettersons tal. Jag
borde kanske egentligen ha begärt ordet.
För att vi ska kunna formulera och föra en Europapolitik så måste vi
välja ut några väldigt väsentliga frågor, t.ex. fiskeriet som man har valt
på Färöarna. Jag skulle välja sjöfarten, Östersjön och säkerhetsfrågor.
Då måste vi vara långsiktiga, ha politiska strategier och våra tjänstemän
ska följa upp det. Nu är det enda flöde och tjänstemännen gör vad de
gör. Det finns ingen politik långsiktigt. Det är där som problematiken är.
Det är ändå såsom Fröding säger: ”Snus är snus om än i gyllene dosor,
men rosor är alltid rosor.”
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag lyssnade till ltl Sundbacks anförande. Det ringade
på många sätt in det som jag själv lite har tyckt, av det skälet att när vi
öppnade EU-redogörelsen första gången så var vår fråga till utskottet att
ta upp de frågor som berör utskottet. De frågorna är, om sanningen ska
fram, kanske 100 eller 1000 beroende på vilken man väljer att lyfta
fram. Det vore klokt att hitta en tydlig strategi av det enkla skälet, som
man alltid använder sig inom inlärning och kanske inom idrottens värld
mest av allt; att man ska försöka bli bättre på det man redan är bra på
och glömma det man är dålig på. För blir man bättre på det som man är
bra på så reder resten upp sig också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag håller med om det. Jag påstår också att om vi både skulle jobba i
Ålands lagting och på andra arenor med sjöfartsfrågor då skulle det
kräva att vi kommer överens med näringen. Idag tycker jag att det är ett
ganska ytligt förhållande, lite ensidigt kanske. Jag tror att rederinäringen inte har något större förtroende för att Ålands lagting ska kunna göra
så hemskt mycket.
Samma sak är det med Östersjön och de andra stora frågorna. För att
man ska vara framgångsrik så måste man ha strategier som bär utanför
kommungränserna och landskapets gränser. Frågan är egentligen strukturell och handlar om ett helt nytt politiskt tänkande och även en struktur i förvaltningens och regeringens arbete. Det finns tendenser till det
men vi borde vara mycket mera medvetna.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för de orden. Sjöfartens dag är verkligen en bra början.
Den visar väldigt tydligt på vad man kan nå genom att ha en vision och
arbeta hårt för den. När Sjöfartens dag började för ett tiotal år sedan så
var det ytterst få som deltog. Antalet föredragshållare var där mera av
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plikt än av lust. I dagens läge har vi Alandica fullt en hel dag med branschens absoluta toppnamn. Ingen vill missa det längre, de bokar upp sig
redan nu för nästa år. Ingen har råd att gå därifrån. För det är inom
shipping, som på alla andra håll, att när man sitter i sin egen kammare
och hitta på idéer så blir det tankegodset aldrig särskilt bra. Men när
man möter människor och kan brottas och stöta lite olika förslag så blir
slutresultatet ibland väldigt bärkraftigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag känner igen kollegan Peterssons beskrivning av
finska rederiers ombudsmäns hantering av sjöfartsfrågor i EU. Det beror på att när kunniga personer kommer till unionen så är det argumenten som bär. Det spelar ingen roll om man är liten eller stor. Kan man
sin sak så lyssnar man och ingen frågar vem man egentligen är eller på
vems vägnar man talar. Detta skiljer sig internationell politik från
mindre internationell politik. Nationellt och regionalt så ska man alltid
också analyseras; vem är du att säga det? Här har vi skillnaden.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Precis på det viset är det. All politik är förvisso lokal, så
måste det vara, för den börjar utifrån den egna människan. Men argumenten som bryts fram under vägen bär faktiskt väldigt långt även inom
EU. Vi får inte glömma bort att det faktiskt alltid bara är människor
bakom besluten. Ingenting sker av någon slags kraft som är omöjlig att
påverka. Alla är mottagliga för goda argument.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är riktigt, det är människor bakom åsikterna och hos varje människa
finns det en förhoppning om någonting bättre. Så är det. På den internationella arenan så är det bara företagsamheten som räknas, enbart
hur företagsam man är. Man kan välja att göra ingenting, man kan välja
att ta för sig. Internationellt är det här mycket enklare än lokalt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Internationellt är det på det viset. Åland är idag med i
en internationell gemenskap som kallas Europeiska Unionen. Man kan
tycka vad man vill om hur förhållandena är i detta EU. Om inte vi anpassar oss till det och lär oss spela enligt de spelreglerna så är det
kanske inte sannolikt att övriga Europa kommer att anpassa sig till oss.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. 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.
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För kännedom
10

Produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 15.05. Plenum är avslutat.

835

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 27 maj 2013 kl. 15.05
Plenum börjar ................................................................................................................................................................... 837
Remiss .............................................................................................................................................................................. 837

1

Produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 838

Plenum börjar
Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Remiss
1

Produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
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 Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Bästa ledamöter, det här är en lång historia som vi nu så
småningom börjar få i mål. Den förra landskapsregeringen, under ledning av
Viveka Eriksson, lämnade den 19 maj 2011 en lagframställning till lagtinget
som rörde produktionsstöd för el. Det fanns då en vision om att den här
framställningen ganska snabbt skulle kunna sättas i kraft. Det var nämligen
förutsättningen för våra producenter av förnyelsebar energi; vindkraft, skogsflis och biogas, skulle få ersättning av ett stöd, efter att den återbäring av accis som de tidigare kunnat tillgodoräkna sig från riket har upphört den 1 januari 2011. Målsättningen var att man ganska snabbt skulle få frågan processad genom lagtinget, få frågan notifierad och därigenom skulle det också ges
möjlighet att betala ut stödet.
Notifieringsprocessen tog en ofattbar lång tid, närmare bestämt två år. Det
var tack vare parlamentariska påtryckningar i Bryssel som frågan så småningom löstes och notifieringen godkändes den 29.4 2013, detta år. Landskapsregeringen beslöt då att sätta lagen ikraft från och med den 15 juni
2013.
Bästa ledamöter, de som har stiftat bekantskap med det här ärendet vet att
bekymren nu ligger i 8 §. Jag citerar: ”Landskapsregeringen utbetalar ett
fast produktionsstöd för el per kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning om ett fast produktionsstöd ska av en producent lämnas in till landskapsregeringen senast sex månader efter det
stödberättigade kalenderårets slut.” Det som vi diskuterar här nu i lagtinget
är stöd för åren 2011-2012. Således var det inte möjligt, eftersom notifieringsprocessen har tagit så lång tid, att vi till fullo kunde använda oss av det
lagförslag som lades fram av Viveka Erikssons regering.
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Herr talman! Bästa lagting, det som ni nu har på bordet framför er, produktionsstöd för el, är helt enkelt en teknisk ändring som möjliggör en utbetalning av stödet för åren 2011-2012. Förslaget lyder: ”Landskapsregeringen
uppmanar lagtinget att anta en lag om ändring av 17 § landskapslagen om
produktionsstöd för el, så att ansökan om produktionsstöd för åren 2011 och
2012 ska lämnas senast inom 12 månader efter lagens ikraftträdande”.
Härigenom ges producenterna en rimlig tid att ansöka om stöd. Tack, herr
talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Debatten blir på onsdag och jag återkommer då. Jag har
en kort fråga nu i samband med presentationen. Åren 2011 och 2012
nämndes i presentationen och lagförslaget gäller ju åtminstone för de
åren. Hur blir det då 2013 och möjligen åren därefter?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Precis som det redogjordes för så är det åren 20112012 som nu tas upp i den presenterade lagframställningen. Vad gäller
åren 2013 och framåt så avvaktar vi ett besked från Finlands regering
huruvida våra producenter kommer att ingå inmatningstariffsystemet
eller inte. Först därefter kommer den samlade landskapsregeringen att
fatta sitt beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Ärendets behandling avbryts och återupptas den 29 maj.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 29.05.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
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Remiss, fortsatt behandling
1

Produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Äntligen, kan man säga, efter nästan två år så har den Europeiska kommissionen godkänd den åländska stödordningen vad gäller produktionsstöd av el. En stödordning som är av temporär karaktär.
Enligt detta förslag, om det godkänns, så kan landskapsregeringen betala
ut 1,0 miljoner euro i driftsstöd för år 2011 och 2012 till de åländska vindkraftsbolagen och till Mariehamns biokraftverk.
Tidigare har dessa stöd kanaliseras via en befrielse av accisen då det löd
under skattelagstiftningen, rikets behörighet. Numera så lyder stödet under
stöd till företag, alltså ett näringsstöd, då är det enligt självstyrelselagen en
åländsk behörighet och därmed en belastning på vår egen budget.
Noteras bör i detta sammanhang, fru talman, att detta näringsstöd till befintliga vindkraftverk upphörde i riket redan år 2011, alltså har inte befintliga
vindkraftverk fått stöd för 2012 som vi nu väljer att betala för.
I riket anser man att de befintliga vindkraftverken inte behöver driftsstöd
för år 2012 och framåt och ska klara sig på marknadsmässiga villkor. Observera att när det gäller stöd till nya vindkraftverk så har man en helt annan
nivå och en helt ny stödordning som är förmånlig för nya verk
Om vi antar denna lag så ger vi mera stöd, alltså för även år 2012, till de
åländska vindkraftsbolagen än de som rikets regering ger till de finländska
vindkraftsbolagen.
Som vi alltså vet så kommer inte driftsstöd att betalas ut till de befintliga
vindkraftsbolagen i riket från år 2012 och framåt med motivering att dessa
bör kunna bära sina kostnader med det elpris marknaden bjuder.
Ser man på de åländska vindkraftverkens balansräkning och bokslut så bekräftar det nog det att man bör kunna bära sina kostnader med dagens elpris
som nu är på stigande. Den senaste tiden har priset stigit från historiskt låga
20 euro/MWh i mitten av 2012 till nu då priset börjar närma sig 40
euro/MWh. Med den nivån, 40 euro, så bär sig nuvarande vindkraftverk ekonomiskt, vilket man kan utläsa vindkraftverken egna bokslut och balansräkningar. Man kan konstatera att två av tre bolag på Åland är skuldfria och man
har tillsammans en rejäl kassa.
Fru talman! Det här kan låta lite kritiskt, det finns kanske också en viss kritik i det här lagförslaget. Men vi kommer inte att motsätta oss detta lagförslag, men vi ber utskottet att fördjupa sig i våra bolags ekonomier.
Vi hoppas också att vindkraftsbolagen i framtiden, om de erhåller liknande
stöd, använder de pengarna till nyinvesteringar och inte till dividendutbetalningar i någon större grad. Man måste i möjligaste mån få in medel för nyproduktion.
Fru talman! Jag väljer att prata några ord om nyproduktion trots att det
här lagförslaget inte exakt berör det, men det tangerar det ändå
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Vad gäller nyproduktion så väntar vi alla på besked från riket för att kunna
ta del av rikets produktionsstöd. En invit från vår egen regering har varit en
kombination av rikets stödsystem och en åländsk. Detta skulle i så fall belasta
vår budget med ca 20 miljoner euro under 10 år, alltså 2 miljoner per år. Om
vi har råd med detta återstår att se. Skulle så vara fallet så kommer man antagligen att kunna göra en massiv vindkraftsutbyggnad på Åland, vilket är positivt.
Fru talman! Om man väljer att gå in kraftigt från skattebetalarnas sida till
de åländska bolagen så måste kravet från regeringen vara att man också öppnar för en allmän aktie- eller andelsemission så att alla ålänningar får möjlighet att ta del av de stöd som ges från skattebetalarna.
Om det är så att vi får helt del av regeringens planer att det så kallade feed
in systemet också skulle gälla Åland så blir det kanske ännu mera massiva utbyggnader, vilket också förstås är positivt. Även här anser vi att man måste
öppna upp bolagen för någon form av emission, både aktier och andelar för
att medborgarna ska kunna ta del av de eventuella vinster som skattepengarna kan medföra.
Till sist, fru talman, är man lite tudelad till dagens elpriser, kanske också
gårdagens elpriser. För konsumenternas skull vill man att det låga elpris som
vi nu har ska hålla i många år, men för vindkraftsutbyggnadens skull så skulle
man vilja ha ett lite högre elpris. Nåja, fru talman, det här är antagligen omöjligt för oss att påverka, man får vi fortsättningsvis vara tudelad, marknaden
kommer att sköta elpriset framöver. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Prisutvecklingen just nu ser ju bättre ut än vad det varit tidigare, som ltl Karlsson sade. Elpriset går upp och ner. Om vi har
låga elpriser så är det inte möjligt för vindkraften att verka, så priserna
måste vara på en viss nivå. Det kan trots allt vara bra att ha den här lagen som den är nu.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Tittar man tillbaka lite så kan man konstatera att det har
varit oerhört höga elpriser som direkt har påverkat bolagens resultaträkningar. Det finns t.o.m. vinst på uppemot drygt 1 miljon för vissa. Vi
vet att elpriserna har legat i snitt de senaste fyra åren någonstans mellan
50 euro/MWh. Idag ligger priset på 35 euro. Vid 40 euro anser man att
finns en lönsamhet. Månntro inte marknaden på sikt ska sköta om det?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag stöder ltl Runar Karlssons och centerns, förmodar jag, resonemang kring vindkraften och den potential som det faktiskt finns att
bli ett ”folkrederi”. Man kan fråga sig; vem äger vinden? Vinden är ju en
naturtillgång och tillhör alla ålänningar. Jag tycker att det var ett viktigt
klargörande och påpekande från Runar Karlssons sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att jag vågar påstå att ltl Runar Karlsson och jag båda två är positivt inställda till vindkraften. Jag fick mig tidigare pådyvlat att jag
skulle vara emot vindkraften, inte av ltl Karlsson men från regeringshåll,
på grund av att jag ville att man lite skulle tänka efter innan man rusar
iväg lovar ut 20 miljoner för att vi ska kunna vara med i rikets inmatningssystem. Nu konstaterar jag till min tillfredsställelse att också centerns gruppledare tycker detsamma. Det är säkert bra, men innan man
drar på sig kostnader på 20 miljoner i vårt ekonomiska läge så bör man
nog ha konsekvenserna klara för sig. Jag vill bara uttala min tillfredsställelse över det som ltl Karlsson sade.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ibland krävs det säkert stöd för att få igång vindkraften. Det
betalades ut stöd för de första vindkraftverken på Åland för att få igång
teknologin och kunskapen. Sedan vet vi att Båtskären och ett område till
har byggts helt utan stöd och snurrar på ganska bra rent ekonomiskt. Vi
delar varandras åsikter att man inte ska betala ut stöd om man inte behöver om det snurrar på ändå, vilket det tyder på att de gör, åtminstone
de vindkraftverken som finns nu. Om elprisen skulle stiga en liten aning
så kanske det också skulle finnas en möjlighet att bygga nya vindkraftverk.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det blir lite dubbelbottnat när man säger att man inte behöver betala
stöd för det snurrar på ändå. Det är ju viktigt att de snurrar om vindkraften ska generera kraft förstås. Enligt mig, och som jag har sagt tidigare, så ryms Åland med, såsom självstyrelsesystemet är uppbyggt idag,
i riket inmatningstariffsystem bara den politiska viljan på rikssidan
finns. Det är viljan som har saknats hittills. I det skedet var jag ganska
negativ att man började uttala sig om att vi skulle stå för hälften av de
kostnaderna, dvs..20 miljoner, utan att man riktigt hade analyserat konsekvenserna av det.
Jag tror att Karlsson och jag är överens. Jag tycker att det känns bra
att man ifrån centerhåll har tänkt efter lite vad detta kan leda till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill också stöda centerns tanke att i en situation när
skattemedel betalas ut som subvention för vindkraftsproduktion så ska
man öppna upp möjligheter för alla intresserade att vara delaktiga och
delägare i produktionen. Så har skett i högre grad, inte till fullo men i
hög grad har andelsägare tidigare, vid tillverkning av vindmöllor, fått
möjlighet att satsa i vindmöllorna och få en fördel med lite billigare el
som motprestation. Vi liberaler vill värna om den här mekanismen genom den här lagframställningen som vi säkert kommer att anta. Vi vill
att det ska finnas intresse för ålänningarna att satsa i grön elproduktion
att kunna få en liten fördel av det också.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är min fulla övertygelse att om man öppnar upp och har
någon form av aktie- och andelsmission så kommer oerhört många
ålänningar att teckna andelar och aktier av rent ideologiska skäl. Man
vill vara med och vara delaktig i vindkraften, man tycker att det är roligt
att vara delägare. Naturligtvis finns det också en större andel som vill
vara med av ekonomiska orsaker. Jag tror också att det finns ganska
mycket pengar att hämta till de här bolagen igenom ideologi.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är säkert på det sättet. Ska man ha största möjliga
framgång i miljöpolitik och få en omställning till mer miljövänlig produktion av energi, i det här fallet av vind el, så tror jag för min del att för
är det ett väldigt bra om man kan kombinera ihop en ideologisk drivkraft och en viss ekonomisk drivkraft samtidigt. Då når man säkert bäst
resultat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! På första raden i framställningen under huvudsakligt innehåll så
står det att den här förändringen är av teknisk natur. Så är det förvisso, det är
bara en paragraf som ändras, man förlänger tiden till när man kan söka produktionsstödet. Men det finns ändå oerhört mycket politik bakom den här
förändringen. Det kanske viktigaste är att då 2011 när riket ändrade sina
stödordningar från att gå över från skattelättnader för elproduktion via vindkraft och man gick över till stödordningar istället. Det medförde för oss, via
vår behörighet, att våra producenter tvingades på en skattehöjning för sin del.
Riket har ju behörighet över skattedelen, med att vi inte kunde ge ett motsvarande stöd speciellt nybyggen av vindkraftverk, vilket man gick in för på rikshåll via inmatningstarifferna.
Det är ju förstås en stor politisk fråga att man kan ha en långsiktighet åt
dem som planerar näringslivsverksamhet på olika tänkbara områden, i det
här fallet vindkraft.
Eftersom den finska staten gick in för att höja skatterna så föreslog den dåvarande landskapsregeringen att vi skulle ge motsvarande förmåner här på
Åland. När skatterna höjdes så ledde det till högre inkomster till statskassan
och därigenom till något högre avräkningsbelopp för oss. Det är kanske för
lätt att säga att det var ett nollsummespel. Men det fanns en ekonomisk mekanism, högre skatter tillbaks via klumpsumman och då kanaliserat tillbaka till
vindkraftsproducenterna. Det är väldigt bra att man kan vara långsiktig i näringspolitiken och även i miljöpolitiken förstås.
Jag finner att det här förslaget, åtminstone gällande 2011 och 2012, motsvara den ambitionen.
Vi liberaler hoppas också att den här lagstiftningen vara temporär. Vi hoppas att vi så småningom ska komma till en ny stödordning, helst medverka i
det finländska inmatningstariffsystemet så att vi kunde få en kraftig expansion i vindkraftsutbyggnaden. Vi vet ännu inte hur det går, motigt har det varit
men vi hoppas att vi ska få till det på ett eller annat sätt.
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Alternativet är att landskapsregeringen kunde utveckla att ingå i något annat lands stödordning för att på det viset gynna vindkraftsproduktion på
Åland. Men vi vet inte hur det går med det. Det tråkigt med det temporära i
den här lagstiftningen är att det här gäller endast retroaktivt. Den här lagen
säger ingenting om vad som sker under detta år, 2013, och möjligen framöver
fram tills att vi har gått in i ett annat stödsystem.
Alla vi här hoppas och tycker säkert att det bästa vore om marknadspriserna kunde vara sådana att det här kunde hanteras helt marknadsmässigt, men
så tycks det ju inte vara. På europeisk nivå har man medvetet gått in för att
kraftigt subventionera miljövänlig energiproduktion för att nå vissa målsättningar fram till 2020. Sannolikt måste vi här på Åland dra vårt strå stacken
på ett eller annat sätt.
Det som vi vill kritisera och det som vi vill att finans- och näringsutskottet
ska fördjupa sig i är den skada som det kan medföra för intresset att investera
i vindkraften när det gäller den här temporära lagstiftningen och det faktum
att det här är endast är en retroaktiv åtgärd och inte på något sätt framåtsyftande.
Jag vill till slut bara säga det som kanske är det självklart men jag ville
ändå upprepa det. Liberalernas målsättning med att betala ut skattemedel
och stöda vindkraftsproduktionen är inte bara att bevara de nuvarande vindkraftverken utan vi hoppas och strävar till en expansion och utbyggnad. I likhet med det som centern framförde så strävar vi till att varje intresserad
ålänning ska kunna vara delaktig i detta. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I likhet med ltl Perämaa kan vi alla vara bekymrade över att
det här har tagit så lång tid. Om man ska rikta sina ”skadeanspråk” någonstans så tror jag nog att det inte är mot landskapregeringen, utan det
är de facto mot Bryssel och EU och den orimligt långa behandlingstid
som det här ärendet har haft. Landskapsregeringen har agerat så snabbt
som det bara har varit möjligt att komma till lagtinget att få vederbörliga
beslut så att vi kan gå vidare och ge våra företag här Åland sådana villkor som de vederbörligt bör ha.
Sedan, fru talman, när det gäller tidtabellen för den stora frågan så
har landskapsregeringen varit väldigt tydlig också där. Föregående landskapsregering den här landskapsregeringen har jobbat mycket med den
här frågan, tiden har gått och åren har gått. Landskapregeringen har
sagt att inom juni månad måste vi få ett besked och vi har gott hopp om
att de facto få besked också.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller notifieringsprocessen och den långa tid som
det har tagit att få den här lagstiftningen notifierad så är det en intressant fråga i sig varför det kan ta så oerhört länge. Jag vet inte hur aktiv
landskapregeringen har varit aktiv i den här frågan. Vicelantrådet säger
här att man har jobbat fullt ut med frågan. Det tycks för mig som att
också notifieringsprocesserna numera är politiska såtillvida att ju mera
politiskt tryck man lägger på att få någonting behandlat i kommissionen,
en notifiering, så går det fortare. Landskapsregeringen har ju själv sagt
att man har använt sig av vår man i Europaparlamentet med ett visst
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stöd från Åland också. Det här betyder att det här också är politik. Då är
frågan hur stort politiskt tryck landskapsregeringen för övrigt har satt på
den här saken.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsregeringen, både politiker och tjänstemän, har
jobbat oerhört mycket med den här frågan för att föra den framåt. De är
väl medvetna om vilken betydelse frågan har för de berörda bolagen och
också vilken politisk betydelse frågan har på Åland. Man har ökat trycket i frågan och det slutade med att EU-parlamentariker Thorvalds fick
gripa in för att det skulle bli ett beslut någon gång i frågan. Man kan sedan ställa sig frågan varför det ska vara på det sättet. Är det så som EUmaskineriet ska fungera?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inte den här enskilda notifieringsprocessen men notifieringar överhuvudtaget, om det kommer att ta så här länge i framtiden så
är det ju bekymmer som bör lyftas upp separat. Andra länder har säkert
också samma bekymmer i så fall.
Lite grann om själva framställningen och effekten av den. Fortfarande
är den stora politiska saken frågan om långsiktighet för våra energiproducenter. Den frågan vill vi att utskottet ska titta närmare på i samband
med behandlingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Äntligen, skulle man att kunna uttrycka det här med enda
ord. Äntligen! som Gert Fylking sade. Vi har länge väntat på att kunna betala
ut det här produktionsstödet. Man kan fråga sig vad det beror på att man får
hantera ett ärende så här länge och skjuta det framåt, men bättre sent än aldrig.
Jag vill passa på att ge infrastrukturministern en eloge för snabb hantering
av lagförslaget så att vi så fort som möjligt kan behandla det här och att man
kommer till ett sådant beslut att man ska betala ut detta till vindkraftsbolagen.
I omställningsbudgeten sade lantrådet Camilla Gunell i sitt anförande att
man väntade på besked i aftonskolan den 13 februari angående inmatningstarifferna. Den aftonskolan blev senare framflyttad. Det kom sedan egentligen
inte några klara besked heller, utan det ligger väl fortfarande i ingenmansland och ingen vet vad som kommer att hända. Jag tyckte jag hörde uttalanden från vicelantrådet om att man i juni ska ge besked, annars ska man vidta
andra åtgärder, vilket man också sade förra gången.
Som ltl Mats Perämaa sade så bygger produktionsstödet på kompensation
för att man inte har fått ta del av de finska inmatningstarifferna. Därför har
man gjort den här konstruktionen.
Om jag inte missminner mig så när vi behandlade 2013 års budget så var
frågan upp angående hur det skulle bli med produktionsstödet i framtiden,
för den frågan var inte med i 2013 års budget. Då svarade vicelantrådet att
den dagen när det blir godkänt så får vi ta ställning till 2013 års produktions-
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stöd. Det skulle vara roligt att veta om landskapsregeringen redan tagit ställning till för hur man ska agera för 2013? Eller har man bara tagit ställning till
dessa två år retroaktivt som gäller nu? Jag skulle gärna vilja veta det.
Vi från Ålands Framtid har alltid hävdat och förespråkat utnyttjande och
utbyggnaden av vindkraften. Som det är idag när det gäller många nya etableringar så fordrar det någon typ av samhällsstöd. Det har väl kanske vindkraften också fått förutom Båtskären som klarade sin egen finansiering. Man då
byggde man i en tidsperiod när det var dålig efterfrågan på vindkraft och man
fick ganska förmånliga vindmöllor. På det viset fick man ihop ett eget kapital
där det var privata finansiärer som gick in med kapital. Man räknade med att
man skulle få en viss avkastning och sitt eget investerade kapital tillbaka. Så
fungerar det. Man måste få in riskkapital i bolag och så vill man ha en skälig
avkastning, annars riskerar ett projekt att stanna upp och sedan blir det
ingenting mera.
Det kan tolkas som att produktionsstödet går till bolag och att stödet inte
ska betalas ut som dividender, som ltl Runar Karlsson sade. Jag håller delvis
med. Det är bra om man kan använda de här pengarna i nybyggnad eller åtminstone planera för det. Man kan inte rubba på det system som finns idag
när det gäller avkastningen i ett aktiebolag. Riskkapitalisterna vill också ha en
avkastning för annars får man inte in riskkapital flera gånger. Man måste alltid räkna med en viss avkastning. Sedan kan man alltid diskutera vilken nivå
avkastningen ska ligga, så väl som andelsbolaget har fått rabatt på sin el. Möjligheten finns till att få in nytt kapital och öppna upp det som ett folkbolag
och hänvisa till den gröna och miljövänliga elen. På Åland kanske vi redan
uppfyller de här målen till 2020, med 20 procent grön el. Jag tror nästan att
vi ligger på gränsen redan idag.
Jag har lyssnat på vad VD Lindqvist har sagt, om man inte får några lösningar på inmatningstariffen så finns det inte något intresse av att bygga ut
vindkraften. Man har istället mobiliserat sig för att rusta ner bolagen. Det är
ju bara för att säkra att de som tagit risker, och investerat tidigare framförallt
i Båtskären, att de inte ska förlora hela sitt kapital. Det skulle vara ledsamt.
I det här fallet handlar det också lite om ett vägval. Man väljer vad samhället ska stöda. Det bästa är alltid att det ska bära sig själv och att man har
elpriserna på en sådan nivå. Därför skulle det vara det bästa man kom in i
inmatningstariffsystemet som finns i Finland idag. Frågan är hur länge det
kan vara så här frikostigt eftersom svenska bolag idag etablerar sig för utbyggnad i Finland bara för att man har det mest förmånliga stödpaketet för
att bygga vindkraft. Det är ju politiska beslut och man har sett hur hastigt det
svänger. Man kan ändra över en dag, en natt eller en månad om man anser
att det här är för frikostigt. När man har uppnått målet 2020, att 25 procent
av den producerade elen ska vara vindkraft, så är risken att man stänger
luckan och säger att nu får vindkraftsbolagen sköta sig själva. Då står ju
vindmöllor där, de snurrar och producerar, men den som har investerat får
inte någon avkastning.
Kort och gott, jag är positiv till det här men jag skulle gärna vilja veta hur
fortsättningen blir. Hur är tanken? På vilken nivå ligger i diskussionen om
inmatningstariffen idag? Vi som sitter oppositionen vet egentligen ingenting.
Jag vet inte heller om alla andra ledamöter som sitter i lagtinget känner till
allt fast de sitter med regeringspartierna. Jag hoppas att jag kan få svar på
mina frågor.
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Jag vill från Ålands Framtid påstå att vi är positiva till utbyggnaden av
vindkraften. Vi har en potential på Åland att utnyttja vinden. Det frågades i
en replik vem som äger vinden. Inte är det någon som äger vinden. Man utnyttjar ju den vind som finns och för att utnyttja vinden som måste man göra
en investering. Det betyder att bolaget inte äger den vind som man utnyttjar
men man tar vara på den vind som finns. Ingen äger vinden, man utnyttjar
vinden. De som har den förmågan att ta vara på det som naturen erbjuder,
utan att göra något ingrepp, ska vi vara tacksamma för. Tack, fru talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den här framställningen gäller explicit 2011 och 2012. Vi
har ännu inte tagit ställning till 2013 eftersom huvudspåret är att
komma in i det så kallade inmatningssystemet. Som jag sade tidigare så
har vi goda förhoppningar om att få ett förslag inom juni månad, som vi
själva har satt som deadline. Efter det så måste vi annars gå vidare med
andra åtgärder. Det här är ju ändå en av våra framtidsnäringar som har
goda naturliga möjligheter på Åland. Vår förhoppning när det gäller inmatningssystemet är att vi ska få ett sådant förslag som gör att vi kan gå
vidare på det spåret. Lyckas inte det, då måste vi diskutera hur framtiden ska se ut och hur vi kan skapa förutsättningar på annat sätt för
vindkraftens utbyggnad på Åland.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är fortfarande lika oklart med inmatningstariffssystemet. Finns plan B klar eller är det något som ni börjar jobba på när ni
har fått svaret?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det finns ingen klar plan B. Naturligtvis har vi mentalt börjat förbereda oss på andra strategier. Det krävs säkert många diskussioner före vi har en slutgiltig plan B. Huvudspåret är fortfarande att
komma in i imatningssystemet eftersom det skulle vara det förmånligaste sättet för branschen.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Man får väl hoppas att förhandlingarna med inmatningstarifferna slår väl ut. Vi vet också att hela den här investeringen
med reservkraften och Finlandskabeln också bygger på att man i framtiden ska bygga upp en vindkraftspark ute i skärgården och utnyttja den
elkabel som går där. Det är en del av baktanken med att man drog kabeln den där vägen. Jag ser att förra finansministern ruskar på huvudet,
men nog kan jag tänka mig att baktanken var lite så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vem äger vinden? Det var en filosofisk och retorisk fråga.
När man bygger ut vindkraften får det ju onekligen konsekvenser för
markägare när det gäller mark som kan förlora i värde. Jag tror att om
man ska få acceptans för utbyggnation och om man ska få acceptans för
att subventionera med skattemedel så tycker jag och liberalerna att det
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här är en mycket viktig fråga. Som centerns sade så kan man ha nyemission och alla ålänningar kan ha del i hela vindkraften. Vindkraften är
en åländsk naturresurs.
Ltl Brage Eklund, replik

Till alla delar kan jag hålla med ltl Sjögren när det gäller att man ska ta
hänsyn till bebyggelse och markägare. Vi kanske har lite oklarheter när
det gäller hur en markägare får kompensation när marken ligger en viss
bit bort från själva etableringen. I Sverige finns det ganska tydliga regler
om att man inom en viss radio får en viss ersättning. När man kommer
fem-tio kilometer bort så får markägare ersättning. Men här finns ingen
ersättning, det är bara etableringsplatsen som får ett arrende. Det är
kanske också någonting som man borde titta på. Vem ska skapa de regelverken, landskapet eller bolagen? Får man en etablering 50 meter
från sin mark så kan man sedan inte själv etablera en vindmölla precis
bredvid.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är sant. Det finns flera frågor. Det har varit fantastiskt om
vi faktiskt skulle haft en samhällsplanering. Vi har ett blankt kort när
det gäller det här. Det visar sig att det blir försvårande omständigheter
och där ligger vi efter. Samhällsplanering är en del av svaret.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Sjögren och jag har lite avvikande åsikter när det gäller behovet av samhällsplanering. Regelverk som kompensation för markägare kan man göra utan att man måste bygga upp en
byråkrati med samhällsplanering. I det stora hela så fungerar det bra
idag. Varje kommun har sin syn på planering. De kommuner som är
långt komna har sina översiktsplaner och vissa andra kommuner ligger
efter. Jag ser det inte som en lösning att göra en centraliserad samhällsplanering.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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.
Andra behandling
2

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2012-2013)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2012-2013)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta förslaget sådant det godkänts vid den
första behandlingen eller förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs förslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit förslaget. Förslagets andra behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
3

Överklagande av Landskapsrevisionens beslut
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2012-2013)
Samma förfarande gäller för detta ärende.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! I remissen talade jag om att Ålandsdelegationen hade haft ett resonemang och högsta domstolen hade haft ett utökat resonemang från vad beträffar 15 §. Jag sade vid remissen att jag gärna kommer till utskottet och utvecklar det resonemanget. Utskottet valde det korta formuläret. Under den
första behandlingen frågade ltl Roger Jansson efter vad skillnaden skulle
vara. Därför begärde jag nu ordet för att utveckla det resonemang som jag
hade tänkt föra utskottet.
Ålandsdelegationen för egentligen inget resonemang, men högsta domstolen gör det. Högsta domstolen säger att 26 §, som anvisar hur man i landskapslag delegerar vissa uppgifte, när den paragrafen en gång finns så ska
man använda sig av den, vilket Ålandsdelegationen resonerar om och det avsåg jag att säga i mitt anförande. När man ändå har denna paragraf så anses
det också att man ska använda sig av den landskapslagen. Därför har också
högsta domstolen gått in för att göra det här, åtminstone så som jag läser deras utlåtande. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
4

Vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det finns många fantastiska saker med den europeiska unionen.
Vi kan resa fritt, vi kan arbeta var vi vill, vi krigar inte lika mycket som förr
och tryggheten är i de allra flesta fall välutvecklad. Alla som var här i mån-

849

dags minns hur vi i det stora hela ger gott betyg för den union som Åland ingår i.
Sedan finns det den andra sidan. Den som gör att kolosser förr eller senare
hittar på bestämmelser som absolut inte passar in i samhällen som det
åländska. Vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare är en typisk sådan. Direktivet förutsätter lagar som sätter begränsningar på företagare när det gäller arbetstiden. Nu gör man inte detta för att bara ställa till problem. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det så klart inte bra att ha sömniga långtradarchaufförer med tjugofyra meters släp susa runt på de europeiska motorvägarna där
monotonin är bedövande.
Landskapsregeringen har, liksom regeringarna i Finland och Sverige,
sprattlat emot detta så länge det går. De tre nämnda har ansett att folk som
väljer företagande som livsstil själva bör få bestämma över sina arbetstider.
Den inställningen delar även finans- och näringsutskottet.
Ändå kommer vi inte längre ifrån att vägarbetstidsdirektivet måste bli en
landskapslag. Annars hotar böter, något Åland och Finland med nöd och
näppe hittills kunnat undvika. Därför bör lagen antas samtidigt som vi måste
fortsätta leta efter lösningar. Det har under behandlingen framkommit att
även europeiska kommissionen flera gånger föreslagit att förare som är egenföretagare ska undantas från direktivet. Vi förutsätter därför från utskottets
sida att landskapsregeringen fortsätter att trycka på för att det ska bli verklighet. Det är inte omöjligt. Redan nu är Åland som landskap undantaget från
detta direktiv eftersom vår sammanlagda yta är mindre än 2 300 kvadratkilometer. Åländska egenföretagare är alltså redan undantagna i detta direktiv – så länge de endast ägnar sig åt trafik hemma i landskapet. När denna lag
trätt ikraft blir det annorlunda. I det ögonblick en åländsk chaufför som är
egenföretagare kör till Finland eller Sverige måste han eller hon börja följa
reglerna vilket betyder kortare körpass och noggrannare kontroller även på
hemmaplan.
Lagstiftningen som föreslås är en blankettlagstiftning som följer den lag
Finlands riksdag nyligen antog. Under utskottsbehandlingen i riksdagen har
smärre förändringar gjorts till en redan ganska snärjig lagstiftning. Vi har
också från utskottets sida erfarit att det råder stor brist på tydlig upplysning
kring vad detta direktiv egentligen medför. Därför önskar vi att landskapsregeringen i brådskande ordning ser till att de egenföretagare som berörs av de
nya reglerna får klar och tydlig information om den nya lagstiftningen.
Fru talman! Mot bakgrund av detta och med förhoppningen att landskapsregeringen även i framtiden gör allt för att undvika begränsningar av egenföretagarnas vardag föreslår utskottet att lagförslaget som lyder; ”Vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare” antas.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att utskott har utrett de här frågorna som
var något förvirrade under remissen. Det här skulle gälla åtta egen företagare i det som vi kallar skärgård och som EU antagligen överhuvudtaget inte begriper sig på. Men nu säger utskottet, det som vi redan hävdade i remissen, att det kan inte vara på det sättet att det handlar om
skärgård i skärgården. Så det är bra.
Sedan sade ordförande Petterson att utskottet önskar att landskapsregeringen informerar berörda om detta. Önskemål är bra men betän-
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kande är bättre. Betänkandet förutsätter att landskapsregeringen ska
handla i en viss riktning. Jag återkommer alltid till samma tema; när
man använder verbet förutsätter i ett parlamentssammanhang så är det
ett uppdrag åt regeringen och borde rätteligen återkomma som kläm
nummer två, eftersom denna kläm bör ingå i lagtingets svar till regeringen med uppdrag att göra det uttryckligen som utskottet med rätta
anvisar att regeringen ska göra.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Under behandlingen framkom att det handlade om
cirka ett fyrtiotal egenföretagare. Dock kan det i praktiken bli företagarna i skärgården som kanske berörs tydligast och först, men på inget vis
kan man exkludera de övriga.
När det gäller om man ska skriva detta som en kläm eller inte i betänkandet så hör jag vad ltl Gunnar Jansson säger och vi ska ha detta med
oss i den fortsatta behandlingen av olika ärenden. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det var bråttom att implementera det här direktivet. Risk för böter så småningom fanns hängande över våra huvuden när vi fick det här
ärendet till behandling. Det har uppenbarligen också funnits en brådska i beredningen, vilket tidigare replikskifte och anförande här visar.
Ansvarig minister är inte på plats idag så ministern kommer inte att nämnas vid namn i mitt anförande, utan jag kommer att rikta mig till landskapsregeringen med min kritik som jag har i den här frågan.
Precis som framgick i ett tidigare replikskifte så fick den liberala gruppen,
via ltl Tony Asumaa, kritik av landskapsregeringen för att vi hävdade att det
här direktivet, nedtecknat i form av en landskapslag, sannolikt kommer att
beröra betydligt många flera egenföretagare inom det här området än de
några skärgårdsföretagare som nämndes då. Landskapsregeringen frågade
om liberalerna hade en politisk linje att flera företagare skulle drabbas. Landskapsregeringens politiska linje var att endast några skärgårdsföretagare
skulle drabbas. Tyvärr bedrev vi en debatt på den nivån. Det visade sig snabbt
under utskottsbehandlingen att det som vi, via ltl Asumaa, framförde överensstämde väl med lagberednings uppfattning om det här. Det överensstämmer inte särdeles väl med den politiska landskapsregeringens uppfattning.
Tyvärr har brådskan i den här frågan gjort att bedömningarna inte har hunnit
mognat fram så att de har kunnat presenteras korrekt.
Den här frågan berör en så enkel sak. I direktivet står det väldigt tydligt att
om en företagare endast bedriver sin verksamhet här på Åland så kan man bli
föremål för det undantaget att man inte behöver bokföra arbetstiden på
samma sätt som man normalt gör. Om man en endaste gång använder sitt
fordon utanför Åland så kommer man därefter att beröras av dessa regler.
Det här fick utskottet att höra den organisation som representerar egenföretagarna och de hade inte tidigare blivit hörda av landskapsregeringen inför
den här framställningen. Vi börjar känna igen det här. Det händer ofta nu att
det kommer framställningar och sedan får man så småningom under behandlingen försöka reda ut vilka konsekvenserna av lagframställningarna är. Nu
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vet jag att samtliga åländska egenföretagare som någon gång gör en körning
utanför Åland kommer därefter att beröras av strängare arbetstidsvillkor.
Direktivet är ändå entydigt. Vi har enats med utskottsmajoriteten att vi är
tvungna att ta det här direktivet, även om vi tycker att egenföretagare i högre
grad kunde få bestämma över sina göranden, inom ramen för övrig lagstiftning, och att anpassa sin arbetstid bättre. Det kommer sannolikt att bli dyrare
med transporter här på Åland. Det kommer att bli dyrare att handla tjänster
av de egenföretagare som via möjliga transporter utanför Åland någon gång
måste följa direktivet. Det finns en kostnadsaspekt där också.
Beredningen inför den här framställningen var otydlig och de sakerna är
nu uppredda. Såsom utskottsordförande sade; som resultat av det här så
måste landskapsregeringen informera vad detta innebär och det borde egentligen ha gjorts innan framställningen kom. Tack.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag hann inte ta någon replik här på ltl Perämaa. Jag uppfattade att ansåg att de hade rätt att det var väldigt många som drabbades av
det här direktivet på Åland och att det inte alls var så många i skärgården. Jag
kan ha missuppfattat, men vi har kring ett fyrtiotal egenföretagare på Åland
som har trafiktillstånd. Det här har framkommit i hörande. Av dessa är det
sju i skärgården. Om man då antar att de i skärgården åker mer utanför
Åland än andra så kanske det blir färre än tio som drabbas, precis som landskapsregeringen skriver i sitt lagförslag. Det är en bedömning som man kan
tycka är bra eller dålig, men det är den bedömningen som landskapsregeringen har gjort. Även om det är relativt få som drabbas är det alltid besvärligt för
den enskilda drabbade. För mig är det här ett särskilt principiellt svårt ärende
då vi i praktiken går in för att begränsa egenföretagares rätt att arbeta. Den
här principiella frågeställningen lyfte jag i remissdebatten också och kallade
det här förslaget för bland det sämsta EU har producerat. Jag står fast vid det
uttalandet. Det här är i klass med tidigare tokigheter om regleringarna om
hur gurkor ska se ut. När man går in på de här områdena så belastar det EU:s
andra goda arbete med fredsprojektet som EU är.
En företagare har ingen arbetstid reglerad i lag och ska inte ha det heller.
Det här drabbar egenföretagare över hela Europa och inte bara på Åland och i
Finland. Som vi nu vet vi det här laget så har Finland motsatt sig det här direktivet hela vägen och avvaktat med implementeringen så länge som bara är
möjligt. Nu är vi där att det inte längre är möjligt att avvakta. Vi måste ta lagstiftningen. Vi kan inte vänta längre.
Finland har den 16 april 2013 mottagit en talan som Europeiska kommissionen har väckt mot Finland vid Europeiska unionens domstol. Genom den
talan som nu väckts för kommissionen ärendet till EU-domstolen. Finland
måste svara EU-domstolen senast den 26 juni 2013. Det är snart, och då är
det bra om vi också har den åländska lagstiftningen tagen här i lagtinget.
Med det i åtanke att vi måste anta lagen så är jag ändå glad för att riksdagen har lindrat denna lagstiftning en del och med det liggande förslaget blir
ju konsekvensen att vi också kan dra nytta av den förändring som riksdagen
har gjort. Vi skriver bara lite kort om detta i vårt betänkande från finans- och
näringsutskottet där vi anger att: ”Utskottet konstaterar att vissa justeringar
gjorts i riksdagsbehandlingen av rikslagen som blir tillämpliga på Åland
genom den nu aktuella blankettlagen.” Det här redogjorde också utskotts-
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ordförande för. Här finns det alltså ett par bra förändringar bakom som jag
vill lyfta fram. Vi föreslår att hela den här rikslagen, med mycket få undantag, ska tillämpas på Åland.
Regeringspropositionen finns som bilaga, där tar man bort andra momentet i fjärde paragrafen och man tar bort det andra moment i sjätte paragrafen,
allt sådant som rör arbetstidsregistrering som har ansetts vara väldigt krångligt. En förare skulle behöva registrera och föra arbetstidsbok.
Man förändrar den åttonde paragrafen. Den paragrafen är ganska mycket
förändrad i det beslut som riksdagen tog. Man säger i 8 §: ”En förare som är
egenföretagare ska ha ett arbetstidsregister eller någon annan tillförlitlig
rapport”. Det här är en ganska bra förändring. I betänkandet säger man att
registret kan bygga på information som fås från en färdskrivare. Det är någon
form av nyare färdskrivare som måste användas. Det i sin tur gör att vissa
egenföretagare kanske måste investera i någon färdskrivare. Vi skriver från
utskottet att det är bra om man informerar om det här och talar om vad som
gäller så att egenföretagarna har är rätt information att tillämpa den lag vi
har. Det är ingen bra lag, men vi måste anta dem. Det är ändå bättre när vi
fick det till utskottet, det har blivit bättre. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det här gäller frågan om det endast berör sju-åtta skärgårdsföretagare eller alla egenföretagare på Åland. När lagförslaget presenterades så framställdes det som att det var de företagare som mer eller mindre regelmässigt trafikerade på den finländska marknaden i det
här fallet, att de var de som skulle beröras av direktivet och lagframställningen. Under behandlingen visade det sig att det inte fanns några
undantag på det sättet. Om man en endaste gång framför sitt fordon till
en marknad utanför Åland så kommer man att beröras av direktivet, vilket är en väsentlig skillnad. Under höranden så kunde vi konstatera att
det inte alls är ovanligt att våra egna företagare inom den här branschen
ibland gör transporter utanför Åland och då kommer de alla i framtiden
att beröras av direktivet för all framtid, om vi använder det något tunga
uttrycket.
Ltl Petri Carlsson, replik

Ja, det är korrekt det som ltl Perämaa säger. Jag har också den uppfattningen att det är på det sättet. Jag tror inte att jag nämnde det här i remissdebatten men det kanske presenterades på det sättet. Jag minns
inte exakt vad som sades då i presentationen av ärendet. Jag uppfattar
att ltl Perämaa var intresserad av att blåsa upp det att det var väldigt
många. Jag ville redogöra för att det handlar om ett fyrtiotal egenföretagare som har trafiktillstånd. Det kan vara rimligt att anta att de i skärgården åker lite mera utanför Åland. Det kommer att vara någonstans
mellan 5 och 40 företagare. Visst kan det vara några fler än det som
anges i lagförslaget.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! 40 egna företagare, med egna transportfordon, inom
transportbranschen är ändå en ganska väsentlig del av våra transportfordon här på Åland. Sedan finns det större företag som bedriver verk-
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samheter med anställda. Det är inte någon liten del. Det påverkar också
priserna vid köp av transporttjänster.
Sedan vill jag replikera angående det som ltl Carlsson sade att det här
var det dummaste lagstiftningen som EU fört fram. Jag är inte riktigt
övertygad om att det är på det sättet, för utan några begränsningar alls
så kunde egna företagare inom transportbranschen tidigare sitta i sitt
fordon och kanske trafikera mellan Stockholm och Haparanda eller
Helsingfors och Torneå i ett sträck utan att begränsas av arbetstidslagstiftningen. Av trafiksäkerhetsskäl kan man inte riktigt ha det på det sättet heller.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag sade att direktivet var bland det sämsta som EU
har fört fram och det står jag fast vid. Jag menade ur den principiella
frågeställningen att det är tokigt att gå in och reglera egenföretagarnas
arbetstid. Jag tycker att det är fel och jag tycker inte att det ska göras.
Huruvida de här frågorna ska ligga på Europanivån eller inte kan man
också diskutera. Ska EU syssla med det här?
Vad gäller synen på hur många som drabbas så håller jag med om att
det här är ett dåligt lagförslag. Det är tråkigt för varje enskild företagare
som drabbas. Vi kanske också kan vara överens om att det förslag som
ligger nu är lindrigare än det förslag som vi fick innan det hade utskottsbehandlats och tagit beslut om i riksdagen. Det här förslaget är
bättre än det vi fick tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i
vägtrafik för förare som är egenföretagare för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! I likhet med det förra lagförslaget kring vägtrafik är även detta
en följd av EU-direktiv. Lagförslaget kring användningsbegränsning av farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning baserar sig på ett direktiv som
har till syfte att styra både produktion och konsumtion av prylar i en miljövänligare riktning. Förslaget får viss effekt på Åland vilket vi från finans- och
näringsutskottet förutsätter att berörda parter får information om på ett tydligt sätt. Det handlar inte minst om hur övervakningen i praktiken ska gå till.
I lagförslaget utgick man från att inga åländska företag berörs, det är inte
korrekt, det finns företag även här som tillverkar olika former av tekniskt
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avancerade produkter. Det är alltså rimligt att landskapsregeringen och
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet klargör hur denna kontroll av dessa
företag ska gå till.
I sammanhanget vill jag också komma med en rättelse till betänkandet. Utskottet har gjort några smärre språkliga förändringar i lagtexten men behöver
ändå komma med ytterligare en förändring, i förhållande till det som står i
betänkandet, när det gäller paragraf 5. Texten ska lyda som följer: ”Uppgifter
och dokument, som enligt lagen om begränsning av användning av farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska lämnas till en tillsynsmyndighet, ska på Åland lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Herr talman! Jag vill i sammanhanget också passa på att ge en slags förklaring på begreppen elektrisk och elektronisk. Med risk för att göra fysiklärare
och andra kännare upprörda har jag efter viss efterforskning kommit till följande ganska svepande förklaring: Det elektriska är apparater som drivs av
elektricitet och till sin natur är mer mekaniska, medan det elektroniska är
produkter som styrs av elektronik och halvkretsar med mera. Så nu vet ni
det.
Med anledning av det anförda, herr talman, föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget godkänner lagförslaget beträffande Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med
nämnda kompletteringar. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det skulle vara intressant att veta om utskottet har
diskuterat resurserna till ÅMHM i och med att det är flera lagförslag här
idag som innebär att man tillför uppgifter till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Har ni i utskottet diskutera detta något?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Ltl Torsten Sundblom väcker en bra fråga. Vi förde
inte bredare resonemang kring ÅMHM:s resurser. Jag tror att det är
rättvist att säga att vi från utskottet nog förstår att de på myndigheten
ibland är lite oroade, eftersom man får på sig en väldig bredd i övervakningsområden. Man har i nuläget uppgifterna att hantera djurfrågor,
matfrågor och numera högteknologiska frågor. Jag tror att det är klokt
att hålla ett öga på att myndigheten verkligen räcker till för de åtaganden som läggs på den i det här fallet och i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Den anförda rättelsen antecknas. Begärs ytterligare ordet?
Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om begränsning
av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning för godkännande.
Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första
behandling är avslutad.
Första behandling
6

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012-2013)
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Herr talman! Åland genomlever för ögonblicket en arbetslöshet som närmast
kan jämföras med situationen under den förra större lågkonjunkturen på
1990-talet. Vi är ännu inte riktigt där men situationen är utmanande. Allt
som kan göras för att hålla arbetssökande ålänningar vid gott mod bör därför
göras.
Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag beträffande utkomstskydd och arbetsmarknadsservice. Förslagen, sammanlagt är det fem olika lagar som berörs, är till största delen rätt tekniska
men innehåller ändå förbättringar jämfört med hittills. Till exempel vill man
slopa de tidigare undre och övre gränserna för när en person ska betraktas
som arbetslös arbetssökande. Det är helt i linje med den nordiska strategi
som går ut på att sextiofemåringar mycket väl kan fortsätta arbeta.
Under utskottets behandling har framkommit att dessa justeringar mot
bakgrund av lagstiftningen i Finland tenderar ske lite för sällan. Därför har
förvaltningen i ett försök att anpassa sig och gå folk till mötes gått in för att
betala ut förhöjningar utan formellt stöd i lagstiftning. Det är ingen optimal
lösning varför vi från utskottets sida gärna ser att just dessa rutiner ses över.
Under behandlingen har även framkommit att de sociala stödsystemen på
Åland skiljer sig på flera punkter med de finländska. Vissa är bättre och andra
sämre. Det är inget fel i det men det kan finnas skäl att vara extra uppmärksam på behovet av att göra det möjligt för även vuxna som vill byta bana att
göra det. Det åländska näringslivet befinner sig i en omstöpning där gamla
jobb förändras och kräver ny kompetens. Genom att hitta systemen som
uppmuntrar till vidare studier även bland vuxna skapas framtidstro och möjlighet till en andra eller tredje karriär. Det är något alla mår bra av.
Med anledning av det nämnda föreslår alltså finans- och näringsutskottet
att lagförslaget kring utkomstskydd och arbetsmarknadsservice antas.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att man inte ska måla upp verkligheten
mörkare än vad den är. Det är inte samma tendens mot arbetslöshet nu
som det var under den förra lågkonjunkturen 1993. Då hade vi en arbetslöshet på lite drygt 9 procent, idag ligger vi på 3 procent. Jag håller
med om att det är tuffare tider, men vi får inte måla upp en dystrare
verklighet än vad det är.
Sedan håller jag med om att det är lite tokigt att man har betalat ut
höjningen på 20 cent utan egentligt lagligt stöd. Jag ska påminna AMS
att de måste ha mer kontroll på detta. Det goda med det här är att inte
någon enskild har drabbats negativt av det. Det är ju ett litet plåster på
såren, även om det förstås inte är acceptabelt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Det är helt riktigt som minister Karlström säger, man ska
inte måla bilden mörkare än vad som krävs. Det framkom nog under ut-
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skottsbehandlingen att myndigheten som hanterar arbetssökande ser
ganska bekymrat på läget just för tillfället och det har vi i utskottet tagit
till oss. Det finns skäl att ständigt vara på tårna, för utvecklingen går
väldigt snabbt när det handlar om sådant här. Inför sommaren ser det
normalt sett ganska bra ut på Åland eftersom vårt näringsliv till stor del
är uppbyggt kring turismen. Vi får också en höst emot oss och då gäller
det att vara beredd. I det läget är de här förändringarna i lagstiftningen
bra på många sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Lite kommentarer till de åsikter som utbyttes i den förra replikväxlingen. Jag tycker inte heller att man ska måla upp alltför mörka moln om
den åländska arbetsmarknadssituationen. Men man måste ändå kräva att
landskapsregeringen har beredskap att göra sitt yttersta för att inte situationen ska bli värre. Man kan möjligen skapa en bättre situation med alla verktyg
man har. Det här gäller speciellt situationen med arbetslösa ungdomar. Vi får
komma ihåg att ungdomar som hamnar i utanförskap tidigt riskerar att finnas kvar i utanförskapet väldigt länge.
Näringsministern, vi ska inte måla upp mörka moln men vi ska göra vårt
yttersta för att situationen inte ska bli värre än vad den behöver bli. Det var
lite på sidan om det korta anförande som jag tänkte hålla.
Vi liberaler är också oroade och håller med utskottsmajoriteten om att
landskapsregeringen bör se över rutinerna kring utbetalningarna av arbetsmarknadsstödet, via AMS. Den lilla extra förhöjning som har utbetalats är
inte stor. Den är antagligen ett resultat av en momsskattekorrigering på rikshåll, i det här fallet är det till förmånstagarens fördel och det är ju alltid bättre
så. Men man kan tänka sig att det motsatta kunde ha skett, att statsmakten
skulle ha gjort en momskorrigering åt andra hållet vilket kunde ha lett till en
sänkning. Det är fullt möjligt och då kunde det ha varit den andra vägen.
Det här har diskuterats av lagtinget väldigt ingående, att sociala förmåner
ska ske med ett lag som grund. Det diskuterades i samband med finansförvaltningslagen, som så småningom stegvis träder ikraft, och det diskuterades
säkert i samband med reformen om lagtingsordningen. Det här ska landskapsregeringen ta på allvar och det uppfattade jag att näringsministern sade
att han ska göra. Det här måste korrigeras.
För övrigt vill jag föreslå en bordläggning av det här ärendet till nästa plenum, för i vår grupp har ltl Asumaa ett speciellt ansvar för att bevaka de här
sakerna. Jag tror ltl Asumaa kan tillföra ett och annat till den här diskussionen. Jag föreslår en bordläggning till inkommande måndag.
Ltl Torsten Sundblom

Herr talman! Jag stöder ltl Perämaas förslag om bordläggning.
Talmannen
Förslag om bordläggning har framlagts av ltl Perämaa och understötts av ltl Sundblom.
Bordläggningstiden är föreslagen till nästa plenum. Kan bordläggningstiden till nästa
plenum godkännas? Ärendet bordläggs till plenum 03.06.2013.
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Första behandling
7

Utvinningsavfall
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Det är EU-direktivens afton idag. Det här lagförslaget grundar
sig också på ett EU-direktiv.
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och en landskapslag om ändring av
räddningslagen. Genom lagförslagen införs bestämmelser som bemyndigar
landskapsregeringen att anta bestämmelser om utvinningsavfall i förordningar.
Social- och miljöutskottet föreslår i ett kort betänkande att lagförslagen antas utan ändringar. Orsaken är att det här gäller också ett EU-direktiv. Eftersom direktivet i första hand berör avfall från gruvindustri och därför inte
egentligen berör verksamheter som finns på Åland eller ens förväntas uppkomma i landskapet har direktivet så långt som möjligt genomförts genom
blankettlagstiftning.
De uppgifter som enligt bestämmelserna i riksförordningen ska handhas
av riksmyndigheterna ska i landskapet handhas av Ålands miljö- och hälsomyndighet, vad avser tillstånds- och tillsynsärenden och i övrigt av landskapsregeringen.
Herr talman! Som sagt, på Åland finns för närvarande inte anläggningar
som omfattas av direktivet om utvinningsavfall.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 13 § räddningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
8

Nya försöksdjursdirektivet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2012-2013)
Även här tillåts först diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag
som ingår i betänkandet.
Diskussion.
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Ltl Christian Beijar

Herr talman! Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av
språklig eller teknisk natur.
Utskottet konstaterar att det huvudsakliga syftet med lagförslaget är att
anpassa landsskapslagstiftningen till ny EU-lagstiftning. Genom lagförslaget
föreslås att rikets lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål görs tillämplig i landskapet.
Det föreslås att myndighetsutövningen skall skötas av ÅMHM istället för
tidigare landskapsregeringen och det är konsekvent då ÅMHM har kompetens i djurskyddsfrågor.
Under utskottsbehandlingen har framkommit att det är ett direktiv som
inte berör Åland i större utsträckning. Tillsvidare har det gällt främst två fall
prov på vatten som fiskar befunnit sig i och blodprov på kor som druckit saltvatten. Så lagförslaget innebär endast en marginell arbetsbörda för ÅMHM.
Som framgår av lagförslaget är syftet att överföra en större del av uppgifterna i lagförslaget till riket genom överenskommelseförordning. Utskottet
har ansett att det i detta fall är ändamålsenligt med tanke på den spetskompetens som behövs och de få ärenden som kommer att beröra Åland.
Herr talman! Utskottet vill fästa uppmärksamhet på de tekniska förändringar som utskotet gjort i lag nr. 1 § 4 där vi frångått tabellförslaget och istället använt löpande text som vi tyckt ha varit mer tydligare och överskådligare
och för undvikande av missuppfattningar.
Slutligen önskar jag komma med ett förtydligande angående när det aktuella direktivet måste genomföras. I både landskapsregeringens och betänkandets sammanfattning står att direktivet ska vara genomfört i medlemsländerna den 10 november 2013, men det ska vara 10 november 2012. Det innebär
att det är bråttom att implementerar direktivet för att undvika att landskapet
drabbas av böter för underlåtelse att genomföra direktivet.
Som information kan sägas att överträdelseförfarandet har inletts med
formell underrättelse, det har ännu inte gått till ett motiverat yttrande, och
att landskapsregeringen har meddelat sannolik notifiering i oktober 2013.
Om lagtinget anta lagförslaget under denna session kan denna tidtabell följas.
Talmannen
Den anförda korrigeringen antecknas. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av djurskyddslagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
9

Täktverksamhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
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Även här tillåts först diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag
som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Lagförslaget angående täktverksamhet syftar till att överföra
miljöprövningen och tillsynen rörande täktverksamhet från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.
Utskottet är enhälligt positiv till förslaget och förslår att lagförslagen antas.
Utskottet upplever det bara till fördel för allmänheten och en avbyråkratisering och det förenklar förfarandet vid miljöprövning.
Lagförslaget fastslår en mätbar gräns för när tillstånd krävs. Öppnande av
husbehovstäkt lämnas fortsättningsvis öppet för bedömning i varje enskilt
fall då det är beroende på förhållandena på platsen. Som utskottet framhåller
kan det vara skillnad på sprängning i skogsterräng än i öppet landskap.
§ 32, 3 mom. stadgar att det krävs miljögranskning för öppnande av husbehovstäkt som resulterar i att för platsen betydande mängder lösgörs. Miljögranskning krävs om det för platsen lösgörs betydande mängder avfall. Därför är det viktigt, som utskottet betonar, att ha en dialog mellan markägare
och ÅMHM. Lika viktigt är att ÅMHM aktivt informerar om reglerna för
sprängning och tolkningen av de bedömningsgrunder som föreslås i lagstiftningen till de berörda markägarna och kommunerna.
Lagförslaget innebär att byggnadslov går över täkttillståndet. Det innebär
bl.a. att kommunerna i samband med ett bygglov ska ta ställning till sprängningar som är nödvändiga för att uppföra byggnaden enligt ritningarna. I det
fallet behövs inget separat täkttillstånd. Om sprängningen däremot endast
genomförs för att lösgöra material som ska användas i bygget så ska en särskild miljögranskning göras. Vem som är ansvarig ifall inte lagen följs är i
första hand markägaren.
Vi hörandet har utskottet erfarit att samarbetet mellan inblandade parter
och ÅMHM fungerar bra. Samtidigt har utskottet också konstaterat att det
också är angeläget att se över ÅMHM:s resurser med tanke på att de hela tiden tillförs nya uppgifter.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, talman! Egentligen framförde utskottsordförande redan det mesta som
jag också tänkte säga.
En viktig sak är sprängningarna. Mängden massor som man lösgör kan variera från plats till plats. I utskottet var det svårt att komma fram till hur stor
mängd det riktigt gäller. Viktigt att komma ihåg, som även utskottsordförande berörde, är till exempel vid byggnadslov och de sprängningar som man
gör för huskroppar och grunder att de måste man ta ställning till redan när
byggnadsloven ges. Andra sprängningar som kanske sker omkring kan vara i
ett annat förhållande.
Ibland förekommer det vid vägbyggen att man spränger väldigt djupt under vägkroppen för att lösgöra massor. Det är också viktigt att man tar ställning till den biten i samband med att man gör vägplanerna för vägplanerna
ska innefatta det. Om man normalt annars spränger djupt för att få fram
massor så skulle det kanske har varit ett ärende för ÅMHM. Det är viktigt att
man kommer ihåg den biten.
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Informationen om vad som gäller är också viktig i det här sammanhanget.
Sedan detta med resurserna. I synnerhet den här lagen som vi nu behandlar så stod det tydligt och klart att man inför budgeten 2014 skulle se över resurserna till ÅMHM. Det står inte lika klart i de andra lagförslagen som vi tidigare har behandlat här under dagen, men i de lagförslagen förs det också
över små uppgifter undan för undan. Sammantaget blir många små stenar
ofta ett stort berg innan det är färdigt. Jag ser det nog som ett bindande löfte
från regeringen att i samband med budgeten i november så ska vi få se vilka
resurser man kommer att tilldela ÅMHM. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! När ltl Sundblom tar upp ÅMHM:s utökade arbetsbörda så
måste vi komma ihåg att det här också innebär en besparing på resurserna. Man får ett helhetsansvar för de här frågorna och man får också
ökade intäkter i och med att täkttillstånd också kostar pengar för företagarna. I det här fallet så tror jag nog att uppgifterna och intäkterna ungefär går jämnt ut. Det är klart att vi tar det här med oss, vi för över allt
mer uppgifter till ÅMHM. I vissa fall kommer det att föras över pengar
till ÅMHM, i vissa fall måste vi se över helheten och det kommer vi att
göra inför budgeten 2014.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! I det här sammanhanget tänkte jag på de många
olika kompetenser som ÅMHM kan behöva i form av personella resurser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om naturvård för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
10

Kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2012-2013)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Tack, herr talman! Regeringen utlovade i sitt handlingsprogram för den här
mandatperioden en uppdatering av det kulturpolitiska programmet, ”Växt-
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kraft” som togs fram för två mandatperioder sedan och som hade sitt utkomstdatum 2011.
Sedan dess har landskapsregeringen tillsammans med kulturdelegationen
utvärderat den senaste programperioden bland annat genom att åka omkring
på kommunrundor. Man har träffat aktiva kommunpolitiker inom kulturområdet men också utövare och representanter för kulturföreningslivet. Det arbete som man där gjorde så låg också till grund för den uppdatering som man
senare har gjort.
Inledningsvis vill jag konstatera att det är viktigt att det här handlar om en
uppdatering. Det är alltså inte ett helt nytt program. Basen ligger på det kulturpolitiska programmet, ”Växtkraft”, som vi tidigare hade. Utgångspunkten
har varit att se genom programmet och uppdatera på de områden där man
anser att det är nödvändigt utifrån den feedback som nu har kommit.
Vi har haft en arbetsmetod som har utgått ifrån uppdateringsmålet. Ser vi
hur Växtkraft kom till stånd så jobbade man väldigt brett ute med kulturföreningarna, med kulturaktiva och man hade olika typer av öppna höranden för
att skapa den här grunden. Vi har tagit den infallsvinkeln att vi har tagit kulturdelegationens arbete, det arbete som de gjorde vid kommunrundorna, för
att sedan bygga upp vårt arbete.
Utgående ifrån de bitarna så behandlade regeringen, vid överläggning, frågan om vilka riktlinjer man skulle ha inför det här arbetet. Sedan tillsattes det
en arbetsgrupp som under arbetets gång har stämt av mot regeringen och
mot kulturdelegationen. Kulturdelegationen har också varit representerad
och haft möjligheter att under arbetets gång vara med och ge sin input till det
här arbetet.
Programmet innehåller övergripande riktlinjer och prioriteringar för landskapets kulturpolitik de kommande åren. Som vi noterar så finns det den här
gången inget slutår eller slutdatum satt på detta program. När vi ser tillbaka
på det tidigare programmet så har vi gjort bedömningen att det alltid är en
risk och en möjlighet att sätta slutdatum. Risken är att det blir hål mellan de
olika programmen. Möjligheten är att man faktiskt sätter en press på sig själv
att uppdatera. Vi har gjort den bedömningen att den här regeringen och
kommande regeringar får göra bedömningar för när man anser att det finns
ett behov av att på nytt revidera de här yttre riktlinjerna för kulturpolitiken.
Därför har vi heller inte sagt något slutdatum på det här.
Konkretiseringsnivån i programmet är inte genomgående på en låg nivå.
Det finns faktiskt en orsak till detta. För det första så har vi försökt arbeta utgående ifrån armlängdsprincipen när det gäller styrandet av kulturpolitiken.
Vi i landskapsregeringen och ni här i lagtinget ska vara med och formulera de
yttre ramarna för hur kulturen ska växa och frodas ute i det åländska samhället. Sedan är det utövarna, de enskilda professionella utövarna, de semiprofessionell, amatörerna och de ideella arbetarna som ska skapa innehållet i
kulturen. Vi från politiskt håll ska inte vara med och sätta fingrarna i blöt när
det gäller innehållet. Vi ska skapa de här yttre förutsättningarna för att kunna
få ett rikt och sprudlande kulturliv ute i det åländska samhället, vilket jag
också upplever att vi i dagsläget har.
Det här programmet kommer att kompletteras, utgående ifrån de penningmedel som tilldelats via budgeten, med att kulturdelegationen kommer
att utarbeta årliga handlingsplaner som mera i detalj går in på vilka områden
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som man sätter specifikt fokus p, ett område där man tror sig ha både personella och ekonomiska resurser att jobba med.
Kulturdelegationen är idag ett organ som är tillsatt på parlamentarisk
grund. Partierna har representanter i kulturdelegationen. Jag tycker att vi har
skapat grunden för att få en kulturpolitik som inte i första hand ska styras utgående från en aktuell regering eller en aktuell minister, utan kulturpolitiken
ska ha en bredd och ge de här möjligheterna som jag beskrev här tidigare.
Herr talman! Vi har jobbat med fyra ledord i detta kulturpolitiska program; delaktighet, tillgänglighet, mångfald och förnyelse.
När det gäller delaktighet och tillgänglighet så har vi i programmet satt in
vikten av att fortsätta en kontinuerlig dialog med dem som är aktiva på kulturområdet. På det sättet är vi också uppdaterade vilka förändringar i de yttre
ramarna som kan behövas för att man ska skapa möjligheten för föreningar
och aktiva att faktiskt utöva kultur. Det praktiska arbetet i det här sammanhanget kommer att utföras av kulturdelegationen som kommer att fortsätta
med kommunrundor. Här kommer man att träffa alla typer av aktörer. Vi ska
inte fastna vid att det är de ideella föreningarna eller enbart de professionella
utövarna som ska hålla kontakt. Det ska finnas en ständig dialog med samtliga aktörer på området.
När det gäller tillgängligheten så har vi också konstaterat att det finns två
områden som den tidigare kulturdelegationen jobbade specifikt hårt med.
Det var skärgården och det var kultur i hälsa. Båda de områdena ska man
fortsätta att göra ansträngningar med när det gäller att skapa tillgänglighet
för kulturen. Mera detaljerat innehåll angående hur det här arbetet ska göras
kommer att sättas när kulturdelegationen spikar sina årliga budgetar och
även de handlingsplaner som jag tidigare nämnde.
Även enprocentsprincipen har lyfts fram som en viktig del när det gäller
tillgängligheten. Ska vi medborgare ha möjlighet att utnyttja kulturell verksamhet och i det här fallet bildkonst och utsmyckning av det offentliga rummet så behöver vi se till att vi från samhället också är med och satsar på de bitarna. Sedan tidigare finns det ett beslut från landskapsregeringen och lagtinget om att enprocentsprincipen ska användas när vi bygger, renoverar och
gör nysatsningar i byggnader. Men, landskapsregeringar har genom tiderna
haft svårt att hitta system för att få det här att fungera på ett bra sätt. I vissa
projekt har vi lyckats med det här och i andra projekt har vi inte lyckats. Nu
ska kulturdelegationen tillsammans med t.ex. konstnämnden se över de exempel som finns omkring oss angående hur man jobbat med enprocentsprincipen och hitta möjligheter för att få det att fungera.
Ytterligare vill jag säga detta om procentprincipen att det är inte bara tillgängligheten som är viktigt i det här sammanhanget, utan det är också en
väldigt viktig stödform gentemot de professionella utövarna. Genom detta
kan vi ge flera människor möjlighet till ekonomisk kraft genom att sälja sina
verk till det offentliga.
För egen del tror jag också att det är viktigt att man ser till att processen
med enprocentprincipen implementeras på ett sätt så att planeringen av utsmyckning kommer in i ett väldigt tidigt skede av själva projekteringen. Jag
tror att man kan se möjligheterna i att den konstnärliga utsmyckningen i en
byggnad kan bli en del av funktionaliteten, alltså möjligheten att använda
konstnärlig utsmyckning i olika typer av byggnader. På det sättet får vi också
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en möjlighet att tidigt se till att vi har budgetmedel reserverade för just de här
frågorna.
Herr talman! Biblioteken är också viktiga när det gäller att nå ut till kommunerna och erbjuda möjligheter för invånarna att tillgodogöra sig kultur. Vi
har sedan hösten 2012 tagit fram en åtgärdsplan för biblioteksverksamheten
under åren 2012-2015. I den planen finns bland annat tillsättande av en bibliotekskommitté som består av människor som är aktiva inom biblioteksväsendet runt om på Åland. Bibliotekskommittén har i uppdrag att föreslå åtgärder som ska medföra att biblioteken hålls levande, är uppdaterade och att
man får samarbetet mellan de olika biblioteken att fungera.
Från landskapsregeringen har vi också för avsikt att se över hur vi beviljar
stöd till användning och upprustning av ungdomslokaler runtom på Åland.
Ungdomslokalerna har fyllt en funktion i det lokala kulturlivet på ett väldigt
väsentligt sätt. Vi upplever att det nu finns en orsak att ta en diskussion
gentemot ungdomsförbundet och de enskilda ungdomsföreningarna angående hur ungdomslokalerna kan bli återupptäckta levande hus, så att de inte
blir stående helt och hållet tomma eller enbart används till festverksamhet.
Den här diskussionen måste tas tillsammans med kommunerna.
Kommunerna har också i övrigt en central roll när det gäller att se till att
det finns möjlighet att bedriva kulturell verksamhet för medborgarna och för
de aktiva. Kommunerna får årligen landskapsandelar tilldelade för att sköta
de här sakerna. Även här kommer dialogen att fortsätta att föras mellan kulturdelegationen och kommunerna om hur man på bästa sätt kan hitta olika
typer av projekt och samarbeten som kan främja så många som möjligt.
Herr talman! Jag övergår sedan till ett övergripande ordet mångfald. Jag
upplever idag att vi har ett kulturellt liv som är väldigt brett, både ideellt och
professionellt yrkesmässigt. Bildkonsten syns genomgående i vårt samhälle
idag och vi har många duktiga och framstående bildkonstnärer. Konsthantverket syns också väldigt tydligt om man rör sig ute på stan och på Åland.
Konsthantverket har blivit en tydlig symbol också inom turismen.
Vi har också lyckats mycket väl inom musikens område, inte minst tack
vare att vi har ett musikinstitut som har haft och kommer att ha resurser att
fortsätta att ge en god grund för åländska ungdomar att lära sig musik och att
senare också ta sig vidare och studera musik på högre nivå. Åtskilliga ålänningar finns nu ute i världen och jobbar med musik, det måste vi ta vara på.
Man får heller inte förringa det intresse som skapas ute i de åländska skolorna och i olika föreningar.
Litteraturen är också ett område där Åland har visat framfötterna och förhoppningsvis också i framtiden kommer göra det. Vi kan konstatera nu senast att Ulla-Lena Lundberg har haft stora framgångar med sitt senaste verk
”Is”.
Två områden som vi i det här programmet lägger lite extra fokus på är
scenkonst och film. Vi ser att där finns det stora möjligheter att utveckla dem
vidare. Framförallt när det gäller film så önskar vi att samarbetet mellan näringsverksamhet, turistisk verksamhet och kultur ska stärkas. Vi har under
årens lopp sett ett antal filmprojekt som fått goda effekter både när det gäller
att inspirera det åländska kulturlivet och som marknadsföring och faktiskt
också möjligheter att tjäna pengar här hemma på Åland. Vi kommer därför
att göra ytterligare satsningar där, vilket jag återkommer till.
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När det gäller mångfald handlar det också om att titta över hur våra bidragssystem idag fungerar. Vi har och kommer att ha, under den tid som jag
nu kan sia, en ganska stor möjlighet att tillföra medel till det kulturella området tack vare att PAF går så bra. Tack vare detta har vi under många år lyckats hålla nivåerna på en betydligt högre nivå än runtomkring oss när det gäller att stöda den kulturella verksamheten. Vi ser nu att det finns ett behov att
ge kulturdelegationen i uppdrag att titta lite närmare på hur de här bidragen
används. Vi hoppas att man ska kunna skapa ett system som ger större flexibilitet. Man ska kunna lyfta in människor som kanske tidigare har haft svårt
att få tillgång till pengar därför att man inte har haft rätt form av organisation. Det har tidigare varit knutet att man t.ex. måste vara en registrerad förening. Nu föreslår vi att detta kunde brytas upp och att man istället kunde ha
kortare projekt. Det här måste kombineras med en långsiktighet i våra satsningar. Det handlar också om att gå in i projekt som inte bara är ettåriga utan
som är fleråriga och som vi vågar tro på.
Herr talman! Samarbete mellan kulturaktörer som inte verkar enbart på
Åland lyfts också fram nu. I år, 2013, finns ett samarbete med B7, bland annat invigs en konstutställning här på Åland imorgon kväll. Vi har också andra
samarbeten, Gävle symfoniorkester är ett exempel på gott samarbete med
Ålands musikinstitut. Vi vet att det nu förs diskussioner mellan teateraktiva
på Åland och folkteatern i Gävle. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Åbo
Svenska Teater. Allt sådant här kan vara till nytta för det åländska kulturlivet.
Det ges möjligheter att hämta resurser utifrån i form av nordiska pengar men
det ger framförallt också inspiration och man lär sig nya saker.
Eckerö post- och tullhus ska utvecklas utgående ifrån de tankegångar som
har funnits beskrivna i budgeten tidigare. Vi går nu vidare med stiftelsetanken och det blir i samarbete med Eckerö kommun och kulturaktörer runtomkring på Åland. Huvudspåret är att man ska utveckla det som redan har funnits där. Det har varit tillfälle för åländska konstnärer att i en otroligt fin
miljö kunna få visa upp sina alster och samtidigt kunna kombinera det här
med flera olika konstformer, alltifrån bildkonst till musik och föreläsningar
inom olika områden. Vi hoppas att det här ska vara en nystart för Eckerö
post- och tullhus genom att göra det här till en stiftelse som lite friare än hittills ska kunna jobba med att fylla det här huset med aktiva evenemang.
Herr talman! Jag nämnde film tidigare, vi har sett att kulturdelegationen
har haft väldigt mycket sökande projekt inom filmområdet. Vi vet också att
det finns ett spirande intresse bland ungdomar att använda film som uttrycksform. Det finns också många som har upptäckt Åland som ett ställe att
göra film på. Miljön är trevlig och det finns en möjlighet att göra väldigt goda
produktioner. Vi kommer nog att gå vidare och undersöka ett samarbete med
filmregion Stockholm, med Mälardalen, som tillsammans med oss kan vara
med och utforma möjligheterna för Åland att bli en ytterligare större arena på
där det här området.
När det gäller teater så har det länge diskuterats en eventuell teaterutbildning på Åland. Vi har tänkt gå vidare med planeringen. Däremot har vi under
den här mandatperioden inte avsatt pengar för själva genomförandet. Nu går
man vidare och ser till att man har det färdigt planerat för att verkställa den
dagen när pengarna finns att tillgå. Huvudspåret är ett samarbete med
Ålands musikinstitut, men vi ska också titta närmare på andra möjligheter
som kan finnas. Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram att vi är i det ske865

det att Ålands musikinstitut har behov av ytterligare utrymmen. Kan man då
kombinera detta tillsammans med en eventuell teaterutbildning så är det väldigt bra.
Vi har också noterat att under de senaste åren är det väldigt många ungdomar som har valt att använda kulturen som en väg framåt för en yrkeskarriär. Detta medför att vi har flera aktiva yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare på Åland idag. Därför behöver vi också se över de förutsättningar
som dessa har för att kunna jobba som yrkesverksamma. Kulturdelegationen
kommer att titta närmare på det. Vi kommer i så fall att återkomma med förslag till åtgärder om vi upplever att det finns sådant som i dagsläget inte är till
fyllest.
Herr talman! Förnyelse var det sista ordet av övergripande målsättningar
som vi hade med detta program. Här har översynen av riktlinjerna för bidrag
en central roll. Vi upplever att dagens bidragssystem, till viss del, har varit
konserverande. Har man en gång kommit in i bidragssystemet så sitter man
kvar där, vilket har betytt att det har varit svårt för nya att slå sig in eftersom
summan av pengar inte ökar i motsvarande grad som ny utövare uppstår. Vi
har också sett att vi behöver intensifiera arbetet med att få ett samarbete med
både närings- och finansavdelningen för att kunna hitta stödmöjligheter för
evenemang och större projekt inom området kultur, men som kan knyta an
också till annat. Vi ser här en tydlig koppling till det som finns beskrivet i den
turismstrategi som togs för några år sedan. Vi har också sett att vi måste titta
på de stödsystem som finns inom näringspolitiken, och på vilket sätt man kan
vara med och stötta upp den typen av kulturella evenemang som man också
tror att har en effekt på samhällsekonomin. Här har vi som grund också den
utredning som ÅSUB gjorde om PAF-medel angående ideella föreningars insats vad gäller ekonomin på Åland. Den utredningen ska vi gå vidare med.
På nordisk nivå deltar vi ett samarbete som heter KreaNord där man jobbar aktivt med att hitta projekt som ska stimulera den mycket starkt framväxande kulturnäringssektorn, dvs. människor som har insett möjligheterna
att exploatera det som man håller på med i kulturen. Det här kan gälla alltifrån konsthantverk till olika typer av evenemang. Här kommer vi att hålla oss
framme, försöka plocka idéer och hitta gemensamma projekt. Här kan också
nämnas att Åland har funnits med i ett område som kanske inte direkt kan
kopplas samman när man hör det direkt; dataspelsprojekt. I just framtagandet av dataspel finns väldigt mycket av kulturellt arbete när det handlar om
skapande verksamhet.
Till sist, fru talman, så kommer vi också att se till att det här kulturpolitiska programmet kontinuerligt följs upp. Till budget och till handlingsplanerna kommer vi att utveckla mätbara nyckeltal för att på så sätt kunna följa
upp att de satsningar som vi gör får effekt. Vi har början på detta inom vissa
delar av kultursektorn, men vi har inte kommit tillräckligt långt ännu utan
det här blir ett arbete som vi nu tar tag i.
Som jag nämnde så kommer vi att följa upp den av ÅSUB gjorda av utredningen. Vi kommer också, tillsammans med ÅSUB, att göra en uppföljning på
den undersökningen av ålänningarnas kultur- och fritidsvanor som gjordes
för några år sedan. Vi kommer att se till att försöka få en uppföljning på detta
under det kommande året.
Det här var en beskrivning av det som finns i programmet. Tack, fru talman.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det här var en intressant läsning. Jag blev glad när jag
fick det här dokumentet i min hand. Men jag blev faktiskt lite besviken
och saknar lite visionerna i det här dokumentet. Det finns inga stora visioner. Jag ska försöka exemplifiera vad jag menar. Det finns mycket
tankar om vad man ska göra, men kanske inte så mycket om hur det ska
gå till. Man skriver under åtgärder att man ska föra under en kontinuerlig dialog med olika intressegrupper. Enprocentprincipen ska aktiveras,
strategier ska utarbetas och så mycket mer säger man inte. Man säger
inte vart man vill komma.
För ideella föreningar ska samhället erbjuda tjänster i frågan om
marknadsföring. Hur ska det här gå till? Man föreslår också att konkretisera teaterutbildningen. Jag vill veta hur man tänker förverkliga det
här från landskapsregeringens sida? Vart vill man komma? Vad är visionerna och vad är syftet med det här?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Visionen finns i ledorden, de beskriver vad det är för typ av
kulturellt liv som vi vill utveckla på Åland. Vi har faktiskt varit försiktiga
med att i detalj beskriva hur. Utgående ifrån det som jag inledde det här
anförandet, hur vi utvecklar kulturlivet på Åland, så är det i första hand
en fråga för hur de aktiva väljer att göra det. Vi har försökt beskriva de
områden där vi tror att det behövs insatser. För att få de insatserna att
fungera på rätt sätt så kommer vi att ha den här dialogen, via kulturdelegationen, angående hur det här ska göras och konkretisera åtgärderna
i de handlingsplaner som ska göras.
Om ett meddelande skulle gå alltför djupt in i detaljer så skulle det
leda till att det blev ett väldigt svårstyrt dokument. Dessutom är jag lite
osäker på om politiken ska vara alltför djupt inne i frågan ”hur”.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan vara så, det är bra att man sätter fingret på många viktiga punkter som man kan arbeta med. Jag ställer mig lite frågande till om ministern faktiskt i det här skedet är nöjd med att inte presentera de här
förslagen och prioriteringarna mera konkret? Man diskuterar till exempel teaterutbildningen men man säger samtidigt att man inte vill tillföra
några medel eller omprioritera resurserna så att det kan genomföras.
Borde man inte svänga lite på perspektivet och fråga sig själv; vad vill vi
göra? Sedan kan man fråga hur vi kan åstadkomma det här, istället för
att ta fram idéerna först och sedan fundera på om idéerna är realistiska
att förverkliga eller inte.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker att det är precis just det som vi har gjort. Vi har
sagt vad vi vill göra och vi har sagt vad vi vill åstadkomma. Vi är också
realist på det sättet att det skulle vara helt fel av mig att säga; ”nästa år
kommer jag sjösätta en ny teaterutbildning” när jag samtidigt vet hur
budgetläget ser ut. Jag vet hur resurserna totalt sett är för tillfället. Däremot försöker vi lägga, det som ltl Axel Jonsson efterlyste, visionerna för
vad vi vill göra på ett antal olika områden. Sedan ska bidragssystemet ge
möjligheter för aktörerna att göra olika typer av evenemang och större
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projekt. Vi ska komma ihåg att landskapsregeringen och dess myndigheter ska vara så lite aktörer som möjligt i det här. Vår uppgift, enligt
det här programmet, är att skapa förutsättningarna inte att vara utförare
av kultur. Det är en väldigt viktig grundprincip.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Det blir alltid en lite märklig stämning när de egna berömmer sina egna för till exempel ett genomtänkt och framåtsyftande
anförande. Så jag kommer inte att göra det.
Jag vill däremot ge en lite kompletterande upplysning till ”Unga och
kultur”. Det finns ett väldigt bra stycke där Nordens institut på Åland
lyfts fram. Jag hade den stora förmånen att få besöka institutet förra
veckan. Jag fick lära mig att de syr ihop stipendieenheter för kulturprojekt så att exempelvis tio procent ska vara nordiska medel och övrigt är
till exempel för Svenska kulturfonden och Folkskolans vänner osv. Detta
är en slags plattform som skapar möjlighet. Det här är ytterligare en sak
som talar för att Nordens institut på Åland behövs som ett slags nordisk
spindel som skapar möjligheter i det åländska kulturlivet.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Man får inte alltid med alla bitar i en presentation, även
om den här presentationen blev onödigt lång. Det var bra att ltl Wille
Valve lyfte upp Nordens instituts roll i det här sammanhanget. Nordens
institut har spelat och kommer att spela en viktig roll. Jag exemplifierade detta bland annat med Eckerö post- och tullhus. Nordens institut
har också spelat en stor roll när det gäller barn- och ungdomskultur men
också på många andra områden. Detta har också lett till att vi från landskapsregeringens sida i nordiska sammanhanget har kämpat så hårt vi
bara har kunnat för att se till att verksamhetsförutsättningarna för Nordens institut på Åland också ska vara goda i framtiden. När de nordiska
institutionerna nu har ont om pengar, det Nordiska rådet och Nordiska
ministerrådet, så gäller det att vi slår vakt om att vi kan hålla kvar en sådan här institution som Nordens institut på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har en konkret fråga till kulturministern. Händer det
någonting med Bomarsund?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Så tidigt som på fredag eftermiddag ska jag träffa Bomarsundsällskapet för att föra diskussioner. När det vi kommer till budgetarbetet åren 2014-2015 så ska vi ta ställning till i vilken omfattning vi
har möjlighet att föra till pengar för satsningar inom Bomarsundsområdet och att återaktivera frågan om ett besökscentrum. Jag har inte ett
svar på om att det här kommer att lyckas ännu. Vi är mitt inne i budgetberedningen för de kommande åren. Det är först i det skedet när vi har
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gjort bedömningen av hur mycket vår budget kommer att tåla som jag
kommer att kunna leverera ett konkret svar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag gratulerar kulturministern för att han ska träffa de engagerade medlemmarna i Bomarsundsällskapet. Faktum är att landskapsregeringen har sagt att besked om Bomarsund ska komma i 2014 års budget. Tidigare var tanken att Bomarsund skulle finansieras med PAFmedel precis på samma vis som sjöfartsmuséet.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Såsom jag sade så kommer vi i budgetbehandlingen att ha
de här frågeställningarna med. Jag kan i dagsläget inte säga var de ligger
i det sammanhanget eftersom vi precis är inne i brinnande budgetförhandlingar och vi har just startat upp de mera detaljerade budgetgenomgångarna. Jag lovar att vi återkommer till frågan om detta viktiga
projekt när vi kommer till budgeten, såsom vi också har lovat i vårt
handlingsprogram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Först vill jag tacka minister Ehn för det fortsatta arbetet med Eckerö post- och tullhus och att man kanske hittar en långsiktig
lösning.
Det står på sidan 3 i första stycket: ”Landskapsregeringen avser
också ta kulturen i beaktande när det åländska Leaderprogrammet
genomförs”. Idag har vi en ganska omfattande programperiod som snart
går till ända. Den har omfattat ganska många olika förslag till åtgärder. I
den här nya programperioden så enligt förslaget tänkte man begränsa
det till ett antal större projekt. Det är ju inte fastställt ännu men det
finns sådana viljor och jag kanske inte håller med. Är det 28 projekt som
i princip ska slåss om de medel som anslås? Tidigare har det gällt att
stärka bymiljöer och andra projekt som ska samordnas. Vad tänker man
nu?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

När man ska göra bedömningen av de projekt som kan komma i åtanke
så handlar det om att man har satt upp ett antal olika principer och faktorer som man ska ha med i bedömningen om vilka projekt man ska
stöda. Landskapsregeringens synpunkt i kulturpolitiken är att kultur bör
finnas med som en av aspekterna som tas med i bedömningen och som
kan lyftas fram som någonting positivt. Nu är programskrivningar under
full gång, som ltl Eklund också nämnde. Det återstår att se exakt i detalj
hur man kommer att forma de här kriterierna. Landskapsregeringens
intention är att kulturen ska finnas med som en del när man ser på hur
Leaderpengar kan användas.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tidigare när man har sökt Leaderpengar så har det varit ganska hårda krav på finansiering, att det ska vara två utomstående
som söker plus landskapet. Det ska vara en huvudman som ser till att
finansieringen sköts. Minister Ehn talade här om att man skulle släppa
på kraven att man inte behövde vara en registrerad förening. Jag vet inte
om det handlade om Leaderpengar eller något annat. Men när det gäller
Leaderpengar så har det fodrats en registrerad förening hittills i varje
fall, och det är EU som har ställt sådana krav. Hur har man tänkt? Tänker man på samma sätt eller är det fortfarande samma krav att de som
söker ska vara en registrerad förening?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller Leaderpengar så är vi styrda av det som är
grunden i programmen från EU:s sida.
Vi har pratat om stödsystemens förenkling eller ökad flexibilitet och
det handlar om de pengar som kulturdelegationen delar ut i form av
PAF-stöd. Det är där vi kommer att sätta kraften på att skapa ett stödsystem som är mera flexibelt och som ska ge möjligheter också för andra
än registrerade föreningar att ta emot stöd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ministern för ett långt och informativt anförande. Ministern nämnde också teaterutbildningen i sitt anförande. Man
kan också läsa på radions hemsida att Åland kan få en teaterskola för
barn och att man är positiv till att det blir verklighet hösten 2014.
Jag var också väldigt glad att höra att man skulle göra det inom
Ålands musikinstituts regim. Det sätter då vissa krav på dem som har
rätt att undervisa inom den här skolan. Hur ser ministern på utbildningsnivån?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som vi skriver här så ska man se till att man gör det här
som en utbildningsinstitution. Kravet blir att man ger någon typ av examen på det här området. Så är det inom musikinstitutet idag. Man har
läroplaner som man följer, utgående ifrån det så utbildar man och i
slutändan så får man en examen. Samma är tanken när det gäller teaterskolan. Det betyder att utgående från det så sätts också behörighetskraven på dem som ska undervisa.
Som komplement till det här så finns sedan tidigare initiativ från ideella föreningar när det gäller barn- och ungdomssidan. Det ska man
framförallt se som komplement och att man kan hitta samarbeten. När
det gäller det här området så är samarbetet, som inom många andra
områden, ett ledord att också använda sig av.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, det var betryggande att höra. Ministern nämnde också de här
åländska unga utövarna som är på professionell nivå. Många har kontaktat mig gällande att det är svårt för framförallt utbildade kulturutö870

vare inom den klassiska schangern att få bidrag. Det ska vara livet ZU
kunst, det fungerar inte riktigt eftersom vi inte har mezzanörer här på
Åland på samma sätt som bidrar till det kulturella livet. Hur ser regeringen på PAF-stödet när det gäller det?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! PAF-stöden har framförallt använts till registrerade föreningar. Nu öppnar vi upp för att få en friare användning. Detaljerna vill
jag vänta med tills jag har sett hur kulturdelegationen väljer att jobba
med det här. Arbetet med att sy ihop de mera flexibla systemen ska nu
kulturdelegationen få i uppdrag att göra, så att man sedan kan fördela
på ett sätt som är till största möjliga nyttiga för det kulturella livet på
Åland. Då måste man också ta den här typen av inspel som viktiga delar
när man funderar på hur man ska bygga upp systemen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Kulturen är det smörjmedel som sätter fart på idéer och som utmanar gamla sanningar och driver utvecklingen framåt. En bild är mer än tusen ord och symboler samt berättelser gör mer för vår värld än vi alltid tänker
på. Vad vore Åland utan Kastelholm, Bomarsund, Pommern, stadshusbacken,
vackra dialekter, Rökka och Alandica? Kulturen finns överallt och är den nerv
som främjar diskussion och skapar innehåll. Kulturen ska aldrig kontrolleras
men alltid värnas.
Världens kanske viktigaste kulturvagga är Frankrike där man från samhällets sida sedan revolutionen fram tills idag långsiktigt och beredvilligt värnat om sina författare, konstnärer, skulptörer, estradörer, teatrar och andra.
Från statens sida har man bestämt sig för att kultur är det lim som håller
samman en nation som består av fler än 350 olika sorters ostsorter! Det finns
klokskap i det.
Jag vill gärna också påminna om våra vänner på Färöarna. Där har man
målmedvetet skapat utrymme för öns alla kulturarbetare vilket resulterat i
berättare, poeter, kompositörer, illustratörer, musiker och filmmakare av
världsklass. Sådant kommer inte automatiskt. Sådant måste drivas fram. Det
är idag omöjligt att röra sig på Torshavns gator utan att passera den ena mer
häpnadsväckande skulpturen efter den andra. Sådant skänker inspiration och
skapar tro på framtiden. Här finns också ett Nordens Hus som blivit en självklar mötesplats för den färöiska kulturen. Mot den här bakgrunden är det bra
att återuppliva enprocentsregeln i samband med offentliga projekt även på
Åland. Om bara kortsiktiga vinstintressen får bestämma föreligger stor risk
för att de offentliga platserna blir effektiva – men knappast särskilt sköna eller inspirerande. Vill också understryka värdet i Nordens institut. Jag tycker
kanske inte vi ska nöja oss med att få behålla institutet på Åland. Jag tycker
man ska arbeta för att på sikt bygga ett eget Nordens Hus.
Mot den här bakgrunden är det lovvärt att landskapsregeringen kommer
med detta uppdaterade kulturpolitiska program som innehåller goda förslag,
viktiga justeringar och nyttiga åtstramningar. Kultur och dess olika grenar är
för ett samhälle vad vatten är för en blomma. Kultur är folkbildning och klok-
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skap och galenskap i en skön blandning. Det skapar engagemang och väcker
känslor. Fast det sker inte utan ansträngning. Det krävs medel för att nå mål.
Kulturminister Johan Ehn och hans medhjälpare har skapat ett meddelande som till vissa delar skärper och förtydligar och som tar fasta på det vi
har. Det är viktigt att bygga vidare från den grund som redan finns men det
får aldrig stanna där. Skulle jag önska något mer vore det att man också ska
minnas och lyfta fram det som ännu inte finns. Det gäller att inför framtiden
inte bara fördela pengar på basen av gamla meriter, för som bekant är den
finaste konsten, de skarpaste böckerna och den vackraste musiken ännu inte
skapad.
Jag vill också påminna om den värld där morgondagens konst och historier
växer fram. Internet. Där förs diskussionen om Åland och ålänningarna varje
sekund. En ny idé som föds på Åland bär idag via sociala medier ögonblickligen över hela världen. En film kan distribueras gratis överallt, ett stycke musik är globalt i samma ögonblick man trycker på Enter-knappen. Det skapar
enorma möjligheter och det bör uppmuntras.
I takt med att bokläsandet minskar växer närvaron på de sociala medierna.
Dagens människor pratar kanske mindre än tidigare med varandra men berättar mer än någonsin historien om sina liv. Det är kanske inte helt enkelt att
begripa men det är på riktigt och Facebook och Twitter och allt vad det heter
har förändrat kommunikationen och anslaget gentemot framtiden. Det är där
morgondagens konstnärer håller till. Också.
Jag har inspirerad av detta meddelande också blivit påmind om vikten av
att berätta historien, på nysvenska så kallad storytelling. Det är idag viktigare
än någonsin. Ingen konsument köper sin vara enbart baserat på ett behov.
Man vill vara en del av produkten. Varumärken som inte är laddade är svårare att sälja. Här borde vi hitta den historia och den nerv som förstärker
Ålandsbilden och gör den mer säljbar. Det skulle turist-Åland och åländska
företag och andra varumärken vinna på. I meddelandet nämns särskilt möjligheten till samarbete med omkringliggande regioner när det gäller filmutveckling. Det är bra. Jag tror den åländska kulturen har mycket att vinna på
att i olika sammanhang koncentrera sina resurser på definierade storsatsningar. Dagens duschstråleprincip när det gäller kulturbidrag skapar kanske
en frodig rabatt. Man måste dock också våga satsa mer för att odla något beständigt och större. Fokusera gärna på några färre projekt och gör det mer
substantiellt.
Det kunde till exempel vara en idé att lansera en kulturtävling där målet
skulle vara att mejsla fram de bästa berättelserna om Åland – i ord, ljud
och/eller bild. Om denna berättelse är fiktiv eller på riktigt spelar ingen roll
så länge man skapar en historia med ett anslag som lockar även sådana besökare som inte har en naturlig beröringspunkt med vårt landskap. Detta låter
kanske subtilt men ni som varit med lite minns detektiven Bergerac som under många decennier bar likamedstecken med den brittiska ön Jersey hos en
miljonpublik över hela Europa. En lika bärande berättelse skulle jag vilja se
även från våra öar. Inte minst för att göra kulturen och folklivsberättelsen till
den turistattraktion den kunde bli.
Historieberättandet har över tid skapat oss människor och format civilisationen. Det började kring lägereldarna, fortsatte i radio och i tidningar innan
tv-åldern tog över. Idag sker kommunikation och berättande över internet
och mobiler och måste ske snabbare och vassare. Det är inte sämre än det var
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förr men det är annorlunda och skapar liksom alla andra förändringar möjligheter.
Fru talman! I en global värld är det inte längre de lägsta kostnaderna som
drar det längsta strået. Det är de bästa idéerna som vinner och idéarbete har
aldrig varit lika enkelt att sprida som idag. Vi från centern stödjer grundbultarna i förslaget: Delaktighet, mångfald, tillgänglighet samt förnyelse. Jag
hoppas särskilt mycket på det sistnämnda eftersom morgondagens kultur
inte kommer att likna dagens. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Jörgen Pettersson. Ledamoten nämner ett eget
nordiskt, vilket är en tilltalande tanke. Vi har ju faktiskt ett kulturhus
som ofta står tomt. Vi skulle kunna utnyttja det huset till att skapa det
som ledamoten nämner, ett nordiskt hus i den miljön kunde skapa en
mycket central kulturplats på Åland, ett hus för alla. Hur ser ledamoten
på det? Jag tycker att vi har lite standstill just nu på Åland gällande det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det skulle säkert vara en god idé att försöka få Nordens institut från den plats de är idag till att ha en mera permanent plats i
Alandica. Jag är osäker på hur de organisationerna fungerar. Jag har
dock vid flera tillfällen varit i Nordens hus på Färöarna, i Torshavn, där
faktiskt allt sjuder och där de verkligen är gränslösa. Senast när jag var
där för någon månad sedan så gladde det mig mycket att möta åländska
fågelholkar på deras finaste utställningsplats. De begriper också att ta
dit de bästa.
Ltl Sara Kemetter, replik

Just det Nordiska huset på Färöarna har jag också starka känslor för.
Jag skulle gärna sett att vi har ett liknande hus här på Åland. För utställningar och annat skulle det vara ypperligt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Man måste väl inleda någon form av dialog i samband med Nordens institut och Nordiska ministerrådet eller vem det är som är huvudman och
se vart man kan komma. Varje sak som kan göras för att skapa mera liv i
Alandica så bör man väl försöka åstadkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag vill tacka för ett synnerligen framåtsyftande och positivt
anförande och en anda att vilja utveckla, vilket jag tror att är viktigt
inom ett område som kulturen. Kulturen kan aldrig stå stilla eller gräva
sig bakåt. Det ska finnas med rötterna, som ltl Petterson var inne på.
Rötterna är det historiska och kulturen ska växa upp mot den nya.
Jag delar också fullt ut det som ltl Petterson säger att förutsättningarna för att skapa nytt måste hela tiden finnas. Detta genomsyrar det
här programmet. Vi vill skapa flexibilitet. Med flexibiliteten kommer
möjligheten att stöda det som är nytt och skapa de här förutsättningarna. Det kommer inte att vara lätt därför att det finns också motsättning-
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ar mellan de här områdena, men vi ska göra vad vi klarar av. När det
gäller NIPÅ så var tanken att vi skulle ha fått Eckerö post- och tullhus
mera aktiva för att skapa det som ltl Petterson nu efterlyste. Men vi fick
ett ganska negativt svar från det nordiska samarbetet i det sammanhanget.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! När det gäller spridningen av bidrag så är det aldrig
någonsin enkla saker. Jag tror att man och ska försöka håller liv i bredden så gott det någonsin går. Mot bakgrund av att vi har resurser, som vi
kan använda i det här sammanhanget och jag tror att det är rimligt att
säga att även de åländska företagen skulle ha väldigt mycket att vinna på
att hitta en gemensam nämnare när det gäller historieberättandet, så
kunde det vara värt att göra en större satsning på att få fram den så kallade story som definierar det Åland som vi har idag. Jag tror att det
också kunde gå att sälja utåt. Vi har från vår Bomarsundstid en helt fantastisk historia som egentligen inte har blivit berättad tillräckligt bra.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag är helt ense även här med ltl Petterson om att bredden
är viktig för att också kunna nå djupet och skapa de har större projekten.
Sedan ett halvår tillbaka att träffas, med jämna mellanrum, näringsministern, finansministern och kulturministern för att diskutera möjligheten att skapa de har större projekten. Projekt som skulle kunna ge
mera effekt till flera områden på Åland. Här tror jag också att vi ytterligare ska fördjupa diskussionen om hur näringslivet och ideella föreningar kan komma in. Vi för egentligen redan den här diskussionen mellan de här tre parterna genom ansökningar om stöd för projekt och liknande. Jag vill hänvisa till det som finns beskrivet i turismstrategin, där
kultur och den typen av attraktioner är någonting som är på starkt
kommande när det gäller att sälja ett samhälle för turistisk verksamhet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag är rätt övertygad om att i en tid där ytlighet blir
allt tydligare så tror att intresset för historien förr eller senare kommer
att få en renässans. Vi var faktiskt för bara några hundra år sedan världens medelpunkt på många sätt är då Krimkriget brann som allra värst.
Vi har ryska grannar som är välbärgade, historiskt intresserade och som
man garanterat kunde sälja en produkt till.
Som jag kanske någon gång tidigare här i talarstolen så var det i Bomarsund som världens två första Victoriakors och den historien är inte
berättad, vilket ibland kan störa mig eftersom jag tycker att det är en
otroligt viktig historisk grund. Jag är säker på att man i Storbritannien
skulle älska att få veta mera om detta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Mindre bokstäver ser lite futtiga ut och lite mindre poetiska efter ltl Jörgen
Petterssons anförande. Jag kan väl bara också hoppas på applåder.
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Talman! Att ha både ett ö-perspektiv och ett självstyrelseperspektiv på kulturpolitiken gör onekligen att den får en speciell dimension. Ålänningarna, islänningarna, färöingarna, grönlänningarna är aktiva kulturutövare och kulturkonsumenter. Betydelsen för kultur och språk är mycket stark. På Åland
bärs kulturen i guldstol av eldsjälarna.
Ett sextiotal föreningar på Åland täcker in de flesta konstområdena; teater,
dans, musik, bildkonst och litteratur. Tonen, resonemanget i meddelande är
sympatiskt om kulturens betydelse för samhället, för individen för Ålands attraktion, för potentiella inflyttare, för oss som bor här, för turismen och för
näringslivet.
Ett litet stickspår när det gäller turismen, jag vill plocka den handske som
Jörgen Pettersson kastade. Det finns ju också potential att nischa sig när det
gäller kulturturism, vare sig det är Vikoriakors, Bomarsund eller körevenemang. Åland är fantastiskt duktig också när det gäller körer.
Men, jag kan tycka ibland kulturen blir politiskt styvmoderligt behandlad.
Kulturen, inklusive det svenska språket och de lokala sedvänjorna, utgör
grunden för vår självstyrelse.
När jag satte ihop mitt anförande kunde jag konstatera att den här debattformen kommer lite till korta eftersom man har väldigt många frågor. Det
finns saker som vi uppfattar som något oklara när det gäller bearbetade av
det kulturpolitiska programmet. Nu är den gamla perioden slut. Vi liberaler
har diskuterat om de har gjorts någon form av utvärdering. Det redogjorde
kulturministern för, men det skulle ha varit väldigt intressant att veta lite
mera utförligt vad man kom fram till. Hur har det fungerat? Vad har inte fungerat och vad behöver man sätta större tonvikt på?
Förutom ledorden i programmet så vill man lägga vikt vid hållbarhet, jämställdhet och demokratiutveckling.
Liberalerna saknar integrations som ett fokusområde. Vi hade gärna sett
ett helt eget stycke om integrationen och kulturen och en större tonvikt på det
ömsesidiga utbytet som det åländska samhället har av inflyttade och nya kulturer.
Landskapsregeringen skriver att man avser att dra upp särskilda politiska
riktlinjer när det gäller kulturarvet. Det skulle också ha varit lite intressant
med fylligare information när det gäller kulturarvet.
Biblioteken lyfts fram på ett väldigt bra sätt. Vi kan konstatera att också
här är vi på framkant. Vi har fantastiska bibliotek i Mariehamn, Lemland,
Sund, Brändö, Finström och Föglö. Det är bra att man lägger tonvikt vid detta
och tar fram en åtgärdsplan.
Vissa saker i meddelandet tycker vi att hör mera hemma i landskapsregeringens handlingsprogram. En sådan sak är översynen av stöden till bildningsförbunden. Vi har haft funderingar, vad vill man göra där? Tänker man
föra ihop det med Medis? Finns det några sådana tankegångar? Bildningsförbunden har en gammal tradition. Det är främst en socialdemokratisk tradition som har varit väldigt viktigt för demokratiutvecklingen historiskt i Norden. Studiecirklar har också ett liberalt perspektiv. Det är en liten autonom
sammanslutning som endast är beroende av deltagarnas entusiasm. Det
skulle vara intressant med lite mera information.
Från liberalernas sida vill också lyfta fram Nordens Institut som har ett
brett och fantastiskt utbud. De bjuder på högklassiga kulturevenemang näst-
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an varje månad. Vi är eniga med de andra som har sagt att det är ett samarbete som vi ska värna och vårda.
Det finns några ord om public service, min kollega Mats Perämaa kommer
att diskutera vidare kring det.
Ungdomslokaler diskuteras. Är de ändamålsenliga? En spännande idé som
var på tapeten för några år sedan var SKUNK och ungdomsförbundets gemensamma idé att ha någon form av mobil och ambulerande enhet där man
kunde utöva kultur och besöka skärgården och skärgårdsungdomarna. Händer det någonting i den frågan eller rann det ut i sanden?
När det gäller kultur i skärgården så har vi konstaterat att det har funnits
många projekt t.ex. skärgårdens kulturskola. Det finns många idéer. Från liberalernas sida skulle vi väldigt gärna se att någonting blir realitet. Det finns
idéer om dykpark. Vi har ett fantastiskt kulturarv i champagnevraket. Deltagare från Kökar var med i Skraknästet, där hade man också en fantastisk idé
om att anordna klostervandringar, retreater och pilgrimsvandringar. Det
finns fantastiska idéer. Det skulle vara roligt om någonting förverkligades.
Det mesta tenderar trots allt att rinna ut i sanden.
Viktigt är också att landskapsregeringen sätter fokus på barn och unga. Att
främja läsintresset gör att barn och unga växer och det är också gynnsamt för
skolgången och vidare studier. Det är också ett projekt som är väldigt bra.
Från liberalernas sida har vi granskat och analyserat det kulturpolitiska
programmet. Jag kan för egen del konstatera med tillfredsställelse att vi har
kompetent folk i partiet. Vi har kunskap inom dans, teater, musik, körverksamhet, kulturarv och vi har direkta kulturproducenter. I det här programmet saknar vi flera grenar inom kulturen, trots att det var en revidering. Vi
skulle ändå velat ha uppdaterade linjedragningar när det gäller konsten, och
kulturarvet. Var är litteraturen, var är det immateriella kulturarvet och var är
dansen?
Vi hade fem olika kompletteringar. För det första, vi undrar varför man
inte har använt sig av den kompetens som finns i landskapet tjänst? Varför
har man inte involverat konstnämnden, litteraturnämnden och musiknämnden? Det är en sak som vi har möjlighet att göra om ärendet utskottsbehandlas.
För det andra så saknar vi kulturarvet, vi saknar kopplingen till kulturarvsutredningen. Det fanns en parlamentarisk grupp som gjorde en kulturarvsutredning, den blev klar för några år sedan och där betonade man kraftigt
att kunskapen om det förflutna måste göras till en angelägenhet för det lokala
samhället. Den utredningen har vi inte alls tagit tillvara. Vi har ett fantastiskt
kulturarv. Det står ingenting om kungsgårdarna, det står ingenting om
Kastelholm eller Ålands museum. Vi skulle vilja ha besked om Bomarsund,
vilket jag lyfte i en replikväxling här. Liberalerna tror att det finns en stor
potential i Bomarsund.
För det tredje, vi tycker också att det är bra att man vill sätta fokus på hur
man fördelar medel. Vilka kriterier gäller för kulturbidrag? Det är bra att man
eftersträvar större flexibilitet. Samtidigt har vi inom förvaltningen olika avdelningar som ger bidrag. Man behöver få ihop det där och få en ordentlig
riktlinje.
Idag är flera kulturutövare professionella och säljer sina tjänster. Ska de få
kulturbidrag på samma villkor som tredje sektorn där alla eldsjälar finns? Det
handlar ju om att kulturen håller på att bli en näringsgren. Man borde för876

söka dra någon slags linje där. Jag vet att det är svårt, men man borde försöka få några principer där.
Vi diskuterade faktiskt också kulturdelegationen och principen om man
ska vara aktiv kulturutövare när man sitter i kulturdelegationen. Vi inom liberalerna diskuterade om det uppstå intressekonflikter, speciellt i vårt lilla
samhälle. Det är bra att man också sätter fokus när det gäller stöd och bidrag
på förnyelseutveckling och nya samarbetsformer.
För det fjärde skulle liberalerna också vilja ha en utvärdering av Alandica.
År 2014 är det fem år sedan Alandica öppnade. Vad fungerar, vad fungerar
inte och hur kan vi göra Alandica mera tillgängligt? Det skulle vara ett alldeles utmärkt projekt t.ex. för en högskolestuderande att utreda.
För det femte så finns ett rejält stycke om musikinstitutet och deras fantastiska verksamhet, hur vi odlar musiker på Åland och att det finns en bra utbildning på grundläggande nivå. Musikinstitutet har och har väldigt länge
haft behov av utbyggnad. Från liberalernas sida skulle vi gärna se att musikinstitutet skulle få ändamålsenliga lokaler. Vi skulle väldigt gärna vilja ha en
åländsk kulturskola, där musiken, dansen och teatern skulle finnas.
Liberalerna tycker att det kulturpolitiska programmet ska remitteras till
lag- och kulturutskottet så att vi får fördjupa oss i frågorna.
Fast jag är totalt obegåvad, jag kan inte musicera och jag kan inte sjunga,
men för mig personligen är kulturen livslust och inspiration. Jag läste för
några år sedan vad som är viktigt när det gäller kulturpolitik. Hur ska man
stötta kulturen, hur ska man visa intresse och välvilja? Då kom det är helt
frankt från kulturarbetarna: ”Hosta upp strålarna, så sköter det sig självt!”
Det var ganska klara besked.
Det var liberalernas funderingar.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det sista, att hosta upp stålarna, är ganska talande. Det blev
kontentan av den politik som förts under lång tid och som ändå måste
vara grunden för att skapa förutsättningar. Det ska finnas resurser i
form av pengar eller stålar.
Det här programmet kunde ha varit mycket längre, mycket djupare
och mycket bredare. På något sätt måste man avgränsa sig och försöka
beskriva de huvudlinjer som man vill jobba med. Det finns säkert sådant
som vi har förbisett och som kunde kompletteras. När man utskottsbehandlar det här ärendet så får man också in möjligheten att föra det resonemanget.
Jag vill poängtera att det är väldigt viktigt att kulturpolitiken i första
hand inte blir ideologisk utan skapar förutsättningarna för kulturutövarna. Därför är jag öppen för den fortsatta dialogen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är i princip omöjligt att skriva ett kulturpolitiskt program
som alla blir nöjda med. När jag har diskuterat det kulturpolitiska programmet med kulturutövare så har jag hört att man saknar dansen, litteraturen och bildkonsten. Programmet skulle inte ha blivit väldigt
mycket längre om man skulle ha haft några långsiktiga åtgärder som
man vill jobba med under dessa kulturområden också.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är säkert möjligt. Man måste hela tiden jobba med vad
man tror att man klarar av att genomföra under en viss period och hur
de ekonomiska resurserna finns tillgängliga. Man kunde säkert på olika
sätt komplettera och få det mera attraktivt för vissa och kanske mindre
attraktivt för andra.
Diskussionen får fortsätta här. Jag kan återkomma och ge lite mera
detaljerade svar kring de frågeställningar och de förslag till förändringar
som ltl Sjögren hade för liberalernas del. Det är omöjligt för mig att
kommentera detta här nu på några minuter. Jag får försöka återkomma
under ett senare skede i debatten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan jag till viss del ha förståelse för. Landskapsregeringen
säger att man inte vill sätta något slutdatum för det här kulturpolitiska
programmet. Det här är någonting som ska leva och som nya politiker
kan ta ställning till. Det skulle ha varit på sin plats om det hade stått något om de olika konstarterna inom kulturen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren efterlyste kulturarvet ganska mycket. Man kanske ändå måste göra en sådan avgränsning att de verksamheter som ligger under museibyrån inte ska ingå i det kulturpolitiska
programmet. Så uppfattade jag det, annars blir det väldigt omfattande.
Det är ju mycket fråga om museiverksamhet och antikvarisk kunskap.
Det här programmet fokuserar mera på det fria kulturlivet.
Ltl Sjögren efterlyste den mobila ungdomslokalen som SKUNK ville
sköta. Den mötte stort motstånd från ganska många partier här i lagtinget. Men om ltl Sjögren är för den mobila ungdomslokalen så föreslår
jag att hon tar upp frågan i utskottet. Det kunde vara mycket bra.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är säkert på det viset när det gäller det museala. Landskapsregeringen säger att det ska dras upp särskilda politiska riktlinjer
när det gäller kulturarvet. Det är väldigt viktigt och vi har ett stort kulturarv som vi behöver förvalta. Det är kungsgårdarna, Kastelholm, den
museala verksamheten och Bomarsund, det kan vi inte lämna för fäfot.
När det gäller SKUNK så tyckte jag att det var en bra idé. Jag kommer
ihåg att SKUNK och ungdomsförbundet hade samma idé. När talmannen var utbildningsminister så försökte man få ihop de här viljorna och
att man skulle kunna göra ett samprojekt, men det rann ut i sanden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tror att ltl Sjögren i stor utsträckning finner svaret i sitt
eget parti till varför det inte blev något. Jag säger inte att andra inte
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hade del i det, men där finns nog svaret. Men finns det nu ett intresse
från liberalerna så kan ni räkna med socialdemokraternas stöd.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag tror inte att liberalerna har stoppat något sådant här projekt överhuvudtaget. Jag tycker att man ska vara smidig när det gäller barn- och
ungdomskultur. Vi har ett dilemma, vi har ungdomslokaler över hela
Åland som kräver mycket tid och pengar samtidigt som de lite har spelat
ut sin roll när det gäller platser för ungdomar att vara på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag fortsätter lite där förra replikskiftet avslutades,
den ambulerande ungdomslokalen. Jag minns att jag hade en finansmotion, men den ströks ur budgeten av den förra regeringen. Från liberalerna fick vi ganska tydliga signaler att det inte behövdes, för att man
skulle satsa på ungdomslokalerna och göra om dem mera till ”Folkets
Hus", jag minns inte benämningen. Man skulle inte bara ha dem som
ungdomslokaler utan de skulle vara för alla, och framförallt i skärgården
där ungdomslokalerna står tomma. Detta framfördes ganska starkt från
de liberala bänkarna. Därför borde väl liberalerna vara nöjda med texten: ”Det är angeläget att de ungdomslokaler som finns i alla kommuner används så mycket som möjligt och fungerar som lokala mötesplatser.” Det är väl bra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst ska man utnyttja de lokalerna som finns och att det finns
potential att ungdomarna faktiskt vill vara där. Det som jag kommer
ihåg var att man jobbade väldigt hårt från utbildnings- och kulturavdelningen för att få ihop de här båda projekten. Problemet var väl att det
var två likartade projekt och det var kanske svårt att få samarbetet att
fungera. Jag har alltid tyckt att idén var bra.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Katrin Sjögren. Jag tror att vi kan hitta en
enighet i utskottet. Både ltl Katrin Sjögren och jag kan mycket väl tänka
oss en satsning på en ambulerande ungdomsbil i skärgården. Jag tror att
vi kan hitta en gemensam sak. Det är bra att man har ändrat sig så att
man kommer att stöda det här. Det låter fint.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag har en liten undran alldeles så här i början; varför kallas det för förslag till kulturpolitiskt program? Är inte detta regeringens kulturpolitiska program? Det kanske har slunkit med från något förslag till någon lagframställning. Utskottet kanske kan justera det.
Till själva programmet, dess uppbyggnad, hur man har tagit fram det och
något om innehållet. Jag tänker inte gå igenom det sida för sida. Generellt
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tycker jag att det är en bra text. Texten innehåller spänst och är förhållandevis kort. Det är också bra struktur på den och det finns koncentration i de
olika styckena. Programmet är lättläst, lätt att ta till sig och innehåller väldigt
mycket.
Programmet för också ett resonemang på ett övergripande plan men det
finns också konkreta åtgärder. Jag tycker också att tidpunkten är ett bra val
för ett sådant här program. En tendens har varit att sådana här program görs
nästan samma år som det lagting som antar programmet går hem och det blir
nyval. Det är sorgligt att se hur de här programmen bara glöms bort och alla
stackars människor och tjänstemän som har jobbat seriöst med de här programmen i tron att de ska resultera i några förändringar. Jag tycker att det är
bra att programmet kommer nu.
Jag är särskilt stolt över att man utgår från ”Växtkraft” från 2006. Det var
nuvarande lantrådet Camilla Gunell som tog fram det programmet när hon
var utbildningsminister. Växtkraft från 2006 tål att användas som jämförelsegrund av utskottet, för det ska tydligen uppfattas som en uppdatering.
Det är inte lätt och kanske inte heller önskvärt, som ansvariga ministern
sade, att ta fram ett helt nytt program. Kulturen och våra kulturyttringar har
en lång historia och de är i många fall väldigt väl integrerade i vårt samhälle.
Kulturpolitiken, som syftar till att ge förutsättningar för det fria kulturlivet att
utvecklas, bygger på regelverk och system som är ganska väl etablerade redan.
Fru talman! Med andra ord, vi socialdemokrater har inte några graverande
invändningar mot programmet. Vi kan mycket väl tänka oss att utskottet efter en grundlig behandling föreslår att programmet ska godkännas.
Sedan några mera principiella och ganska kritiska kommentarer angående
en punkt som inte någon har berört här. Det finns ett begrepp, under punkt 4
på den näst sista sidan, där det talas om armlängdsprincipen. Om man följer
med den nordiska kulturpolitiken och debatten så är det här ett väldigt debatterat område, en mycket viktig princip idag. Det här begreppet förklaras inte
här. Utskottet kunde mycket väl försöka definiera och förklara vad begreppet
betyder i det här kulturpolitiska sammanhanget. Jag vågar mig inte på en definition. Det betyder åtminstone för mig att det politiska etablissemanget inte
ska styra kulturens innehåll utan stöda kulturen så att den fritt kan utvecklas.
När man sedan tittar på hur gruppen, som har tagit fram det här programmet, ser ut så består den enbart av tjänstemän förutom en person, ordförande för kulturdelegationen Robert Liewendahl som har varit med i arbetsgruppen. Då infinner sig den första frågan; är det armlängsprincip? Jag
säger inte att det här är fel, jag säger inte ens att det är dåligt men man måste
kunna föra diskussionen om det är rätt värdering. Utan att nu har mätt och
vägt det här programmet på guldvåg så kan man nog konstatera att särskilt
scenkonsten har fått ett ganska betydande utrymme i det här kulturpolitiska
programmet. Jag antar att det har att göra med att den enda politikern som
har varit med i arbetsgruppen är en central gestalt inom scenkonsten på
Åland.
Fru talman! Jag är väldigt störd över att ledamöterna Perämaa och Gunnar
Jansson står och pratar med varandra i salen. Apropå härskartekniker så kallas det där för osynliggörande.

880

Talmannen
Lagtingsledamot Barbro Sundback har ordet!
Ltl Barbro Sundback

Tack, jag tvivlade för ett ögonblick att det var på det sättet.
Fru talman! Eftersom sammansättningen av kommittén är sådan att det
finns en politiker som är väldigt central inom en konstform och som dessutom är kulturdelegationens ordförande så är det ganska ofrånkomligt att det
återspeglas i kulturprogrammet. Det kanske inte är armlängsprincipen, åtminstone inte så som jag uppfattar den.
Armlängsprincipen betyder också att man inte på politisk grund ska ta
ställning till innehållet i kulturen. Eftersom jag har varit med ganska länge så
ska jag ge er två exempel på när inte regeringar men landskapsstyrelser inte
har hållit armlängsprincipen.
Det var ett år som svenska teatern i Åbo fick avslag på sitt årliga stöd. Stödet är inte så mycket, men de har fått något slags stöd för att de turnerar här.
De kallar sig för regionteater och räknar in Åland där. Avslaget motiverades
med att svenska teatern i Åbo var en icke åländsk kulturyttring. Det menar
jag att är ett direkt politiskt ställningstagande.
Ett annat liknande beslut som samma landskapsstyrelse tog var att konstkommissionen inte skulle dela ut pengar till andra än åländska konstnärer,
och det kanske man kan definiera på något sätt, och bara till tavlor som hade
åländska motiv. En tavla kan ju vara någonting väldigt icke figurativt, men
målad av en ålänning eller av en väldigt stor konstnär som har varit på Åland.
Men då skulle man inte stöda detta. Det här är ganska bra exempel på hur
man inte håller den här armlängsprincipen.
Ett område som jag under året har noterat ganska mycket är att landskapet
direkt har stött historieskrivning om självstyrelsen. Det har förstås gått via
kulturdelegationen. Ibland har man distribuerat vissa essäer eller historiska
sammanfattningar om självstyrelsen i hopp om att upplysa och stärka självstyrelseviljan hos befolkningen. Det är sådan historieskrivning där staten gör
en bedömning vad som är rätt och vad som är fel och det är inte heller någon
armlängsprincip.
Fru talman! Det här är en mycket viktig princip för socialdemokraterna.
Kulturen ska inte färgas av partipolitiska överväganden. Kulturen ska vara fri
och den ska representera en mångfald i samhället. Som socialdemokrat har
jag personligen inte alltid upplevt att det har varit på det sättet. Beroende på
vilket parti eller var man har sina förankringar så har det också påverkat bidragspolitiken. Till en viss gräns kan jag hålla med om att det där inte är möjligt att reglera. Det är väldigt viktigt att man manifesterar den är principen
och att den i bästa fall kan prövas på något sätt.
Kulturen är ett politikområde som har alldeles särskilda villkor just i det
här avseendet. När vi betalar ut sociala bidrag eller näringsbidrag så är det
väldigt reglerat och man ska i efterhand redovisa att man har gjort precis det
som man har ansökt om. Men för kulturen är det inte så.
Den fria konstnären har rätt att uttrycka sig oberoende av allting annat än
sig själv. Om man kränker en annan människa i sin konst så finns det domstolar som tar ställning till det. Om man bedriver hets mot folkgrupp eller
diskriminerar någon så är det också domstolen som tar ställning till detta.
Det ska inte göras genom någon slags politisk förhandskontroll i något som
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helst organ där det sitter politiker eller varför inte till och med tjänstemän,
men deras beteende är reglerat via annan lagstiftning.
Herr talman! Jag ska nämna några punkter som jag tycker att är väldigt
bra om de kan förverkligas. Det kommer att betyda att förutsättningarna för
konstnärer och kulturlivet förbättras. Tanken att fleråriga konstnärsstipendier införs är mycket bra. De flesta konstnärer lever under väldigt osäkra villkor. Om att man ett år får möjlighet att verka med konstnärsstipendium är
det bra, men de flesta behöver flera år. Det konstnärliga arbetet är inte något
som man så där lätt utför utan det kräver mycket inspiration och det ska
verkligen verka fram i många samma. Det är väl lite olika, men för många är
det på det sättet, så det tycker vi att är jättebra.
Det är också bra att frågan om evenemangsstöd blir tydligare. Nu har det
varit möjligt att få evenemangsstöd direkt från finansministern när det gäller
stora idrottsevenemang. Det är bra om också kulturevenemang omfattas.
Det är också väldigt positivt att kulturpolitiken är med i turismstrategin.
När turismstrategin togs fram så var jag med på några gruppmöten och då
kom det fram åsikter att man nästan inte skulle använda ordet kultur för det
hade ungefär en avskräckande inverkan på dagens människor. De är så ytliga
att de inte intresserar sig för ett ställe eller ett evenemang. Det är också värdefullt att det tas upp.
Frågan om att utveckla teaterutbildning på Åland så är det inte så hemskt
många år sedan som det gjordes två utredningar. Den ena utredningen var
om en semiprofessionell teater på Åland och detsamma om en orkester. Man
kanske först ska titta i den utredningen. Teaterutbildning tycks locka många
ungdomar. Det finns ju teaterskolor runtom oss och de tar in ganska få elever
eftersom förutsättningen att få anställning är ganska begränsad. Men det är
väl inte det som det riktigt är frågan om här och det är säkert bra att det utreds på nytt. För om det finns någon säker tillväxtsektor i vårt samhälle så är
det just inom konsten och kulturen.
Det har talats här om att musikinstitutet har för små utrymmen. Ltl Katrin
Sjögren önskade sig alla möjliga utrymmen och det kan jag också önska mig.
Men nog är det en sorg att vårt KK-hus/Alandica står stängt för det mesta.
Nog måste vi väl snart inse att det här inte kan fortsätta. Ska man behöva
vara ett bolag med stora resurser för att våga hyra in sig där? Det kan inte
vara meningen med vårt KK-hus att det ska fungera så här. Ingen skugga må
falla över Wiklöf Holding, de var mer eller mindre tvungna att ta hyresavtalet
om de skulle kunna köpa Arkipelag. Jag förstod aldrig meningen med detta,
men det var väl någon fiffikus som hade räknat ut någonting. Jag tror att vi
både förlorade på affären rent ekonomiskt och kulturen fick inte vad man
hade drömt om. Ska man ha teaterutbildning och musikinstitutet behöver
nya utrymmet så tycker jag att man ska se till att Alandica blir en del av musikinstitutet och så får Björn Blomqvist sköta fiolerna. Alandica kan inte fortsätta längre så här. Vi måste ta tillbaka det, ta ansvar för att vi byggde det och
att det blev så dyrt. Alandica var tänkt för kulturen i första hand. Det blev
ingenting av konferenserna, åländska grupper skulle uppträda för de rika
konferensdeltagarna och alla skulle vara lyckliga och glada och pengarna
skulle ramla in. Det var en naiv tanke. Det är nu dags att lämna det där och gå
vidare med nya tag. Det kanske utskottet kan fundera över.
Jag tror att initiativet måste komma härifrån lagtinget. Det är lagtinget
som måste ta tag i frågan om hur vi går vidare.
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Ofta vid kultur och idrott så gäller det barn och unga. Ibland får man känslan av att många barn och unga är väldigt stressande idag. De ska fara från
den institutionen till den andra. Ett år är det fotboll och ett annat år är det
musikinstitutet. Det finns ett stort utbud och det är bra.
Den grupp som är på tillväxt är pensionärerna och de äldre. De äldre är
tacksamma kulturkonsumenter och det är av stor betydelse för att förebygga
ensamhet och social isolering. Här tycker jag nog att kommittén och ministern har missat någonting väldigt centralt.
En annan sak som jag saknar när man talar om tillgänglighet och delaktighet är digitaliseringen av vårt samhälle. Dataspel nämndes och det är ett kulturellt uttryck för vår tid. Det finns många som moraliserar om det och det
finns kanske skäl till det. Det är i alla fall en stor och viktig del av den framtida tillväxtindustrin. Jag tror att det är ett exempel på hur våra förutsättningar för både utövande av kultur och deltagande förändras. Vi har Virttuprojektet aktuellt i några kommuner för äldre människor och där borde det
finnas pengar för att sätta in kulturaktiviteter. Det finns säkert också behov
av digital utveckling på annat sätt.
Som flera av er säkert känner till så driver jag, via kulturföreningen
Katrina, digitala både opera- och balettsändningar. Vi har haft föreställningar
från London, New York och Moskva. Vi kan se världens bästa artister och föreställningar här i Mariehamn. Jag hade en idé om att vi parallellt skulle
sända några föreställningar på Kökar. Det var tekniskt fullt möjligt. Vi sökte
om pengar, Kökarborna var intresserade och det fanns stöd för det. Men det
blev ett absolut nej. Det var inte några större diskussioner om det heller, jag
accepterade det. Men hur hade man tänkt sig att man ska göra skärgårdsborna mer delaktiga och göra kulturen för dem på fasta Åland mera tillgängligt enligt det här programmet? Det enda medlet är just de här digitala sändningarna.
Herr talman! Jag har en sak kvar som jag ska ta upp och som jag verkligen
är orolig för. I det här programmet talar man om att man ska göra upp ett
särskilt program för public service. Public service betyder i allmänhetens
tjänst. Betecknande för den här typen av verksamhet är att den ska vara fri
och oberoende från politisk styrning. Public service hos oss betyder i praktiken Ålands radio och TV. Ålands radio och TV har ett public serviceuppdrag
att informera, komma med fakta, nyheter, kulturprogram, idrottsprogram,
debattprogram osv. Och de har en alldeles central uppgift; att kritisera lagting
och landskapsregeringen och andra politiska organ. Traditionen för att göra
dem helt oberoende av politisk styrning är att programverksamheten och
redaktionen ska jobba helt oberoende av politisk styrning. Det står inte här
vem som ska göra det här programmet, men om det ska göras av kulturdelegationen eller någon så avråder jag på det bestämdaste.
Om det finns ett behov överhuvudtaget av ett sådant här program så ska
det göras av redaktörerna och redaktionen. Mitt förslag är att det är närmast
styrelsen som fastställer det, inte godkänner det och inte kommer med ändringar i det. Det måste vara så att inom ett publik serviceorgan så är det redaktörerna som själva gör sina riktlinjer för verksamheten.
Under tidernas gång för inte så länge sedan så har det funnits ett stort behov bland politiker att ha åsikter om allt möjligt när det gäller programinnehållet. Det är den berömda Pravdamodellen som vi inte ska ha. All inblandning av politiska organ i kulturens innehåll är uttryck för auktoritära system.
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Jag kan berätta en anekdot från Sovjetunionen. Man hade en idé om att
socialrealismen var den sovjetiska kulturpolitiken. Man hade kommissioner
som granskade att Shostakovichs och Prokofjevs musik uppfyllde socialrealismen. Ingen visste vad som var socialrealism, ingen visste hur man skulle
tolka musiken i de termerna och det var en politisk förföljelse. Det var väldigt
luddigt var gränsen går. Det händer snabbt också i ett litet samhälle där beslutsfattarna, de som har stor makt, inte är så många och där avstånden mellan många är väldigt korta och där man drar sig för att bråka med makten.
Armlängsprincipen är det centrala för att vi ska ha ett spritt och blomstrande
konst- och kulturliv.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, herr talman! Det var ett intressant och mycket innehållsrikt anförande som ltl Barbro Sundback hade. Jag hinner inte kommentera alla
de punkter som togs upp. Jag ska kommentera några.
När det gäller armlängsprincipen så delar vi väldigt långt synen på att
politiken inte ska blanda sig i innehållet i kulturen. När jag presenterade
programmet så ägnade jag en hel del tid åt att förklara landskapsregeringens linje kring den frågan. Jag håller sedan med ltl Sundback att det
är svårt att klart och tydligt definiera den här biten, vilket ledamoten inledde sitt anförande med. Det som sedan framkom under själva anförandet så uppfattade jag att vi inte ligger speciellt långt ifrån varandra.
Vi tycker ganska lika vad gäller den biten.
När det gäller hur det här programmet har tagits fram så skiljer det
sig egentligen inte speciellt mycket ifrån förra gången. Den här gången
har man låtit kulturdelegationen få en framstående roll tillsammans
med den här arbetsgruppen. Man kan säkert diskutera detta också. Även
förra gången var det politikerna, landskapsregeringen som satt gränserna. Programmet liknar väldigt mycket det tidigare programmet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Någonstans måste politikerna komma in i det här arbetet.
Men om man i beredningen har en person som är ordförande för kulturdelegationen och som är den främsta uttolkare av programmet, så är
nog risken att det bara finns en som kan tolka programmet politiskt. Jag
har inte riktigt någon annan modell att ge. Ibland har man en helt utomstående expert eller en kulturarbetare som gör någonting. För mig
kanske det här inte hade varit problematiskt om man inte sedan ändå
kan avläsa i programmet att scenkonsten är ganska prioriterad. Det sägs
inte mycket om dans och musik som ltl Sjögren sade. Det är så att säga
det gamla vanliga.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Ser man till vilket utrymme scenkonsten får så handlar det
framförallt om skrivningarna kring Teaterskolan. Det är ju för att det
vara aktuellt. Landskapsregeringen kommer att använda de tidigare utredningarna, som också nämndes, som grund för det här. Vi ska inte utreda mera. Nu ska vi sjösätta en plan för hur det här arbetet konkret
skulle se ut om man går vidare. Det ska man göra.
Jag kan lugna ltl Sundback. Det är ett mediapolitiskt program som
ska tas fram, i vilket också frågor kring public service ska behandlas.
884

Public service frågor hör tydligt samman med den mediapolitik som ska
föras. Då kan man mycket väl föra det resonemang som ltl Sundback
gjorde. Begreppet public service är väldigt debatterat runt omkring oss
just nu. Vi på Åland behöver också debattera hur vi ser på public service
och vad public service-uppdraget är. Jag tror att det finns ett behov av
att föra den här diskussionen, men inte som en enskild fråga utan i ett
större sammanhang i ett mediapolitiskt program.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Om det är ett mediapolitiskt program som avses så
har utskottet en chans att rädda det hela. Jag vet inte riktigt vad skillnaden innebär eftersom det inte analyseras desto mera i det kulturpolitiska
programmet. Public service är egentligen inte något kontroversiellt begrepp. Det finns förstås konkurrens från de privata programbolagen där
man tycker att public service inte ska syssla med t.ex. underhållning och
då säger man inom publik service; ”nej, nej, då flyr ju alla lyssnade till
nästan bara kommersiella kanaler”. Jag tycker att SVT:s melodifestival
är ju jättesuccé. Där ser man hur public service har lyckats konkurrera
också inom den här branschen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Tack, herr talman! Det har kommit jättemånga bra i synpunkter idag. Jag har
antecknat två A4-sidor för det kommande utskottsarbetet. Jag tackar för de
synpunkterna.
Jag vill passa på att säga att ltl Pettersons anförande var ett bra till exempel på ordkonst och det var dagens höjdpunkt.
Som medlem av lag- och kulturutskottet har jag under mina snart två år i
lagtinget konstaterat att merparten av utskottets arbete handlar om lag och
lite mindre om kultur. Därför är det glädjande få läsa det här kulturprogrammet som omväxling till de lagtexter vi annars jobbar mycket med.
Att definiera kultur kan i sig vara lite knepigt, och har olika betydelse beroende på vem man frågar. Frågar man min dotter, 11 år, säger hon litteraturdagarna. Hon tycker att höjden av lycka är att få låsa in sig på flickrummet
och sträckläsa tegelstensromaner. Men alla har inte det intresset lika naturligt, och eftersom jag vet vilken underbar värld och vilka lärorika, minnesvärda äventyr man missar om man inte är läsare, så är det glädjande att
läsa att man tänker satsa på ett läsfrämjande projekt.
En av mina favoritkulturpersonligheter, Astrid Lindgren säger: ”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från
det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje".
Jag kan bara hålla med henne.
I min värld är bibliotekarier superhjältar. Det borde finnas ett nobelpris i
bibliotekariekategorin. För de bibliotekarier som jag känner, de lånar inte
bara ut böcker, utan de inspirerar, uppmuntrar och engagerar barnen i den
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underbara värld litteraturen erbjuder. Och den person som kan locka någon
tveksam eller osäker läsare i den världen, är värd sin vikt i guld.
Dagens bibliotek har också utvecklas till att vara mer än en förvaringsplats
för böcker, det är även en mötesplats för mänskor. Möten, samtal, föreläsningar, utställningar, allt detta sker inom bibliotekets väggar. Därför ska det
bli väldigt intressant att del av den åtgärdsplan för biblioteksverksamhet som
man har utarbetat. Kanske ministern kan ge lite information av var den kan
hittas och vad den innehåller.
Herr talman! Men litteratur är, oavsett hur fantastisk jag tycker den är,
bara en del av kulturen. Frågar man mina tonåriga söner, är kultur allt från
den allra svartaste black metal-musiken, till handmålade små plastgubbsarmeer, s.k. Warhammerfigurer och allt däremellan. Jag märker i diskussionerna med mina barn och andras barn att kultur delvis är en generationsfråga.
Och det gör det svårt för en vuxen att förutse och besluta om kultur för unga.
I Lemland har vi löst detta på ett sätt som är lika enkelt som det är smart.
En av de första budgetmotionerna jag lade under min första period i kommunstyrelsen var projektet Pengar i Påse. Ett projekt som nu har blivit permanent, uppskattat och t o m prisat. Pengar i påse-projektet är enkelt förklarat en bidragsform för ungdomar som vill göra något för andra ungdomar.
Reglerna är enkla och beslutsprocessen kort. Bidraget ges med tjänstemannabeslut och eventuella vinster går tillbaka till pengapåsen och kommande
projekt. Med detta system kan man förverkliga sina kulturprojekt tillsammans med en ansvarig vuxen och möjligheterna är oändliga. Det senaste projektet var en fotoutställning av en ung, fantastiskt begåvad lemländsk fotograf, hans första utställning. Det här är en projektform jag önskar man skulle
ta till landskapsnivå, för att alla unga ska ha samma möjligheter att förverkliga sina kulturprojekt.
Under åtgärdspunkten som lyder ”Under programperioden revideras gällande riktlinjer för kulturbidrag så att det skapas en större flexibilitet för
bland annat nätverk och tillfälliga projektgrupper att beviljas stöd.”, är detta
ett konkret förslag från min sida.
Men lika viktigt som det är att förverkliga sina egna kulturprojekt är det att
få ta del av kulturhistorien. Den enrocentprincip som man aktiverar för byggandet av offentliga byggnader, tycker jag är viktig och välkommen. I Lemland har vi använt oss av liknande tankegångar där vi avser förverkliga ett
Joel Pettersson-tema i den kommande ombyggnaden av skolan. Och det är
viktigt att man på något sätt specificerar kraven för hur den här procenten
ska användas på landskapsnivå. Som ministern här nämnde tidigare så måste
kulturföremålen fungera i den praktiska verksamheten och de ska användas
för att väcka intresse för kultur. Ett exempel på ett sådant projekt är den
spännande totempåle som man har på skolgården i Ytternäs skola. Det är ett
tåligt och funktionellt konstverk som väcker intresse hos varje besökare, vågar jag lova. Har ni inte sett den rekommenderar jag ett besök där.
Talman! En annan glädjande punkt, under detta stycke, är den som berör
den grundläggande utbildningen i teaterkonst som beskrivs, den vill jag gärna
höra mera om i utskottsarbetet. Teaterverksamheten på Åland har alltid varit
en ungdomskulturfråga. Vi vet alla vilka teaterprojekt man genom åren genomfört i de olika ungdomsföreningarna.
Mariehamns teaterförening har verksamhet för barn och unga, den är absolut värd att nämna men jag tror att det behövs en nytändning. Vad jag för886

står så ska nivån vara en helt annan på den teaterskola som man nu nämner i
programmet. Det är välkommet.
Så till slut en liten vädjan, eller till och med två. Ett kulturområde som alltid blomstrat på Åland är musiken. Mängden musikanter och sångare på
Åland är överväldigande och kommer i alla former och nivåer. Musikinstitutet är en fantastisk skola med en relevant utbildning i de olika musikala områdena. Men musik ska, precis som all annan kultur, vara ”bara rolig”. Detta
är extra viktig för barn och unga som idag pressas av många gånger orimliga
krav att prestera. Att ha en hobby som inte ställer de höga krav, som man ska
ställa på ett ställe som musikinstitutet, det kan vara en livlina för många.
Ungdomsorkestern är en av de glädjekällorna, tillsammans med föreningen Träffpunkt Ungdoms verksamhet på Pub Bastun. Där är spelarglädje och
gemenskap hörnstenarna, inte kunskapsnivå och prestation. Dessa två verksamheter är dessutom en väldigt stor del av vår kulturhistoria. Det ligger i
hela Ålands intresse att bevara dessa två. Jag hoppas man har en beredskap
för det på landskapsnivå.
Avslutningsvis, herr talman, definitionen av kultur ligger i betraktarens
öga. Någon sade att kultur, det är det där vi människor gör som inte aporna
gör och det ligger något i det. Kultur är vad som skiljer oss från övriga djurarter. För mig är kultur mina älskade böcker, för min son en samling plastgubbar med gyllene svärd. För någon är det gemenskapen och sången runt midsommarstången och för någon annan en välsjungen aria i Alandica. När det
gäller kultur måste ledordet alltid vara; ”låt alla blommor blomma”. Jag hoppas innerligen att det är just detta vi ska åstadkomma med detta kulturpolitiska program. Jag hoppas att det är de glasögonen lag- och kulturutskottet
har på sig i arbetet. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, herr talman! Det var ett mycket framåtsyftande och positivt anförande kring detta viktiga område. När det gäller läsningens betydelse för
människor så har detta varit uppmärksammat under ett par år här när
det gäller de alarmerande siffrorna som har kommit framförallt från
svenska sidan. På Åland har vi det hyfsat ställt med läsförmågan, men
det finns också saker som behöver rättas till. Vi har stora skillnader mellan flickors och pojkars läsande. Pojkar tenderar att gå miste om den biten. Vi har satt igång ett projekt kring de här frågorna. När lärarna från
samtliga skolor samlas till en gemensam samling i augusti så kommer vi
att ha läsning som tema för att ge dem inspiration för att börja jobba aktivt med de här frågorna. Det är bara en del.
Biblioteken fyller en mycket viktig roll i det här sammanhanget som
ltl Nylund var inne på. Vad gäller innehållet i strategierna för biblioteken så tror att det är bättre att vi tar dem när vi diskuterar vidare i utskottet. Det finns en hel del detaljer vad gäller den frågan.
Ltl Carita Nylund, replik

Jag tackar för den informationen. Jag ser fram emot att höra ministern i
utskottet.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! När det gäller de två musikinstitutioner som nämndes så
delar jag åsikten om vikten av att de ska finnas med. I det här samman887

hanget är det viktigt att konstatera att också kommunerna har ett
ganska stort ansvar i det här sammanhanget. Vi fördelar pengar till
kommunerna via landskapsandelar för att man ska ha möjlighet att
stöda sådant som inte bara är nyttigt för den egna kommunen utan där
man också tar ansvar för helheten. Jag avvisar inte tanken på att man
skulle hitta möjligheter att stöda det här. Jag har heller inte en lösning
så här rakt av på hur man kan göra det. Efter att man har ansökt om
pengar så blir det någonting som kulturdelegationen ytterligare får ta
ställning till vad man kan göra eller inte göra i det sammanhanget.
Detta med pengar i påse tycker jag är ett jättebra initiativ. Jag har
själva varit med i Mariehamn när man har infört det i ett ännu bredare
perspektiv. Då lade vi det på fritidssektorn och där kunde det finnas allt
från kultur till andra föreningar som ville starta upp. Vi kallade det för
akutpengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Utbildning och kultur är för mig ett av de mest centrala
politikområdena som landskapet bedriver. Det är ändå via utbildning som vi
får tillväxt, kreativitet, allt vad det medför och människor som klarar av att
sköta det kommande samhället. Via kulturen skapar vi innovationer och
kreativitet. Om vi inte satsar på de här två områdena så har vi inte så mycket
framtid kvar här på Åland.
Ålands kulturpolitik ska främja kreativitet, mångfald och delaktighet.
Dessa mål bör man uppnå genom att förbättra verksamhetsförutsättningarna
för konstnärer och andra som utför skapande arbete samt för konst- och kulturinrättningarna. Kultur ökar förutsättningarna för ett gott liv. Kulturen har
blivit allmänt accepterad som yrkesform samtidigt som kulturekonomin, kulturföretagsamheten och kulturexporten har blivit en del av Finlands och hoppeligen också Ålands kulturpolitik.
Kulturpolitiken styrs av våra grundläggande rättigheter. Kulturen, vårt kulturarv, som har nämnts idag, och kulturmiljön är en del av vår nationalegendom. Kultur och konst bygger på fri kreativitet, som Barbro Sundback
nämnde, och också skapande arbete. Kreativitetens och kulturens betydelse
för samhället fortsätter att växa. Likaså växer antalet konst- och kulturutövare. Emellertid så uppskattas det kreativa kapitalet ännu inte tillräckligt. Det
tycker jag att den här tomma salen belyser.
Konsten, kulturen och kreativiteten har ett värde i vårt civiliserade samhälle. Det ökar vår bildning och det främjar vårt livslånga lärande. Det främjar också näringslivet och innovationen. Kulturen förbättrar sysselsättningen,
regionernas livskraft men också det tekniska kunnande som lyftes fram här i
ett anförande.
Konstfostran och den grad av mediefostran samt fostran till medvetenhet
om vårt kulturarv stärker våra grundvalar. Det är därför viktigt att granska
utvecklingsbehoven inom kultur och utbildningspolitiken i ett helhetsperspektiv. På olika områden inom kulturen har framväxten av ett informationssamhälle, särskilt utvecklingen av det digitala kulturmaterialet, radikalt ökat
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kulturens ekonomiska betydelse. Jag tänker bara på vilka kreativa innovatörer vårt företag PAF behöver för att utveckla alla dessa mediaspel.
Ur den immateriella produktionen och de immateriella tjänsterna har det
vuxit fram en nyskapande ekonomi. Globalt är det här ett av de snabbast växande områdena inom produktionen.
Herr talman! Kulturens växande betydelse syns i ålänningarna sätt att leva.
Vi konsumerar mer kultur. Det åländska samhället har blivit rikare, vår tillfredsställelse med livet växer, likväl bara i begränsad utsträckning när det
materiella välståndet ökar. Istället söker vi en tillfredsställelse genom att ta
kontroll över våra liv, förverkliga oss själva och därigenom ge tilltro, mening
och andligt välbefinnande. Kulturen i dessa former svarar delvis mot det behov i form av upplevelser som konkreta produktioner eller tillämpad användning av konst kräver. Kulturen stärker också individens och gruppens identitet. Åland är ett mångkulturellt samhälle och har en stark identitet. Den kulturella mångfalden har ett geografiskt läge. Man brukar säga ur sångsynvinkel; i och med att vi bor på en ö så har vi ett alldeles speciellt sångarsound.
Därför tror jag att många av våra åländska sångare klarar sig så bra internationellt. Vi har det speciellt klangljud.
När det gäller vårt språk och vårt kulturarv så har vårt ö-samhälle alltid bidraget till vårt sätt att uttrycka oss och till våra sedvänjor.
Det växer också fram nya livskulturer, delkulturer, subkulturer och lokalkulturer. Vi har tidigare debatterat invandring och vi förväntar också att invandringen ska öka under de närmaste årtiondena. De människor som flyttar
hit för med sig nya begåvningsresurser och ny kreativitet. Det gäller att ta tillvara den livskraften.
Socialdemokraterna har inte något problem att anta det kulturpolitiska
programmet, som vi redan hörde av gruppledare Barbro Sundbacks anförande. Det är några saker som jag speciellt vill lyfta fram.
Ur socialdemokratisk synvinkel är jag glad att se att man också tagit fram
funktionshindrades möjligheter att utöva kultur. Man kommer också att satsa
på professionella musikers och konstutövares möjligheter att få bidrag för sin
verksamhet. För vi lever inte utan pengar.
Barnens litteraturdagar ska man främja via bibliotekens verksamhet och
det skulle man absolut behöva lyfta fram mera.
Man ska också göra en översyn av stöden. Här ser jag nog PAF som en central och viktig partner som vi ska värna om.
Under programperioden ska en satsning för att främja läsintresset för barn
och unga göras. Precis som ltl Nylund nämnde så är barnens litteraturdagar
centrala.
Svenska kulturfonden har ett bidragssystem som heter kultur i skolan och
som många lärare utnyttjar. Det är någonting som vi eventuellt skulle kunna
införa på Åland också. Engagerar man kulturutövare i utbildningen i sin
undervisning så får man bidrag för att betala deras lön. Då får barnen genast
en direkt kontakt med kulturutövare.
Ålands sång och musikförbund, där jag är styrelsemedlem, har också särskilt öronmärkta pengar för att utbilda lärare inom det här området, och de
satsar extra resurser på de stora musikevenemangen. Flera åländska skolor
var till Esbo på skolmusik här tidigare.
Socialdemokraterna har fört en politik som har målsättning att kulturarvet, kreativiteten och konsten men också den övriga kulturen ska genomgå en
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gynnsam utveckling. De resurser som är involverade ska användas till att
fromma individer och grupper men också Åland som helhet. Vi tror att detta
får det åländska samhället att utvecklas som ett kreativt välfärdssamhälle.
Vi har också lyft upp den tredje sektorns betydelse och alla dessa ivriga
kreativa musiker som har musiken som hobby. Det är klart att vi ska stöda
dem men inte glömma bort den professionella kraft som också finns på ön.
Alla dessa unga, som har farit ut studerat och ”brandar” Åland och lyfter fram
Åland som ett exempel, måste vi även kunna bjuda tillbaka hem till Åland och
ge dem möjligheter att arbeta. Därför borde det här stipendie- och bidragssystemet för konstnärer och andra som utför skapande arbete förbättras.
Intressant är att i riket utreder man även hur privat finansiering såsom
sponsorering och företagssamarbete till konstnärer kan främjas med hjälp av
skattepolitik och andra instrument. Man får avdrag om man stöder kulturverksamhet.
Ålands musikinstitut nämns också i det kulturpolitiska programmet. Enligt
mig har Ålands musikinstitut en central roll för att fostra och utbilda professionella musiker. Det är i Ålands musikinstitut som de får sin start. Vi måste
stöda Ålands musikinstituts verksamhet och de måste också ges utvecklingsmöjligheter. Det drömscenario, som ltl Barbro Sundback lyfte upp där KKhuset skulle bli ett levande kulturhus och ett hus för alla, det är något som jag
hoppas kunna få uppleva. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! I likhet med andra talare så förundrar jag mig också över rubriken på detta aktstycke. Det är en detalj i sammanhanget hur det ena eller
andra ordet har smugit sig in i rubriken. Jag tar fasta på termen kulturpolitiskt program. Även den termen är i mina öron främmande därför att kulturen kan inte och ska inte administreras eller förvaltas. Kulturen, konsten
och vetenskapen ska kännetecknas av frihet.
Jag tror att det är därför som UNESCO har den definitionen av kultur som
återges på sidan 2. Som vi märker är det en definition som innehåller två saker. Det ena är vad som erkänns som kultur och det andra är kulturella yttringar. Jag tycker att det senare är mera intressant faktiskt där mänskliga rättigheter har en framträdande ställning. I kulturella yttringar ska respekten
för grundläggande fri- och rättigheter alltid framträda. Därmed avses just frihet för kulturella, konstnärliga och vetenskapliga yttringar.
Eftersom det här korta anförande utmynnar i ett förslag om bordläggning
så ska jag också säga vad som kanske mest bekymrar mot bakgrund av det
nämnda. Det är det som bl.a. ltl Sundback här nämnde, dvs. lokutionen på sidan 4, att ett särskilt program för public service utarbetas. När man backar i
texten så ser man att härmed avses Ålands radio och TV. Ska man verkligen
ha ett program som beskriver hur public service verksamheten ska utövas?
Strider det mot de tidigare grundläggande kraven på frihet som jag nämnde?
Det är möjligt att den elektroniska kommunikationen har haft en svacka
när den tryckta kommunikationen vält fram. Eller möjligen förhåller det sig
på det sättet att den elektroniska kommunikationen nu väller fram med en
sådan tyngd att den tryckta kommunikationen utmanas. Tidningar har, som
vi vet, problem och de problemen växer. Tidningshusen möter utmaningarna
med att elektronisera sin kommunikation. Radion och TV är en elektronisk
kommunikation. Härmed menar jag bara att betydelsen av en fri och obun-
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den public service verksamhet på Åland är A och O. Betydelse för den friheten
ökar, den minskar inte utan den kommer att öka.
Det frågades också tidigare hur man tryggar den friheten. Det finns många
svar på den saken. Ett populärt svar som vi i riksdagen fick lära oss i tiden var
följande: ”Ni ska veta det sedan att i rundradion eller YLE i Finland så finns
det en stående order i alla led att kommer det fråga från någon politiker så
ska den avböjas. Så är det bara”.
Kanske flera av oss här också minns den 1 maj 1996, den dagen när Ålands
radio och TV inledde sin verksamhet under landskapslagstiftning som ett
självständigt aktiebolag, landskapsägt i självstyrelsesystemet. Den dåvarande
trafikministern Ole Norrback sade som slutvinjett på sitt öppningsanförande:
”Kom ihåg sedan, vad än ni företar er, se till att ni håller fria från all politisk inblandning”. Så var det då och så är det fortfarande.
Nu diskuterar man mycket finansieringen av Ålands radio och TVverksamhet. Det gör man säkert för att det finns ett objektivt behov för det,
vilket vi har sett under åren efter 1996. Vi följer också den diskussion som
förs i riket där man har infört en radio- eller en YLE-skatt, medan debatten
ännu lite vacklar i Sverige. Jag tillhör dem som tror att det ungefär kommer
en motsvarande skatt i Sverige även om det nu finns motstånd mot det. Vi
måste föra den diskussionen här hos oss också. Det är mycket möjligt att
också den aspekten kunde ha rymts med i detta dokument. I liberalerna har
vi rätt bestämda åsikter på den här punkten.
Herr talman! Det här är orsaken till att jag nu föreslår att debatten om
detta ärende bordläggs till att lagtingets plenum på måndag den 3 juni. Jag
hoppas att vi kan fortsätta den här diskussionen om frihet inom radio- och
TV-verksamheten. Möjligen har jag för egen del ett behov av att ministern
och ni andra skulle tänka på frågan om inte idrott också är en sådan folkrörelse som är en kulturell yttring. Jag tillhör dem som anser detta. Jag vill inte
alls blanda bort korten. Jag är fullt medveten om att när det gäller den administrativa verksamheten inom kultur- kontra idrottsverksamhet så lyder det
under skilda administrativa system. Jag tycker ändå att idrott i de allra flesta
uttryck av idrott nog också är en kulturell yttring.
Jag slutar här, herr talman, och hoppas kunna fortsätta på måndag.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Som jag nämnde här tidigare så är det inte frågan om att
gå in och styra public service, utan att föra ett resonemang om betydelsen av public service. Det är i perspektivet kring en mediapolitik som
ska föras. Det är alltså en liknande debatt som vi hade under den förra
perioden när den förra regeringen gav ett mediapolitiskt program.
I vårt regeringsprogram för den här regeringen har vi också gått in för
att vi ska lägga ett sådant program och det är detta som avses i det här
sammanhanget. Det är ett program som ska diskutera mediapolitiken. I
mediapolitiken är public service något väldigt väsentligt som jag, till
stora delar, delar ltl Gunnar Janssons infallsvinklar. Jag menar också att
det finns ett behov av att ständigt och jämt diskutera, inte minst utgående ifrån det perspektiv som ledamoten själv lyfte fram; den tekniska
utvecklingen. På Åland har vi inte minst det public serviceuppdraget att
man ganska långt involverat att vi ska se public service också från andra
länder. Det är helt annat än vad det ser ut på andra håll i Norden.

891

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman. Tack ministern för det klarläggande.
Ja, men för att hålla mig till public serviceverksamheten, så dess
självständighet, oberoende och frihet kan bara tryggas om dess ekonomiska förutsättningar är stabila och så autonoma som det bara är möjligt.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Frågorna kring finansieringen ligger inte rakt av på mitt
bord i det här läget. Ministern som ansvarar för infrastrukturen och trafiken är ansvarig för finansieringen. Landskapregeringen har naturligtvis diskuterat detta nu under en längre tid och har funderingar kring de
här frågorna. Man kan ändå inte komma ifrån att även där kommer politiken och den här salens inflytande på ett eller annat sätt. Man måste
bestämma sig för det system som man vill ha. Jag delar helt och hållet ltl
Janssons syn på att vi måste hitta ett system som har legitimitet i förhållande till medborgarna i betydligt större utsträckning än vad dagens system har.
Sedan vad gäller huruvida man ska ta in i idrott i detta program eller
inte. Ja, det kunde vara en möjlighet, men som ledamoten själv beskrev
så har vi idag en organisation som inte riktigt klarar av den biten. Desssutom hade det här programmet blivit orimligt stort. Landskapsregeringen jobbar också med riktlinjerna för de långsiktiga idrottspolitiska
målsättningarna. Vi återkommer på ett eller annat sätt med skrivningar
kring detta. Jag utgår ifrån att vi i budgeten kan visa lite mera av just
den biten.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Jag ber att få understöda ltl Janssons förslag om bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Torsten
Sundblom, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum 03.06.2013. Önskar någon uttala sig bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till måndag 03.06.2013.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 03.06.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Lagtingsledamoten Karl-Johan Fogelström anhåller om ledighet från plenum 56.06.2013 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Talmanskonferensen har beslutat att vi kommer att hålla två plenum idag. Talmanskonferensen har också beslutat att det blir plenum, förutom inkommande onsdag, även på
torsdag klockan 09.30.
Meddelas också att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls
vid ett särskilt plenum onsdagen den 5 juni klockan 13.00. Landskapsregeringen har
meddelat att lantrådet och alla ministrar, utom minister Thörnroos kommer att vara
närvarande vid frågestunden.
En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före alltså senast imorgon tisdag. Antecknas.
Bordläggning
1

Produktionsstöd för el
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum idag. Godkänt.

Bordläggning
2

Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2011
– 31 oktober 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJNP 2/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.06.2013. Godkänt.

Andra behandling
3

Vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2012-2013)
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.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
4

Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2012-2013)
Samma förfarande gäller för detta ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
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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.
Andra behandling
5

Utvinningsavfall
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2012-2013)
Samma förfarande gäller även för detta ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 13 § räddningslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
6

Nya försöksdjursdirektivet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2012-2013)
Samma förfarande gäller även för detta ärende.
Först föreläggs förslaget till landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
7

Täktverksamhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2012-2013)
Samma förfarande gäller även för detta ärende.
Först föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om naturvård för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling
antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskyddför
antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit
lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling efter bordläggning
8

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)
Ärendet bordlades 29.05.2013. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om främjande av
integration.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om en delvis
tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Godkänt.

Föredras efter bordläggning
9

Kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2012-2013)
Ärendet bordlades 29.05.2013. Lagtinget beslutar om ett meddelande ska remitteras eller antecknas för kännedom. Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till
lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Liberalernas grupp framträdde i denna fråga redan förra
veckan. Vi har en sak som vi vill föra fram i samband med detta ärende också.
Kulturmeddelandet rör inte Ålands radio och TV så särdeles mycket annat
än att det står nämnt om vikten av att vi har bra medier för opinionsbildning
och för ett öppet debattklimat. Det står också nämnt att åländsk public service, Ålands radio och TV, ska hålla en egen profil och engagera lokala kulturarbetare. Det nämns här att det ska tas fram ett speciellt program för detta
och det är bra.
Jag vill säga några ord om radions och TV:s finansiering, en fråga som har
varit öppen och aktuell här under en längre tid.
Vi har en situation nu där vi fortfarande finansierar vår public service radio
med licensmedel samtidigt som man på rikshåll har gått in för att införa en
rundradioavgift där man tar avgiften via beskattningen. Utbudet av public
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service finansieras via skatten. Vi liberaler tycker att det här är ett bra sätt att
finna en långsiktig finansiering i radioverksamheten när det gäller public service verksamhet här på Åland.
Vi har en någon speciell situation när det gäller upptagandet av skatter. Eftersom den här avgiften nu tas av samtliga finländska skatteskyldiga, exklusive ålänningarna, så måste det här är rimligen betyda att de influtna avgifterna som kommer till statskassan får vi här på Åland del av via avräkningen
och vårt ekonomiska system. Någon från landskapsregeringen får rätta mig
om jag har fel, men jag är rätt säker på att vi har den situationen just nu.
Det här är lite på sidan om ämnet. Det är en fråga för den diskussion som
pågår om avräkningsgrunden och hur man ska bedöma vem som är vinnare
eller förlorare när det gäller nya ekonomiska förändringar av budgetering och
intagande av skatter och avgifter, och hur man ska ändra avräkningsgrunden
i förlängningen.
Det här betyder just nu att vi via klumpsumman får in pengar som är ämnade för att finansiera public service verksamhet. Här på Åland går klumpsumman ändå till att finansiera allt övrigt som vi har ansvar att sköta om och
finansiera, men ålänningarna får därutöver fortfarande betala sin TV-licens.
Finländska medborgare finansierar public service verksamhet som också
kanaliseras till Åland medan vi här på Åland betalar våra licenser.
Det är kanske en detalj i det hela men det visar på att den här saken borde
redas upp. Landskapsregeringen har gett löften om att man arbetar med den
här frågan. De löftena har nu getts åtminstone under ett och halvt års tid och
det har påtalats många gånger under den här regeringens mandatperiod.
Vi liberaler har lämnat en åtgärdsmotion i det här ämnet. Ärendet torde
ligga i lag- och kulturutskottet i väntan på tid för behandling.
Aspekten med avräkningen är kanske en del av det hela. Vi tycker att det
finns skäl att vi skulle gå in för samma finansieringsmodell här så att ålänningarna skulle betala för public serviceutbudet via skatten. Vi tycker att licenssystemet med kontrollanter som sköter om indrivningen av uppbörden
känns väldigt förlegad. Vi bör komma till ett annat sätt att bära upp de här
pengarna. Skatteinstrumentet är ju ett väl fungerande och ett etablerat system för det.
Sedan är det också skäl att vår public service radio äntligen skulle få ett
långsiktigt besked om finansieringen av den verksamhet de ska bedriva. Mediasituationen överallt på Åland är just nu väldigt komplicerad med tanke på
att speciellt tidningarna står inför en elektronisk revolution. Vi är inne i en
övergång från papperstidning till att nyheter förmedlas elektroniskt i högre
grad. Representanter för dessa medier har säkert problem med att finansiera
sin verksamhet. Det är synnerligen viktigt att vi i den här situationen ser till
att det finns ett verklig public serviceutbud, producent av nyhetsmaterial,
som kan vara som ett nav för att tillfredsställa de behov som finns av nyheter
beskrivna på ett öppet och ett neutralt sätt.
Som sagt, långsiktig finansiering av public service verksamhet sker bäst via
skatterna. Sedan finns det också ett synnerligen stort behov inom samma organisation att hitta medel för att investera i framtida sändningsutrustning.
Den luftburna utrustningen som vi har i Smedsböle idag håller knappast särdeles långt in i framtiden. Det kommer att krävas ytterligare insatser där.
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Vi pratar för skatteinstrumentet i denna fråga, bort med licenserna och vi
önskar via ett debattinlägg i den här frågan trycka på den saken åter en gång.
Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! De mediapolitiska frågorna är delade mellan kultursidan
och infrastruktursidan. Det som gäller det mediapolitiska programmet,
som vi lyfter här, ligger på kultursidan och därmed är jag politisk ansvarig för det. Vi ligger nu i startgroparna att starta upp en kommitté som
ska jobba med det mediapolitiska programmet. Vi ska framförallt titta
på hur public service uppdraget ser ut framåt, hur de tekniska förutsättningarna ser ut inför framtiden och vad som händer runt omkring i
världen. Just nu pågår väldigt mycket utveckling inom det här området.
Vår ambition i det mediapolitiska programmet är att vi ska kunna ge
riktlinjer för hur vi ska föra mediapolitiken framåt så att ålänningarna
ska kunna få tillgång till det mediautbud som finns på ett bra sätt. Det
gäller allt från SVT PLAY till annat som ska hitta sina lösningar via ett
sådant här arbetet.
Vad gäller penningsidan så får infrastrukturminister svara vidare.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är fullt medveten om det delade ansvaret som finns
inom landskapsregeringen. Det har sina skäl, men å andra sidan så
torde det finnas ett gemensamt ansvar hos alla för att komma vidare
också i de här finansieringsfrågorna. Vi hoppas att det delade ansvaret
inte leder till att det inte händer så mycket alls på någotdera av områdena. Det viktiga är att vi betar av och löser de rätt stora frågeställningarna och på det sättet kommer vidare i den här frågan.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag är helt överens med ltl Perämaa vad gäller den här biten. Jag vill på intet sätt säga att det här ansvaret stör det här arbetet.
Det sker i nära samarbete.
Det finns ett mediapolitiskt program som gäller sedan tidigare. När vi
skrev regeringsprogrammet såg vi behovet av att programmet behöver
uppdateras. Det som händer runt omkring oss i världen går väldigt
snabbt framåt. Vi behöver förbereda oss för de utmaningar som finns på
det här området så att vi faktiskt inte blir lämnade efter. Vi ska hela tiden ligga på vågens framkant eller åtminstone vara med så att vi kan erbjuda samma som man gör runtomkring. Då blir finansieringsfrågorna
självklart också viktiga i det sammanhanget, men det får infrastrukturministern återkomma till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa tar upp ett intressant resonemang. Det är
synd att jag inte har kunnat förbereda mig inför det mera eftersom det
var det här programmet för public service som skulle utarbetas, vilket
stod i det kulturpolitiska programmet.
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Är det verkligen så att en mediaavgift tas upp via skatten på Åland?
Vad baserar ltl Perämaa den här informationen på? Jag har förstått att
fallet inte är så.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag måste ha uttryckt mig otydligt om jag sade på det viset.
Jag sade att ålänningarna är uteslutna, den här avgiften i skattereform
tas inte av ålänningarna. Men samtliga andra finländare betalar en mediaavgift till staten via sin skattesedel till staten. Det når statskassan och
rimligen oss också via avräkningsgrunden på 0,45 procent.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var bra med ett klargörande. Jag har fått klart för
mig att vi ännu inte har den situationen löst för Åland. Vi betalar inte
någonting via skatten och vi får inte heller någonting tillbaka vid klumpsumman.
Däremot är jag personligen intresserad av ett skatteinstrument för att
stöda en form av public service framöver.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om det är så att vi inte får tillbaka något av de influtna mediaavgifterna som går till statskassan så skulle det vara intressant att
höra i vilket sammanhang landskapsregeringen har enats om en sådan
mekanism tillsammans med statsmakten. Jag tror dessvärre eller dessbättre att vi faktiskt får en del av avräkningsbeloppet, en del av det som
flyter in till oss beror på de här avgifterna. En avgift via skatterna är för
mig och för oss mycket mera demokratisk och ett bättre sätt att uppbära
de pengar som behövs än systemet med licenskontrollanter som vi har
idag. Vi vet att en stor del av de betalningsskyldiga ändå hittar vägar för
att slippa betala.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är en väsentlig kulturfinansieringsfråga som ltl
Perämaa tar upp. Från och med 2013 får vi alltså dubbel ersättning för
vår radioproduktion. Vi får pengar via klumpsumman 0,45 av det som
staten bär upp i sitt nya system och så tar vi dessutom licensavgifter. Det
här är en otillfredsställande situation som måste redas ut. Det är fel att
vi på det här sättet använder oss av rikets pengar till någonting annat,
än just det som de är avsedda för. Om vi skulle ha samma system som i
riket, som ltl Perämaa förordar, så skulle vi också få dubbelt betalt. Då
skulle vi betala in själva plus att vi skulle få andelen av klumpsumman.
Bäst vore om man via en radiofond kunde finansiera Ålands radio och
TV och pengarna får vi ju redan in i vår kassa.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Fonddelen är intressant och det borde ha varit en del av
mitt anförande. Tryggheten och finansieringen för Ålands radio och TV
ska ske via en lagstadgad fond. Det finns detaljer, som vicetalmannen
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lyfte upp, att reda ut i det här sammanhanget så att vi inte tar dubbelt av
invånarna för att finansiera radioverksamheten.
För att situationen ska vara seriös i frågan om hur avräkningsbeloppet ska bedömas och till vems fördel eller nackdel de här sakerna ligger så
är det nog skäl för oss att vara seriösa på vår sida också och hantera de
här sakerna på ett korrekt sätt.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det gäller att vara fullt öppna med de här penningströmmarna. Vi tar alltså inte dubbelt idag av våra medborgare. Vi får
betalt via klumpsumman, det som tas upp i riket, plus att vi tar en enkel
avgift av våra medborgare.
Rimligen har staten rätt att kräva tillbaka enligt motsvarande överenskommelse som vi har gjort t.ex. när det gäller spelskatten, men tvärtom den här gången. Före den diskussionen har kommit igång och före
man gör de här förändringarna så vet vi att vi får de här pengarna. Då är
det rimligt att man för in pengarna i en radiofond eller något motsvarande och använder pengarna till det som de egentligen är till för. Det är
min personliga uppfattning och det hoppas jag att vi ska komma framåt
med.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Uppenbarligen ligger liberalerna och moderaterna så pass
nära varandra i våra ståndpunkter att det absolut säkert finns grogrund
för goda diskussioner i den här frågan.
Sedan en liten detalj. När vi så småningom kommer in ett avgiftssystem, förhoppningsvis via beskattningen för finansiering av den
åländska public service radioproduktionen, så finns det skäl att se på nivåerna. Enligt våra beräkningar så är det inte helt självklart att vi här på
Åland ska behöva betala en fullt lika hög mediaavgift som man betalar
på rikshåll. Verksamheterna är ganska mycket olika, vår verksamhet är
huvudsakligen fokuserad på radioproduktion, medan det på finskt håll
är frågan om TV-produktion i hög grad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar helt och hållet ltl Mats Perämaas syn på att licenssystemet är föråldrat. Det hör hemma i ett annat sekel. Men fram till att vi
har det nya systemet på plats, som landskapsregeringen arbetar intensivt med just här och nu, så kommer licenssystemet att bestå.
Jag delar också ledamotens synpunkt att det är viktigt att radion ges
vettiga verksamhetsförutsättningar. Därför är vår målsättning att det avtal som reglerar transfereringarna mellan landskapet och Ålands radio
och TV ska lagfästas.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra att landskapsregeringen delar den uppfattningen
som vi för fram här i de här frågorna. Det fordras bara den verkställande
processen och det ansvaret ligger på landskapsregeringen, såsom för-
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delningen är uppbyggd. Det är upp till ministern att leverera i den här
frågan.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att vi har en samsyn i den här frågan, vilket jag tycker att är bra. Public service uppdraget och Ålands radio och
TV är viktiga frågor för hela Ålands folk. Det är också viktigt att deras
verksamhetsförutsättningar inte förändras i samband med val och att
partierna i regeringen eventuellt byts 2015.
Vår målsättning är nu att vi inledningsvis ska ha ett avtal mellan
landskapsregeringen och Ålands radio och TV eftersom lagstiftningsarbetet tar tid. Det avtalet ligger sedan till grund för den kommande lagstiftningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker att den här diskussionen är minst sagt förvirrande. Vi
har ett kulturpolitiskt program där man säger att man vill göra ett särskilt
program för public service. Redan detta är lite förvirrande. Nu har vi hört att
det var tal om ett mediapolitiskt program. Jag vet inte hur många mediapolitiska program regeringar under åren har hållit på att ta fram. Programmen
ser alla lite likadana ut och de brukar i allmänhet inte leda till någonting. Jag
tror att i de tre senaste programmen så har lagtinget beslutat att man ska
skilja på distribution och programproduktion inom Ålands radio och TV.
Detta finns t.o.m. i den här regeringens program, men de senaste bulletinerna tyder på att det här också skjuts på framtiden.
Det här programmet, som det talas om här, hoppas jag verkligen att regeringen inte gör. Det är tydligen fortfarande så att de som har ansvar för de
här frågorna inte klarar av den här ansvarsfördelningen inom public service
och ansvaret för media. I de övriga länderna är det regeringarna som bestämmer vilket public serviceutbud man ska ha i ett land, dvs. vilka program
som alla medborgare ska kunna se förutsatt att de betalar skatt, licens eller
något annat. Det är regeringarna som bestämmer det. Regeringarna bestämmer också vad public service ska innehålla, kanske 30 procent åländsk musik
eller något sådant eller också har regeringarna på något sätt delegerat detta
till förvaltningsråd. Men grunderna för program massorna inom public service kan också regeringarna att ta fram. Om det är detta som avses så tycker
jag inte att man behöver göra program för det, utan man kan fatta beslut.
I grunden är att regeringen och lagtinget ytterst ansvarar för public serviceutbudet.
Public service är också ett sätt att hålla den här armlängdsprincipen mellan
ägarna och redaktionerna. Eftersom redaktionernas viktigaste uppgifter är att
granska framförallt regeringarna så måste den där armen vara väldigt lång.
Oberoende av regeringar och parlament ska journalister göra sina program.
Om vi vill leva i ett fritt demokratiskt samhälle så måste vi garantera det, inte
fördunkla det avståndet. Det har ännu inte lyckats på Åland. Vanligtvis brukar regeringarna tycka att det är Ålands radio och TV:s styrelse som ska driva
mediapolitiken för public service och det lyckas inte.
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Fru talman! Det stora problemet för Åland idag är att det inte finns någon
investeringsplan för hur man ska investera i tillräckligt moderna sändare så
att vi kan garantera ett kvalitetsmässigt och tekniskt bra utbud till tittarna på
Åland när man släcker ner de analoga sändarna. Det kommer att ske inom en
snar framtid, 2017 tror man, och då måste vi ha sändare i Smedsböle som kan
förmedla det nya utbudet av program.
I den mediaavgift, som här talas om, så har ingen här sagt om det också
ska ingå finansiering av investeringar eller gäller det bara den nuvarande
programproduktionen? Det är en fråga som man måste klargöra.
Det andra är om programnivån ska vara på samma nivå som hittills eller
ska vi ge några utvecklingspengar till Ålands radio och TV? Det börjar se
ganska gammalmodigt och riset ut på redaktionen. Den är väl byggd på 70talet eller kanske 80-talet. Visst har den tekniska utrustningen förnyats, men
nog är det frågan om man ska ha de där utrymmena.
Det tredje är att om vi ska kunna garantera, som här sades av ministern,
ett public serviceutbud på hela Åland så måste vi med rimliga medel satsa på
Smedsböle. Nu finns det tydligen tankar på att det inte behövs, att de privata
ska ta över, men det är mycket farligt och det kan vi från socialdemokraterna
inte gå med på. Det måste finnas en teknik som ägs av ett oberoende landskapsägt bolag och det måste finnas ett produktionsbolag som framställer
programmen utgående ifrån redaktionellt oberoende. Sedan kommer avgiften. Jag tycker att liberalerna kanske går lite fel tillväga. Man är kanske just
nu intresserad av själva finansieringen och man funderar på mediaavgiften i
riket.
På något vis tycker jag nog att det är märkligt att plötsligt på det gamla sättet ska vi öronmärka en skatt för någon speciell verksamhet på Åland. Varför
just den här skatten? Inte har vi sådant system, det är ju därför vi kallar det
för klumpsumma. Nu har vi en klump, fritt fördelat, av skatter som flyter in i
riksbudgeten minus lån. Vi diskuter ju inte någonsin annars t.ex. detta att de
här skatterna används till vägar i Finland och nu måste vi också använda dem
till vägar annars blir det någon slags dubbel finansiering.
Jag tycker att det faktiskt är ganska oväsentligt var pengarna i klumpsumman kommer ifrån, utan de pengarna fördelar vi fritt. Frågan är om de
åländska tittarna och lyssnarna ska betala något för sin public service? Jag
tycker att de ska göra det. Då har de också ett motiv att kritisera. Om det ska
finansieras över budget av lagting och regering då får vi inte armlängsprincipen. Då är det mycket lätt för politikerna att hota med det, det och det om
inte vissa saker händer inom public service. Det är mycket, mycket viktigt för
oss.
Visst flyter det in drygt 2 miljoner, som ltl Perämaa säger, i skattemedel i
vår budget som är resultatet av att man i Finland betalar mediaskatt. Hur det
ska bli här på Åland återstår väl att se. Jag tycker själv att den där skatten förefaller vara en ganska smart lösning. Den är ju dessutom delvis inkomstprövad eller progressiv så där tycker jag att man kunde resonera. Men våra problem gäller inte vad public service är, det är inget problem. Vårt problem är
att vi tekniskt är otroligt efter och också politiskt organisationsmässigt. Ansvaret för public serviceutbudet ligger på regeringen och inte på bolaget.
Tack, fru talman.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Barbro Sundback för ett synnerligen intressant anförande, till vissa delar också överensstämmande med regeringens handlingsprogram.
Vad gäller produktion och distribution så vill jag informera ledamoten att det har gjorts en internutredning om Ålands radio och TV. Landskapsregeringens finansavdelning har nu gått vidare och arbetar med
den frågan. Landskapsregeringens målsättning är som tidigare att bolagen ska separeras från varandra. Produktionen ska vara ett bolag och
distribution ska vara ett annat bolag. Vi kommer att ta upp den här diskussionen i landskapregeringen före sommaruppehållet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det låter mycket bra. Det skulle vara viktigt att få en tidsbestämning på
det här arbetet för jag tycker att det brådskar.
Hur ser man på investeringarna när det gäller modern teknik, så att vi
är beredda när SVT och FST släcker ner sina analoga sändningar?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Landskapsregeringen kommer här i juni att diskutera
fortsättningen kring en separering av produktion och distribution. Förvaltningens egen skattejurist tittar nu på transfereringarna och hur det
är mest ändamålsenligt att gå vidare i den här processen.
Vad sedan gäller själva armlängdsprincipen så är det naturligtvis något som regeringen också eftersträvar, vilket ni tog upp i ert huvudanförande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det, det var bra information. Jag saknar fortfarande diskussionen om investeringarna. Vi är långt efter våra omkringliggande regioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Regeringen försöker nu att följa det regeringsprogram som
vi var överens om. Vi ska leverera två revideringar; en revidering av det
kulturpolitiska programmet och en revidering av det mediapolitiska
programmet. Eftersom mediapolitiken är stor och omfattande så har vi
gjort väldigt tydliga avgränsningar. Vi nämner att mediapolitiken finns
med som en del av kulturpolitiken, men vi väljer att återkomma till den i
ett särskilt meddelande där vi kommer att diskutera allt från public service till teknik osv.
Jag delar inte fullt ut uppfattningen att vi är hopplöst efter. Vi har
utmaningar när det gäller HD-tekniken som vi måste ta ställning till hur
vi ska lösa. Det är sådant som ska finnas med både i budgetdiskussioner
och i de politiska programmen som vi nu tar fram.
Vi följer det regeringsprogram, som vi båda partier i regeringen har
ställt oss bakom, när det handlar om att jobba vidare med de här frågorna.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag vill önska kultur- och utbildningsministern lycka till i
sitt arbete. I det mediapolitiska programmet så tror jag att det är mycket
bra som ministern säger att koppla ihop den infrastruktur som behövs
för att vi ska kunna ha ett fullgott public serviceutbud i framtiden.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är trevligt att höra att det finns ett förtroende för att vi
kan fortsätta att jobba utgående ifrån det som vi var överens om i regeringsprogrammet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vad jag minns så har jag aldrig ifrågasatt regeringsprogrammet, däremot meningen att regeringen skulle utarbeta ett särskilt
program för public service. Ministern rättade sedan att det var ett mediapolitiskt program och det är något annat och jag är glad över den rättelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Barbro Sundback säger att man är tekniskt fruktansvärt långt efter. Jag vill ha det lite mera specificerat. Jag tror inte att
man tekniskt är så enormt långt efter. Det händer mycket, vi går över till
datorer och det kommer förmodligen också att innebära att man inte
behöver investera så mycket som tidigare när det gäller de marksända
programmen.
Det är viktigt att man jobbar vidare på PLAY-funktionerna och att vi
kan titta på TV i datorerna som man kan göra Sverige.
När det gäller det redaktionella ansvaret så tittade jag i årsberättelsen
och precis som lokaltidningarna på Åland så har man en chefredaktör
som har det fullständiga ansvaret för det redaktionella arbetet. Styrelsen
och VD:n lägger sig inte i, vad jag kan förstå.
Ltl Barbro Sundback, replik

När jag talade om armslängdsprincipen så menade jag inte styrelsen
utan att det kulturpolitiska programmet ska förverkligas av regeringen
och här står det att man ska göra särskilt program för public service.
Men ministern har korrigerat sig och sagt att det är ett mediapolitiskt
program som man är ute efter och det är en annan sak.
Kanske frågan ska redas ut om vi alla ska titta på TV i framtiden och
det ska inte finnas några HD-skärmar som man säljer till grova pengar
för man har inte tillräckligt med HD-utsändningar, så då får ålänningar
faktiskt inte riktigt det som de köper nu. Om vi ska ha en sådan TV som
vi har idag, public service, och den ska nå alla till rimligt pris, inte till det
pris som privata distributionsbolag betalar, så då måste vi nog satsa på
Smedsböle i framtiden också.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det tror jag också, precis som ltl Barbro Sundback, att
vi säkert måste göra. Men det händer väldigt mycket inom tekniken. Jag
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tror att det kanske inte kommer att vara lika tungt att investera i marksända program som det var tidigare.
Angående ansvaret så är det viktigt att man har en sådan organisation
att det är den ansvariga redaktören som bestämmer vad journalisterna
ska göra och ingen annan, precis som man har på en normal tidningsredaktion.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag för min del tycker att frågan om investeringar i utsändningsutrustning är en synnerligen viktig fråga. Det sker ju en revolution
här och stora förändringar hur invånare tar åt sig kunskap och följer
med medierna. Men man kan inte enbart inta en avvaktande roll. Ändringar kommer att ske. Är vi för mycket efter så blir vi verkligen efter
den dagen då förändringarna sker. Jag tycker att frågan är viktig.
Jag återkommer i nästa replik till frågan om avgiften.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det var en bra formulering av ltl Perämaa. Vi kan inte bara
vara avvaktande för att vi kanske inte förstår tekniken.
Vi inom socialdemokraterna tycker att vi är mycket, mycket efter. Om
andra inte tycker på samma sätt så får vi respekterar den åsikten. Vi ser
det nödvändiga i att investera i Smedsböle och att det bör göras ganska
omgående. Det finns ju redan sändare och de kan ju ersättas av modernare typer som kan ge mera program. Då bör man växla detta så att man
har kvar vissa gamla och man byter ut dem i tur och ordning. Det borde
inledas redan nu så att vi skulle vara klara någon gång runt 2017.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Något om avgiften, ltl Sundback sade att avgiftsfrågan i sig
kanske inte var så viktig. Det håller jag inte fullt med om. Med hänvisning till det som ltl Sundbacks sade, om behovet av att hålla politiken på
armslängdsavstånd från programproduktionen vid public service
radion, så menar vi att det är viktigt att vi åstadkommer en långsiktig
finansiering också för den verksamheten.
Nu har vi den kunskapen, tror vi i varje fall, att radio- och TVverksamheten går med ett underskott med den licensavgift som vi har
idag och som ingen uppenbarligen är nöjd med. För att inte armslängden bara ska bli ett litet lillfinger så finns det skäl att säkerställa den
långsiktiga finansieringen via den här avgiften, såsom vi ser det. Vi
måste se till att det finns de pengar som behövs för att verkligen utöva
public service radio.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kanske var för kategorisk om jag uttryckte mig så att avgiften inte är
viktig. Visst är avgiften viktig, men i det här kulturpolitiska meddelandet
så tyckte jag att det var en sidofråga. Utskottet kommer inte behandla
det här. Jag såg det mera som att ltl Perämaa tog tillfället i akt, och talman hade tydligen inte några invändningar, och det lyckades bra. Men
själva frågan är naturligtvis viktig.
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Vill man långsiktigt garantera finansieringen av public service radio
och TV då måste man ju bestämma sig vad det är som man ska finansiera. Är det nuvarande programomfattning, är det förbättrad teknik eller
är det möjligheter att skapa en egen åländsk public service-TV? Det
måste man bestämma först och inte bara vilken teknisk lösning vi ska ha
för att bära upp en avgift av tittarna och lyssnarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tycker också att frågan om avgifter är en liten sidofråga,
men den är ack så viktigt hos medborgarna, och därför blev jag lite inspirerad
av både ltl Perämaa och ltl Sundback som tog upp de här frågorna. Ltl
Perämaa inledde detta.
Jag reagerade på den någorlunda hyllning till den lösning som Finland har
gått in för. Jag är inte så säker på den lösningen är så bra. Därför vill jag ge n
personlig reflektion särskilt över att den är progressiv. Jag känna att detta
kan vara bekymmersamt framöver och vi måste titta noggrannare på det. Att
man tar ut avgiften över skattesedeln kan jag tänka mig men att avgiften sedan ska vara progressiv är en sak som behöver diskuteras mera. Jag tror att
det också kan leda till att acceptansen kommer att sjunka, att medelklassen
ska få betala mera utan att få ut mera. Man får vare sig flera TV-apparater eller fler program.
En differentierad TV-skatt kan leda till att public service riskerar att förlora sin legitimitet och i längden resulterar det i nedskärningar. Jag bävar lite
för detta. Vi får återkomma till det.
Landskapsregeringen jobbar på med den här frågan, jag tycker att man ska
låta dem göra det och sedan får vi ta ställning till förslaget som landskapsregeringen har jobbat fram. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet godkännas? Godkänt.
Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
För kännedom
10

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.06.013.

11

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.06.013.

12

Landskapsborgen för bostadslån
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.06.013.

13
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Samhällsservicereformen, den digitala agendan och den övergripande framtidsutvecklingen
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.06.013.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 14.05. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Första behandling
1

Produktionsstöd för el
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Vid sidan av ren mat och vatten, utbildning, vård och IT-frågor
hör förnyelsebar energi till alla samhällens största utmaningar och möjligheter. Den som producerar elektricitet billigast på ett hållbart sätt löser ett problem som hela världen brottas med. Naturens resurser är till många delar begränsade men dit hör som bekant inte vinden eller solen.
Om lagtinget godkänner detta förslag till ändring av landskapslagen om
produktionsstöd för el betyder det att en miljon euro kan föras över till
åländska vindkraftsaktörer och användas till exempelvis utveckling och
forskning. Detta beror på att Finlands regering för något år sedan ändrade
reglerna om återbäring av acciser samtidigt som branschen i Finland kompenserades med ett nytt så kallat tariffsystem. Då det visade sig svårt för de
åländska bolagen att komma med i det nya stödsystemet blev följden försämrad lönsamhet och oro inför framtiden. Därför beslöt Ålands landskapsregering att över den egna budgeten stödja den förnyelsebara energin för att ge
aktörerna den framtidstro som är nödvändig av flera skäl. Det är viktigt att
med alla medel minska beroendet av fossila bränslen hos oss och i omvärlden.
Åland har legat i framkant när det gäller utveckling av teknik för att utvinna elektricitet ur vind. Och enligt den kloka principen att man ska förbättra det man redan är bra på är det en sund investering att ytterligare förfina och utveckla den vindkraft vi byggt kunskap kring. Detta visade sig inte
vara så enkelt i dagens Europa. Lagförslaget har de senaste två åren legat i
Bryssel för notifiering. Nu är det klart och EU har inget att invända mot att
landskapet på egen hand betalar ut pengar för åren 2011 och 2012.
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I utskottsbehandlingen har vi understrukit vikten av att utvecklingen inom
vindkraften fortsätter. Hela Europa söker lösningar på energiutmaningen.
Här kan Åland spela en viktig roll och det är värdefullt att hela samhället står
bakom detta.
Finans- och näringsutskottet har konstaterat att lagförslaget till största delen utgör en teknisk ändring i den tidigare lagen och stöder förslaget som berättigar de berörda producentgrupperna till ett fast produktionsstöd om 6,90
euro per megawattimme. Anslaget ryms inom de befintliga ramarna. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag vill på landskapsregeringens vägnar rikta ett stort
tack till finans- och näringsutskottet för den föredömligt korta beredningstiden av ett så här stort och ändå viktigt ärende.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det är inte så mycket att orda om. Vi har varit eniga i utskottet. Alla har den inställningen att vi ska utnyttja möjligheten till miljövänlig el. Det är vind och vatten som är möjligt här på Åland. Det är roligt att
vi har kunnat enas i utskottet om utbetalning av det här produktionsstödet
och lagförslaget.
Jag vill ytterligare tacka infrastrukturminister Veronica Thörnroos för den
snabba behandlingen av lagförslaget.
Det som kanske är mera intressant är vad som händer i framtiden. Det har
vi också lite dryftat i utskottet, men det står inte i det här pappret. I remissdebatten var vi inne på vad som kan hända om fortsättningen inte blir positiv
för de här bolagen. Vi får hoppas att det blir ett positivt bemötande, förr eller
senare, från finska myndigheter när det gäller förhandlingarna om inmatningstarifferna. Nu gäller det detta lagförslag.
Vi har duktiga bolag idag som har etablerat vindkraft här på Åland. Det är
viktigt att vi håller intresset kvar bland både investerare och bolag så att vi
kan fortsätta att bygga ut vindkraften när de möjligheterna finns och ges.
Jag har inte mycket mer att orda om det här. Jag tycker att det är ett bra
initiativ.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I den senaste lagtingsdebatten så var jag tyvärr inte här. Jag
följde med intresset rapporteringen i media. I remissdebatten utspann
sig det en debatt om det här stödet inte skulle få användas till avkastning på insatt kapital i vindkraftsbolagen. Den åsikten företrädde också
ltl Brage Eklund, vilket jag tycker att mera lät som en tidningsgroda. Är
det sant att ltl Eklund har den åsikten att kapitalister som satsar i de här
företagen inte skulle få avkastning på sitt kapital? Det kan väl ändå inte
stämma. Jag skulle gärna se en rättelse helst i tidningen, men det går väl
bra om han gör det här i plenum också.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag kan inte ordagrant säga hur jag uttryckte mig. Jag tror inte att jag
uttryckte mig precis på det sättet. Bolagen har ju full rätt att själva bedöma vad de ska dela ut och inte dela ut. Det är inte vi härifrån lagtinget
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som bedömer det. Men jag önskar att det ska finnas en viss tankeverksamhet när man funderar på att dela ut dividender, ränta på andelskapitalet eller rabatterad el så att inte hela beloppet går till det ändamålet.
Det borde vara en sund utdelningspolitik så att pengarna inte går direkt
från landskapskassan till investerarnas plånböcker. Kanske det är
många här som har investerat och är andelsägare, men man måste ändå
ha ett visst sunt förnuft.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man ska få kapital till nya satsningar så måste man ha
sunt förnuft och se till att det är en attraktiv satsning. Annars far kapitalet någon annanstans och verkar. Om inte lagtinget har reglerat hurdan avkastning det får vara, som man gör till exempel med inmatningstarifferna i Finland, så är det fritt för de juridiska personer som
mottar det här stödet att inte alls dela ut avkastning, dela ut alltihop eller till och med dela ut mera än det här stödet, om man finner det för
gott.
Den här debatten är lite märklig. Aktörerna och investerarna som en
gång i tiden har investerat i en skattebefriad bransch måste ju själva få
avgöra. De måste väl också få rätt att räkna på avkastning på sitt kapital.
Så fungerar ju kapitalismen, annars är vi tillbaka i något system som för
länge sedan har avskaffats. Jag hoppas verkligen inte att ltl Eklund understöder det systemet.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar helt och hållet ltl Sundmans åsikter angående fritt kapital och
hur det ska fungera. Jag tror att det finns så mycket sunt förnuft i bolagen och bolagsledningarna så att man kanske har vissa tankar på var
pengarna kommer ifrån. Då kanske man inte utnyttjar hela beloppet till
att dela ut pengar till sina riskkapitalister. Alla har nog en viss förståelse
för detta. Med en viss eftertanke och klokhet så tror jag nog att det blir
bra. Annars är det precis som ltl Sundman säger, riskkapital ska behandlas fritt och politiker och myndigheter ska inte blanda sig i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
Nästa onsdag 05.06.2013 hålls en frågestund klockan 13.00. Plenum hålls samma dag
klockan 14.00. Plenum är avslutat.
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Frågestunden börjar
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 3/2012-2013)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en
fråga: Torsten Sundblom, Brage Eklund, Katrin Sjögren, Axel Jonsson, Mats Perämaa,
Anders Eriksson, Gunnar Jansson, Tony Asumaa och Wille Valve
Enligt 35 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga.
Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.
En fråga till en av de närvarande ministrarna får tillsammans med motiveringen, räcka
högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.
Efter svaret får frågeställaren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två
gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.
Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon/han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.
Jag ber ledamöterna att redan på platsen säga till vilken minister en fråga ska ställas.
Ltl Anders Eriksson

Det var en stor viljeytring från 200 lantbrukare senaste måndag. En viljeytring som ministern valde att inte ta del av. Det finns en stor oro hos en hel
näring som tyvärr för sin existens är helt beroende av politiska beslut. EU:s
konsumentstöd är helt avgörande för ekonomin i branschen. Jag tycker själv
det är åt skogen men så länge vi är EU medlemmar måste vi följa de spelregler som gäller.
Regeringen framhåller ofta vikten av lika konkurrensvillkor för det
åländska lantbruket, men följer aldrig upp.
I samband med EU-inträdet gjordes noggranna analyser och det framkom
tydligt två konkurrensnackdelar för det åländska lantbruket jämfört med omkringliggande regioner.
Småskaligheten - transportberoendet
1. Inser ministern att dessa konkurens nackdelar kvartstår i lika hög grad
idag?
2.

I så fall vad tänker regeringen göra åt det?

3.

Vilka analyser jobbar nuvarande regering utgående från?
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4. Anser ministern att det är hållbart att sänka kostnadsersättningarna. Ersättningar som redan varit på samma nivå de senaste 7 åren.
5. Vilka andra kostnadsersättningar har inte indexjusterats och till på köpet
planeras att sänkas?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Det var några frågor på en gång man skall svara på inom kort tid.
Detta har vi möjlighet att prata om ganska mycket i höst när hela LBUprogrammet ska diskuteras och sedan skall det fastställas i budgeten. Visst är
det så att småskaligheten vi har på Åland transporter osv. är en konkurrensnackdel och man väljer att se det på det sättet. Men man kan också se att det
finns vissa fördelar med att ligga ganska nära en stor marknad som Stockholm som kanske inte har utnyttjats till max ännu. Jag beklagar att jag inte
var närvarande i måndags på auktionen, det har vi läste i tidningarna om varför jag inte var, det behöver inte gå in på. Du hade fem frågor ledamoten Eriksson, hur ska jag komma ihåg alla? Vi har under hela det här året ända sedan vi la omställningsbudgeten förra året jobbat med de kommande programperioderna som kommer från 2014 var det tänkt, men det vet vi att förmodligen blir 2015. Det arbete som börjades nerifrån och upp. Där alla organisationer som finns på Åland väldigt brett har tittat på vilka hot, möjligheter,
svagheter och styrkor finns Åland. Man har jobbat många timmar i arbetsgrupperna och säkert passerat tusentals timmar, och utgått från de riktlinjer
som har kommit från strategigruppen som alla partier och stora organisationer har varit delaktiga i. Jag tycker vi har gjort ett bra utkast till program
som nu har gått ut på remiss. Man har nu på sig till sista augusti att kommentera de förslag som är utskickade. Den utgår ifrån omställningsbudgeten där
hela lagtinget var överens om att vi måste minska på kostnaderna överlag för
att få landskapets budget i balans till 2015. Beräkningsgrunden utgår ifrån 33
miljoner euro.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har benägenheten att spara alla papper och vi vill hänvisas
till omställningsbudgeten. Under näringsavdelningen står ”det bör noteras
att en ny programperiod börjar 2014” nu vet vi att det blir ett år senare, ”och
att programmens finansieringsramar inte är fastslagna.” Det är det första
som sades, det sägs också ” med beaktande av att EU:s finansieringsram för
perioden 2014-2020 inte är klar finns det en betydande osäkerhet när det
gäller dessa siffror” det står under rubriken EU finansiering perioden 20142020. Vi kan lämna det snacket att alla partier omfattade det, det var väldigt
vagt i omställningsbudgeten. Men svaret som ministern gav tyder ändå på att
det inte finns några riktiga analyser. Jag ställde frågan, anser ministern att
det fortfarande är en konkurrensnackdel, småskaligheten och transportberoendet? Han sa det kan vara det om man väljer att se det så, men hur ska man
i så fall se det?
Minister Fredrik Karlström

Som sagt vi kommer att få diskutera detta många gånger innan det här året är
över kan jag gissa, ledamot Eriksson. Visst är det en utmaning småskalighet
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och det spelar ingen roll vilken bransch så länge man är småskalig och ska
konkurrera med stora jättar och drakar på andra sidan atlanter och kontinenter och ibland andra sidan Ålands hav det kan vara tufft. Men det kan också
vara en fördel med tanke på att vi har mer soltimmar än någon annanstans i
Norden. Vi har en jordmån som är optimal många gånger för att göra de produkter som vi gör. Vi har duktiga jordbrukare som under lång tid har utvecklat sin produkt och sin produktivitet men man kan alltid bli ännu mer effektiv. När frågan kommer ner till sin spets hur många gårdar kan vi ha på
Åland? 1990 så vet vi att det var 950 stycken i dag cirka 550. Kommer det att
vara 550 kvar om tio år?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson

Det är säkert en bra fråga. Det vet vi oavsett vad minister Karlström och jag
tycker, tänker och säger så kommer en strukturrationalisering att ske det är
ofrånkomligt. Vi kan välja att påskynda den eller vi kan hjälpa till att hålla liv
i näringen och det är där som diskussionen står nu. Det är riktigt, vi är medlemmar i strategigruppen den information vi har fått är att arbetet på den nivån är ganska diffust, ganska svårt att få grepp om vart saker och ting är på
väg. Småskaligheten, sant minister Karlström det kan vara en fördel inom
många branscher. Men inom en bransch som är så oerhört detaljstyrd av
EU:s regelverk som lantbruket är det svårt att hitta fördelar när det gäller
småskaligheten. Min fråga kvarstår, om man inser att det är en nackdel var
tänker man i så fall göra man kan inte bara avfärda protester som har gjorts.
Man måste faktiskt ta det på allvar och försöka sätta sig in i, vad handlar det
om sist och slutligen.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström

Ledamot Eriksson, vad vi behöver göra är att fokusera på rätt saker med de
små resurser vi har idag i samhället. Den här regeringen tror att det är utökad
konkurrenskraft och produktivitet och det får man genom investeringar. Det
är en av de viktigaste ingredienserna därför har de produktiva investeringarna i programförslaget som gått ut ökat med 20 procent jämfört med förra perioden. Man säger att det ska vara lika verksamhetsförutsättningar som i resten av Europa och man ska ha likadant som i Finland. Jag vill bara kontra
med det, om alla andra gör fel och springer rakt in i väggen ska vi då tänka
lite nytt och lite annorlunda och vara förberedda den dagen det inte finns lika
mycket pengar att fördela som det troligtvis kommer att bli i nästa programperiod. Vi tänker inte ta bort de medel som vi har tillfört jordbruket den senaste programperioden utan vi minskar det lite.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod!
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det har aldrig startat så få utbildningsalternativ som det görs i höst i
Ålands gymnasium. Varken sociala linjen, elteknik, frisör och media och
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kommunikation startar och platserna dras ner på hotell och restaurang. Det
innebär 1,3 sökande per studieplats mot 1,17 i fjol. Vi från liberalerna ställer
oss frågan, är det rimligt att en felbudgetering inom Ålands gymnasium
drabbar årets nior så oskäligt som det gör. Ungdomarna får betala för felberäkningar i budgeten.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag vill konstatera att vi trots allt har ett fortsatt brett utbildningsutbud till våra ungdomar som går ut nian och vill söka in till våra gymnasieskolor. Skillnaden mot tidigare är att vi har ett program mindre i förhållande till hur vi brukar bjuda ut och det är sociala linjen. Som i ett mycket
sent skede blev inställt för detta år. Däremot kommer den att återkomma från
och med nästa antagningsprov. När det gäller antalet platser, tittar på hur det
såg ut förra året hade vi flera platser som erbjöds men samtidigt när vi körde
igång hösten hade vi ca 50-70 tomma platser. Platser som inte tillsattes utgående från att folk gjorde andra val sökte sig utanför Åland, fick andra typer av
studieplatser eller hittade andra lösningar på att gå vidare. När vi analyserar
läget i förhållandet till idag kan vi konstatera att de platser vi har om man tittar på den statistik som är tillgänglig dels föregående år och tidigare, med de
platser vi har i förhållande till antalet sökanden så gör både skolan och landskapsregeringen i detta skede bedömningen att vi har tillräckligt med antal
platser för att kunna erbjuda någon typ av studieplats för de studerande.
Kvitto på hur detta kommer att fungera kommer vi att få den 10 juni när antagningsprocessen är klar. Landskapsregeringen har sagt att i det skedet
kommer vi att se om det behövs ytterligare insatser från vår sida och
huruvida vi ska skjuta till både medel och ytterligare studieplatser. Till saken
ska också sägas, och det gäller sociala linjen, som inte sparades in på grund
av någon ekonomisk orsak utan handlade om helt andra orsaker.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Siffror och verklighet är två skilda saker. Vi vet i dagsläget att det
finns 47 sökanden till 20 platser på vårdlinjen. Vi vet det stora behovet som
finns ute i kommunerna och inom hälso-och sjukvården för vårdutbildade.
Räknar man med andra- och tredjehands alternativ är det över hundra personer som har sökt till 20 platser. Vår uppfattning är att vi får ett totalt rådd i
hela systemet visst vi har siffror som belägger att det finns platser, samtidigt
är Katapult och folkis ett alternativ. Vi ser klara tendenser till att vi förlänger
gymnasieutbildningen med ett år. Man söker fel och kommer kanske in på
Katapult eller folkis fast man har kapacitet att studera på gymnasialstadienivån direkt. Det kommer att innebära att vi skjuter kostnaderna framför oss
och kostnaderna kommer att öka.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Innan man drar dessa slutsatser behöver man veta vad utfallet
blir. Jag kan inte göra den bedömningen som ltl Sjögren gör just nu. Antagningsprocessen pågår vi har statistik tillgänglig från tidigare år och i förhållande till de som nu söker. Den analys som har gjorts både på skolan och hos
oss visar på att vi ska kunna erbjuda fullgoda alternativ för de studerande
som idag väljer att söka in på Ålands gymnasium. När det gäller vårdutbildningen är det många sökanden skillnaden med i fjol är inte stor. Även då
hade man ett stort tryck på vårdutbildningarna. Vi har fört resonemang som
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handlat om att man måste analysera de behov vi har av utbildningsplatser totalt sett. Vi kommer också att göra en mer långsiktig analys utgående från ett
utbildningspolitiskt program. Vår bedömning så här långt har varit att vi ska
ha platser så att det räcker.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ingen kan säga något om utfallet men jag talar här i mandat av flera
föräldrar som är verkligt oroade hur utvecklingen ser ut. Vi har minskat antalet platser med 130 stycken från 2011 och 69 från 2012 trots att antalet nior i
år är elva stycken färre. Vi har ett problem och riskerar stora felval när det
gäller eleverna. Tar man ekonomiska och samhälleliga linjen finns det 22
platser, för några år sedan var det 80. Fast vi har siffror som ser okej ut riskerar vi stort stök och bök i hela utbildningssystemet. Det är många som oroar
sig för det. Jag har sett landskapsregeringens beslut och jag tar det som positivt att man är villig att omvärdera men man sätter datum till 28 juni och 9
augusti. Många föräldrar och ungdomar är väldigt oroade över signalerna.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag är helt överens och helt medveten på samma sätt som ltl Sjögren om att det finns en viss oro kring dessa frågor. Det är för att de ser annorlunda ut än vad det har gjort tidigare. Det man ska komma ihåg är siffrorna som ltl Sjögren tar upp visst, det fanns de dryga hundra platserna mera
om man jämför med tidigare år. Men då stod vi vid höstterminen med 50-70
platser som var tomma. I ett läge där vi samtidigt är pressade från både lagting där också Sjögrens eget parti har pressat på landskapsregeringen att se
till att vi har en budget i balans. Vi måste se till att vi får största möjliga effektivitet. Att göra utbildningsutbudet optimalt det kommer vi aldrig att kunna
göra så att vi kan säga att alla får välja det man själv vill då kommer vi att ha
en situation som är väldigt ohållbar. Däremot har vi fortsättningsvis ett brett
utbud som kan bli bättre. Min signal är de att vi inte kommer att lämna någon så det blir utan något att göra i höst.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Axel Johnsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag tänkte ta upp en liten tragedi idag. Det har gjorts flera
försök att få en långsiktig verksamhet i Jan Karlsgården. Man har på senare
tid under ministerns ledning och den här regeringen försökt sälja byggnaden
med ett sanslöst arrendeavtal på 30 år som skulle göra fastighetsägaren i det
närmaste livegen. Ändå fick man in anbud, förvånansvärt bara det. Som att
detta inte var nog, så väljer man nu närmast lite känsla av panik inför sommaren att hyra ut lokalerna för kaféverksamhet med en hyra på minimi 200
euro per månad. Byggnaden står alltså tomt nästan hela året förutom i bästa
fall, eller värsta fall under sommaren när man ska konkurrera ut entreprenörer i trakten med hyror i värsta fall ligger mil från marknadsnivån. Jag vill
ställa frågan till minister Johan Ehn om hans konservativa hjärta bultar
varmt för detta upplägg för Jan Karlsgården idag?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Mitt hjärta känns mera moderat än vad det känns konservativt
till att börja med. När det gäller Jan Karlsgården är jag inte nöjd med hur den
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frågan har rullat vidare. Vi har haft en fullmakt och ett uppdrag från lagtinget
att sälja byggnaden och arrendra ut tomten. Man försökte under ledning av
byggnadsbyrån att sälja utgående från de premisserna. Tyvärr blev intresset
av olika orsaker väldigt lågt. Bl.a. har det kommit uppgifter i massmedia om
att fastigheten skulle vara i ett extremt dåligt skick. Att det finns ett renoveringsbehov är det ingen tvekan om däremot att fastigheten inte skulle vara
möjlig att få till något bra, den åsikten delar varken jag eller den beredning
som finns på det här området. Vi har vidtagit åtgärder för att kunna bjuda ut
den på nytt, det är minister Lindholm i egenskap av kansliminister som sköter försäljningen och det kommer att ske här under sommar, höst. Eftersom
vi har som målsättning att uppfylla de önskemål som lagtinget har ställt på
landskapsregeringen eller det uppdrag vi har fått. När det gäller utarrenderandet av kaféverksamheten har det tagit orimligt länge i förvaltningen. Den
diskussionen kommer jag att ta med förvaltningen varför det har tagit så
länge, så får inte ske. En kaféverksamhet i vårt turisttätaste område den behöver finnas, däremot har vi ingen restaurangverksamhet. Det med konkurrans i det sammanhanget ser jag inte som ett större problem. Det är något
som ska tjäna område som finns där med mindre kaféverksamhet, och inte ha
ett tomt hus som står och gapar.
Ltl Axel Jonsson

Det är tur att vi har en någorlunda samsyn i frågan med man blir ändå förvånad att det kunnat gå till på det sättet. Om man är medveten från landskapsregeringens sida att det finns ett renoveringsbehov varför väljer man då att
skriva ett förslag till arrendeavtal på 30 år med ett arrende på 1000 euro i
månaden för Jan Karlsgården och samtidigt skriva in en klausul att eventuella ombyggnader eller tillbyggnad kräver landskapsregeringens tillstånd?
Vem vill köpa en fastighet under dessa premisser, jag kan inte i min vildaste
fantasi föreställa mig det? Jag hoppas att man från regeringens sida faktiskt
ser på den här frågan på nytt ur ett mera realistiskt perspektiv. Att man inför
lagtinget lägger fram förslag där man även säljer marken. Det är inte gångbart längre att arrenderar ut marken man måste göra det på ett sätt som även
kan intressera en vettigt funtad entreprenör att göra någon av detta, några
andra möjligheter ser åtminstone inte jag.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn

Fru talman! När det gäller vilka krav vi har ställt på den kommande ägaren av
fastigheten är det helt klart att landskapsregeringen har anledning att titta
självkritiskt på om de villkor som fanns var för hårda, det visar de intresse
som fanns för fastigheten. Jag vill återkomma till att en av de största orsakerna att vi fick ett dåligt intresse var nog den bild av fastigheten som gjordes
gällande. Det här är inte något som är värt att göra något av jag delar inte den
uppfattningen andra får stå för det. När det gäller att sälja marken ser jag
stora bekymmer i det område vi befinner oss i, hjärtat av vår kulturvagga det
är så nära vårt slott vi kan komma. Där har jag ett problem med att sälja
marken på det sättet. Däremot tror jag genom att hitta arrendevillkor som är
rimliga och som ger goda förutsättningar kan man också hitta någon som kan
få stor nytta samt kunna driva detta vidare ett positivt sätt. Att hitta lösningar
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är landskapsregeringen intresserad av däremot markförsäljning är man försiktig till.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson

Det är synd att vi har olika syn på denna fråga vad det gäller att arrendera eller sälja marken. Bara några hundra meter intill har vi ett ypperligt exempel
på entreprenör som på egna villkor har tillfört området otroligt mycket. Som
också visar att man från landskapsregeringen och lagtingets sida släpper lite
på tyglarna för att vinna något tillbaka. I regeringsprogrammet som för övrigt
handlade om resultat och framtidstro så skrev man att inom landskapets fastighetsförvaltning finns det betydande möjligheter till effektivisering. En genomgång av fastighetsbeståndet görs och beslut fattas om vilka byggnader
som ska bibehållas osv. Det var ganska bra beskrivningar men regeringen har
nog fortfarande en hel del att leva upp till om man ska lyckas förverkliga
detta innan mandatperioden är slut. Jag önskar ministern lycka till för det är
oerhört viktiga frågor och speciellt detta område förtjänar bättre behandling
av oss politiker än vad de fått hittills. Den hälsningen ger jag till regeringen
och ministern.
Minister Johan Ehn

Tack, fru talman! När det gäller förvaltningen av våra fastigheter är det inget
som enbart ligger på utbildnings- och kulturministern utan det ligger på en
annan minister. Däremot jobbar vi med frågan om en helt ny förvaltning av
våra fastigheter där man också i samma veva tar ställning till behovet av de
fastigheter man har och i vilken omfattning man avyttrar. Jag tror att det är
viktigt i det sammanhanget också ger bedömningen på vilket sätt man gör
det. Det finns flera av våra fastigheter som jag personligen anser att helt klart
går att avyttra. Men när det gäller fastigheter i väldigt känsliga områden
måste man tänka på det att de beslut vi tar kan påverka just det otroliga värdet det har genom att finnas på det sätt som de finns i dagsläget. Vi kan istället försöka hitta andra områden i närheten av Kastelholms område där det
finns andra fastigheter som mycket väl kunde säljas som ledamoten Jonsson
föreslår. Men just här tror jag det är besvärligt, vi ställer till mer problem än
vi hittar lösningar tyvärr.
Talmannen
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag tror att man vågar säga att det skedde en avsevärd kantring i
det ekonomiska politiska tonläget mellan behandlingen av den ordinarie
budgeten och behandling av den första tilläggsbudgeten för 2013. I samband
med ordinarie budgeten kom ett enigt lagting fram till att det ekonomiska läget är så pass allvarligt att det krävs ytterligare åtgärder för att balansera
ekonomin i samband med tilläggsbudgeten så sade majoriteten det motsatta,
det redan föreslagna skulle räcka till. Nyligen publicerades siffror att under
första kvartalet 2013 var Finlands BNP utveckling negativ. BNP första kvartalet 2013 var mer än två procentenheter lägre än det motsvarande 2012. Vilken
bedömning gör finansministern idag om det finanspolitiska läget?
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det är en alltid aktuell fråga som ledamot Perämaa lyfter fram,
det ekonomiska läget och utvecklingen på marknaden. Jag vill först säga att
de ramar som vi har gett och som ska bearbetas till förvaltningen för att
kunna göra budgetberedningen inför lagtinget i höst dessa visar fortsättningsviss på underskott för nästa år, för 2015 balanserar det nästan. Allt detta
bygger på de inkomstprognoser som vi har fått tidigare från finansministeriet
klumpsumman, skattegottgörelsen och lotteriskatten. Verkligheten är den,
som ledamot Perämaa vill få fram, att det ekonomiska läget har blivit tuffare i
landet. Vi ser med spänning fram emot den nya prognosen vi kommer att få
från finansministeriet när det gäller skatteintäkterna. Och som ledamot
Perämaa sade BNP för landet är negativt senaste kvartalet. En indikator som
påverkar klumpsumman är ändå skatteinkomsterna och vi vet att finska regeringen har gjort förändringar i skattepolitiken både plus och minus. Jag kan
inte själv göra bedömningen hur det utfaller det får de kommande prognoserna visa. Om klumpsumman minskar mycket för 2014 och 2015 blir det naturligtvis svårare att få landskapsbudgeten i balans till 2015. Som jag har sagt
tidigare ser jag gärna landskapet Ålands om en koncern där klumpsumman
en den absolut största faktorn, vi har skattegottgörelsen som också är lite
problematisk och sedan lotteri skatten och PAF och en del andra inkomster
som gör att vi kanske kan få helheten att det någorlunda balanserad, men
summa summarum läget är svårare.
Talmannen
Tiden är ute! Första tilläggsanförande ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! De skattehöjningar som genomfördes var kända redan vid årsskiftet det som är nytt nu är de lägre BNP siffrorna som presenteras. Förutom
detta har jag ett protokoll framför mig som är skrivet av ledningsgruppen, de
högsta tjänstemännen som sammanträder i olika frågor regelbundet. Landskapsregeringen gav sin senaste tilläggsbudget den 28 mars. Där var budskapet att man att inte behöver göra ytterligare nedskärningar. Ledningsgruppen skriver den 4 april på detta sätt ”ledningsgruppen var enig om att
en budget i balans förutsätter att också landskapsregeringen börja diskutera nivån på verksamheten” så som jag läser det alltså nedskärningar. Hur
kan det komma sig att tjänstemannaledningen och den politiska ledningen
från landskapsregeringen har en så vitt skild uppfattning?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Där tror jag att ledamot Perämaa gör en feltolkning. Ledningsgruppen och landskapsregeringen den politiska har inte någon divergens i
våra åsikter där, tvärtom måste granska våra verksamheter hela tiden och se
vilka nivåer vi kan hålla på och vilka vi eventuellt måste sänka. Och framför
allt det som vi hade diskussion om när vi tog ramarna för nästa år, alla avdelningschefer med inne i plenisalen där vi gick igenom det ekonomiska läget.
Alla har kunskap om situationen som också ledningsgruppsprotokollet visar
och också ett uppdrag att söka alla möjliga inbesparingar man kan finna även
när det gäller att förändra eller eventuellt avsluta en verksamhet som inte
tillhör landskapets primära ansvar. Jag är helt övertygad om att ansvaret håller på att sprida sig ut i förvaltningen.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Mycket möjligt att det är på det sättet men ändå ter det sig konstigt när en landskapsregering avger en tilläggsbudget den 28 mars där man
säger att tidigare allvarliga tonläge inte behöver realiseras, det behövs inte ytterligare inbesparingar. En vecka senare säger tjänstemannakårens ledning
som har varit med och tagit tilläggsbudgeten att det krävs minskningar man
måste börja diskutera nivån på verksamheten för att nå en budgetbalans. Nu
tycks det ändå som att tjänstemannaledningen inte omfattar den politiska
kantring som den politiska landskapsregeringen gjorde mellan ordinarie
budget och tilläggsbudget. Jag har hört förklaringarna men jag tror för min
del att det finns saker som ändå måste göras.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det sista kan jag hålla med om att det finns ytterligare saker som
behöver göras. Men det som är viktigt i sammanhanget är att den här landskapsregeringen tog en omställningsbudget 2012 där vi satte upp olika mål
för de olika verksamheterna och en målsättning var att 2015 skulle vi vara i
balans. Det blir olika åtaganden för de olika avdelningarna. Landskapsregeringen vill jobba på det sättet att vi ska en långsiktighet och förutsägbarhet i
vårt arbete så att de som är avdelningschefer, byråchefer osv. ansvarar för
olika verksamheter vet mot vilket mål de ska jobba. De skakunna vara någorlunda förvissade om att inte den politiska landskapsregeringen kommer in
och rycker och knycker och förstör deras möjligheter att göra ett bra och
långsiktigt arbete. Där man hela tiden har de ekonomiska framför ögonen och
försöker göra sina verksamheter så ekonomiskt effektiva som bara möjligt. Vi
får ytterligare återkomma i samband med halvårsrapporten och diskutera de
ekonomiska frågorna för vi lever hela tiden i en dynamisk och föränderlig
värld.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson

Tack för talman! Bästa vicelantrådet i måndags var vi med om en yttring av
direktdemokrati. Det är hälsosamt bland en viktig grupp näringsutövare här
på Åland. Jag går till en annan viktig näringsutövning sjöfarten. I lantrådet
Gunells regeringsprogram sägs på sidan elva ”sjöfartens framtid säkras” efter en inledande diskussion kommer konklusionen ”landskapsregeringen avser att på sikt uppnå en betydligt bredare åländsk lagstiftnings- och förvaltningskompetens för att främja en betydande tillväxt inom åländsk sjöfart och dess klusternäringar svaret till direktivet bör ha en övergångsperiod ” hur långt har dessa ansträngningar kommit?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! När det gäller behörighetsfrågorna så är svaret att på den resan
har vi inte kommit speciellt långt ännu. Eftersom det arbete som gjorts hittills
har gått mycket ut på att försök få de verksamhetsförutsättningar som är nu
gällande och framförallt de som är på kommande 2015 att bli så rimliga som
möjligt. Rederinäringen står inför ganska stora omställningar 2015 när det
nya svaveldirektivet träder i kraft. Sedan fru talman, är det intressant och bra
att ledamot Jansson tog upp frågan jag tror att behörighetsfrågan hade lite
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större betydelse i det sammanhanget när vi skrev regeringsprogrammet. Det
har funnits ganska stor kritik mot den finländska sjöfartspolitiken genom
årens lopp därför att vi har sett utflaggning till Sverige och när det gäller
fraktsjöfart är till andra länder i världen. När vi reste till den senaste s.k. aftonskolan råkade jag träffa Widén som är VD för redarna i Finland. Jag frågade honom om hans åsikt om sjöfartspolitiken i landet, och för sakens skull
så att alla känner till det, sjöfartspolitiken är nästan helt och hållet riksbehörighet. Finland bedriver i dag den bästa sjöfartspolitiken i Europa var svaret.
Så det akuta trycket på att förändra har inte ökat i varje fall utan tvärtom är
det just nu ska försöka ta vara på de möjligheter som ges. Däremot finns det
ett långsiktigt intresse från Åland att se till att vi kan stärka vår behörighet
och bli mer en sjöfartsnation. Från rederisidan upplever man idag att man vill
konsolidera sig och omställa sig både när det gäller passagerarsidan men
framför allt fraktsidan till den nya verklighet som man lever i efter 2015.
Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Tack för svaret. Ålands redarförening finns inte längre och den
organisatoriska utveckling, förändrings utveckling som skett känner vi till
osv. Min första tilläggsfråga lyder ändå att om regeringen avser att företa sig
det som regeringsprogrammet anger här, nu talar jag inte om svaveldirektivet
det lever sitt eget liv, avser regeringen att fullfölja det som utlovas? Kommer
då lagtinget att vara delaktig i den processen?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! I de fall om det handlar behörighet och behörighetsförflyttning
mellan riket och självstyrelsen ser jag det som naturligt att lagtinget ska vara
med i en sådan process. Vi har stor kompetens i lagtinget inom det området
och stort intresse också så det kan jag utlova. Det som gäller sjöfarten och det
som tillhör vår behörighet nämligen utbildningen står också inför utmaningar och där tror jag att vi kan ta och tar några steg framåt för att bli starkare på
det området. Frågan med sjöfartsklustret och den mycket uppskattade sjöfartsdagen i maj som arrangeras i Mariehamn varje år visar att det finns ett
stort arrangemang och intresse och att sjöfartsnäringen med dess kluster
fortfarande är en framtidsbransch.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Tony Asumaa, varsågod.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag tänkte att vi skulle fråga ut vice lantrådet när han är på
hugg. Min fråga gäller vindkraften, vindkraftsstödet och inmatningstariff. Det
har gått i långbänk både det lokala eller regionala och det mera nationella
stödet. Det lokala stödet har vi fått i hamn på 500 och 500 för 2011 och 2012.
Nu kan vi läsa i media att arbets- och näringsministern har kommit med ett
förslag på ett nationellt stöd där Åland skulle ingå. Det som vi vet från oppositionen är vad som står i tidningarna och där kom vi utläsa att vi är delvis
med och delvis utanför i den s.k. inmatningstariffsystemet. Är det en rätt
tolkning?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Först vill jag säga att det egentligen är infrastrukturminister Veronica Törnroos som borde svara på denna fråga. Eftersom jag har fått frågan
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och stort sett hela dagen har gått åt till vindkraften svara gärna på frågan. Det
är som ledamoten Asumaa säger vi har fått efter fyra och ett halvt års arbete
ett förslag från arbets- och näringsministeriet och minister Vapaavuori som vi
har till behandling i landskapsregeringen. Vi har nu processat det under de
senaste dagarna och gjort olika bedömningar, vi har haft diskussioner med
förvaltningen, näringen och med våra grupper. Vi kommer också att ha diskussioner med oppositionen liberalerna och Ålands framtid lite senare under
eftermiddagen. Vår grundinställning är att detta är ett förslag vi ska arbeta
vidare med och göra det bästa av. Vi ser att det finns en väg framåt där det
naturligtvis finns saker som ännu måste klargöras, utredas och diskuteras.
Alla berörda parter har hittills sagt att ett bättre förslag än detta kommer vi
knappast att få i frågan. Nu gäller det att vi försöka ro detta i hamn och göra
det bästa möjliga.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Vad vi kan läsa, jag refererar till media, att stödet från staten är ett villkor endast för tre projekt Långnabba ett, två och Stenarna. Ännu
ett villkor var att landskapets egen insats borde vara minst 500 000 per projekt. Detta betyder alltså 1,5 milj. euro för tre projekt. Dessa tre projekt kommer att producera123.000 MWh detta utgör en lokal inmatningstariff eller
stöd på 12,5 euro per MWh. Dagspriset på elpriset i dag är 40 MWh och med
landskapets egen inmatningstariff så utgör de 5,5 euro per MWh. Den nationella inmatningstariffen är 83,5, 83,4 kommer då staten att betala mellanskillnaden på 31 euro per MWh?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det är svårt för mig att gå in på detaljer eftersom vi inte har formulerat det slutliga svaret till minister Vapaavuori. Det är som ledamot
Asumaa redogjorde ungefär så är upplägget. Man försöker göra en fördelning
av kostnader och budgetansvaret för dessa tolv år från 2016 och framåt på det
sättet att landskapet står för ca 1/2 miljon per projekt per år vilket blir 1,5
miljoner och på tolv år blir det 18 000 000 milj. Sedan vet man inte eftersom
vi lever i en dynamisk situation också här att marknadspriset kan gå upp och
det kan gå ner. Det troliga är att det kommer att stiga vilket naturligtvis är illa
för konsumenten men verkligt bra för bolagen. Som situationen är kan vi
bara jobba med intervall nu som det kommer att röra sig inom.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Som vi sade att stödet från riket och arbets- och näringsministeriet gäller endast tre projekt vi vet att många andra är på tapeten. Blir
dessa projekt av kommer vi att producera 78 procent av Ålands elkonsumtion
inte helt självförsörjande och klimatmålet på 38 procent är då uppnått med
råge som man också ställer som krav. Det här är regionalt västra Åland som
kommer att få ta del av dessa stöd. Vi har också otroligt stora projekt på östra
Åland som skulle vara i ännu större behov av stöd framförallt samhällsekonomisk effekt. Hur ser vice lantrådet på jämställdhetsprincipen vad gäller
regionalt för det stödet på Åland? Östra Åland blir med mössan i hand och
västra Åland får stöden?
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Man måste ta saken i tur och ordning. På något sätt är projekten
på västra Åland ligger längst fram i planeringen t.om så att något byggnadstillstånd har gått ut här i maj redan, så länge har man varit klar. Man tar det i
tur och ordning och en av orsakerna varför vi har kommit till en form av lösning det är att vi har begränsat det till tre projekt så att man vet de ekonomiska konsekvenserna också från finländsk sida. Över sikt ska vi se till att alla
blir så likartat behandlade som möjligt. Jag ser detta som ett längre tidsperspektiv det handlar inte enbart om ett, två, tre projekt utan det handlar om en
energiomställning här Åland där vi ska ställa om så att nästa generation kan
leva av en förnyelsebar energi. Jag ser absolut det östra projektet som ett jättesort framtidsprojekt som vi ska göra vårt yttersta för att förverkliga när den
tiden kommer.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Jag önskar ställa frågan till trafik- och infrastrukturminister Veronica Törnroos som dessvärre har andra uppdrag i dag och i det fallet går min fråga till social- och miljöminister Carina Aaltonen. Det är en
fråga av uttersta vikt. I svensk media har Åland lyfts fram som ett föredöme
inom skyddet av uttern. Sveriges Radio har rapporterat att uttrarna har egna
varningsskyltar på Åland och dessutom en varningsskylt som har blivit stulen
två gånger. Enligt svenska Vägverkets egen handbok, vilda djur och infrastruktur, kan landsvägar utgöra en barriär för vissa särskilt sårbara arter och
uttern nämns särskilt som en av dem. Enligt vår egen förvaltning är uttern
särskilt hotad och utsatt på vissa av landskapets vägar specifikt i vid Marby,
Bjärström och Kloströmmen vid Kastelholms slott. I vissa fall kunde utterproblemet lösas med enkla kostnadseffektiva metoder i stället för hastighetsbegränsningar t.ex. med trumma under vägen där uttrarna kunde krypa under. De åländska uttrarna är en sevärdhet i sig själva, ett tecken på att allt inte
är sabbat i vår natur. Kunde landskapet tänka sig att vara nordiska föregångare i skyddet av uttrar? Om inte med hastighetsbegränsningar så kanske med
innovativa varningstecken, anpassad vägtrumma och fastskruvad gummimatta.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det var en utterst intressant fråga. Uttrarna har funnits på
Åland tidigare men har varit frånvarande, utrotade har man trott under lång
tid av året. Det har bara funnits ett fåtal tillfällen när man kunnat identifiera
uttrarna under 80 och 90-talet. Nu har de kommer tillbaka det vet vi. Vi vet
att för ett par år sedan två eller tre döda uttrarna i Marby på den nya vägen
och där finns en vägtrumma. Tyvärr har man ännu inte lagt in en utterundergång, en batting i vägtrumman ännu. Uttrarna försvann p.g.a. miljögifter och
mycket annat i naturen som gjorde att de försvagades och dog ut, i dag är det
trafiken som är den stora faran. Detta är ett positivt tecken att uttrarna
kommer tillbaka här har vi en skyldighet rent lagstiftningsmässigt att ta vårt
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ansvar att se till att skydda det uttrar som vill återvända och flytta in till
Åland. Jag ser mycket väl att Åland skulle kunna vara ett utterföredöme i
Norden.
Ltl Wille Valve

Jag tackar minister Aaltonen för det svaret. Min tilläggsfråga, finns det konkreta planer på att installera balkar av det slag som skulle kunna göra trummorna i Marby och Finby mera uttervänliga och göra det möjligt för uttrarna
att säkert klättra under vägen?
Minister Carina Aaltonen

Just den här frågan har vi haft upp på bl.a. överläggningar när vi antagit nya
vägplaner så de vägar i Sund och i Hammarland som vi har på gång under
den här mandatperioden där kommer uttrarna kunna beredas möjlighet att
gå på någon spång eller liknande. Beträffande den trumma som finns i Marby
vet jag att Ålands natur och miljö för länge sedan har erbjudit sig att bygga
någon form av spång men man har inte fått svar på den frågan från trafikavdelningen. Frågan föranleder mig att vi ordna ett möte mellan trafikavdelningen och miljöbyrån för att kunna gå vidare i frågan. Jag ser också möjlighet att man inte bara sätter upp skyltar utan kanske också kan ha webkameror eller informationstavlor som påminner ålänningar och besökare om dessa
utrotningshotade djurs tillbakakomst.
Ltl Wille Valve

Jag tackar för den informationen och att Ålands natur och miljö har engagerat sig det var i ny information för mig. Men tack det låter lovande för uttern.
Minister Carina Aaltonen

Ja tack, jag fick också tilldelat med i vintras redan bilder från fyra uttrar som
lekte på isen vid Marsund, det gjorde mig väldigt glad och personligen glad
eftersom min första anfader från 1420 Olof Utter så rent ut personligt intresse ligger detta med varmt om hjärtat.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 14.00. Plenum är
avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 21 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Brage Eklund anhåller om ledighet från plenum 05-07.06.2013 på
grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet från plenum 05-06.06.2013 på grund av vård av sjukt barn. Beviljas.
Remiss
1

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2012-2013)
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 Carina Aaltonen

Fru talman! I det här lagförslaget görs fyra ändringar av lite olika karaktär.
De första förändringarna innebär att de förvaltningsuppgifter som hittills, i
enlighet med livsmedelslagstiftningen hos husdjur, har skötts av landskaps-
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regeringen. De uppgifterna överförs nu till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det här ska jag gå in på lite närmare alldeles strax.
För det tredje så klargörs att om intyg över livsmedelshygienisk kompetens, så kallade hygienpass, är utfärdade av kompetenstestare som är godkända av EVIRA så är de också giltiga på Åland. Idag säger förordningen att
”hygienpass kan utfärdas av en utbildad kompetenstestare inom ramen för
restaurangutbildningen vid landskapets skolor”. Det här är inte riktigt överensstämma med verkligheten. På Åland finns idag nio godkända kompetenstestare och det är inte alla som är anställda av yrkesgymnasieskolan men som
redan idag utför hygienspass-tester.
Det är ett ganska omfattande regelverk kring vem som får utfärda hygienpassen men också kraven på testfrågor, dess uppläggning och hur man genomför testen, bedömning av kunskaperna och också det att man ska kunna
avlägga testet på olika språk.
Eftersom dessa uppgifter formellt åligger landskapsregeringen – i riket är
det EVIRA – så skulle det krävas mer resurser än vad vi har idag för att genomföra detta på bästa sätt. Därför är detta ett område som vi bra kan låta
Livsmedelssäkerhetsverket ha hand om, och de personer som har blivit godkända kompetenstestare av EVIRA är även behöriga att utfärda hygienpass
också på Åland. Vi anpassar lagen till praxis helt enkelt.
Den fjärde punkten handlar om bestämmelsen om tillåtande av produkter
som får saluföras i Sverige. Den punkten ska upphävas eftersom den inte
längre behövs. Sedan EU-inträdet finns ett regelverk som gör att det inte
finns några skillnader mellan vilka tillåtna tillsatser som får finnas i livsmedel, och idag får åländska och svenska varor röra sig över gränsen utan speciella tillstånd så länge EU-regelverken följs.
Men tillbaka till de två större förändringarna. Miljöbyrån och den miljötekniska byrån har genomgått stora förändringar allt sedan myndigheten
ÅMHM bildades år 2008. Man kan säga att det som nu sker är en följd av en
fortsatt omorganisering, allt i syfte till att effektivisera och göra arbetet så
helhetsmässigt bra som möjligt.
I enlighet med nuvarande lagstiftning är det idag landskapsregeringen som
är behörig myndighet för lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. När det
kommer till myndighetsutövningen inom djurskydd – och livsmedelsskydd
också för den delen – så utförs den av ÅMHM. Där finns också den praktiska
veterinärvården. År 2011 överflyttades de uppgifter som enligt rikslagstiftningen ansvaras över av kommunala veterinärer på Åland till ÅMHM.
Nu fortsätter vi den här reformen. Nu föreslår vi att även sådana uppgifter
som i riket hör till regionförvaltningsverken enligt rikslagstiftningen om
smittsamma sjukdomar hos husdjur flyttas till ÅMHM. Regionförvaltningsverken har hand om olika förvaltningsbeslut och utövar tillsyn som kompletterar kommunalveterinärernas uppgifter både beträffande djursjukdomar
som livsmedel.
Eftersom vi hos oss saknar en särskild förvaltningsnivå mellan landskapsregeringen och de uppgifter som i riket has omhand av kommunerna, det vill
säga de uppgifter som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet redan sköter,
anser vi att det är naturligt att också regionförvaltningsverkets uppgifter
överförs på myndigheten. Det här skapar en organisatorisk helhet. Vi menar
att uppgifter som ofta är förekommande kan skötas på ett mera rationellt
sätt.
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Det här gäller också vissa av Livsmedelssäkerhetsverkets uppgifter och vi
vill öppna möjligheten att överföra ytterligare EVIRA-uppgifter till ÅMHM i
landskapsförordning. Men, endast uppgifter som är liknande de som man redan sköter idag. Här är vi tydliga. Det handlar inte om uppgifter som det
krävs särskild specialkompetens för eller som annars skiljer sig betydligt från
myndighetens andra uppgifter. Till exempel så anser vi att EVIRAs beslut om
avlivning av djur, enligt lagstiftningen om smittosamma sjukdomar hos husdjur, är sådana beslut som inte ska fattas av ÅMHM, utan av landskapsregeringen eller enligt överenskommelseförordning av EVIRA. Svåra frågor ska
skötas av landskapsregeringen fortsättningsvis.
Vi gör den här omorganisationen av två orsaker. Dels, som jag tidigare
nämnde, för att få en bättre organisatorisk helhet och för att spara pengar.
Social- och miljövårdsbyrån har ett stort sparbeting i och med omställningsbudgeten. Detta innebär tyvärr att tjänsten som landskapsveterinär dras in
från och med den 1 augusti 2013.
ÅMHM får i och med detta fler uppgifter, men å andra sidan arbetar vi
även med att se över arbetet inom myndigheten för att också där kunna göra
arbetet enklare. En förenklingsgrupp tillsattes i höstas och väntas i dagarna
komma med ett flertal förslag som ska göra ÅMHMs arbete både tydligare
och smidigare så att man inte behöver göra så mycket tolkningar, utan det
ska finnas klara och tydliga regelverk och tillämpningsanvisningar. Så, när vi
nu skuffar över arbete i den ena ändan måste vi också se över var vi kan
minska och förenkla.
Sist och slutligen en fråga som ev. kan intressera lagtingets jaktintresserade. Det som har diskuterats under beredningen har varit 4a § i livsmedelslagen som reglerar att jägare får sälja kött som inte har veterinärbesiktats.
Idag är det den årliga kvoten två älgar och 20 rådjur. Vi har övervägt att upphäva 4a § eftersom den är strängare än den riksförordning som trädde ikraft
2012. Skillnaden är den att mängden kött som får säljas är större, men vi anser sist och slutligen att vår 4a § är tydligare formulerad och motsvarar det
behov som livsmedelsföretagare och jägare har. Vi avser ändå att nästa gång
som livsmedelsblankettförordningen revideras göra det tydligt att det är
livsmedelslagen som gäller när älg och rådjur säljs till konsumenterna.
Landskapsregeringens målsättning är att lagändringarna kan träda ikraft
den 1 januari 2014. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var en mycket klart och redigt anförande som ministern höll. Jag fick många svar på de frågor som jag hade funderat på
här tidigare.
Kunde ministern klargöra lite på vilket sätt det sparar pengar? Det
skulle intressera inför utskottets behandling.
Minister Carina Aaltonen, replik

Framförallt är det en inbesparing på en tjänst. Det handlar ungefär om
70 000 euro på årsbasis. Vi kommer att föra över en del av de pengarna
till ÅMHM, men i stort sett minskar vi med en tjänst. Det är ett ganska
stort sparbeting för en så pass liten avdelning som social- och miljöavdelningen de facto är. Vi är tvungna att göra på det här sättet. Vi ser ju
också att här finns det möjligheter att samordna verksamheter. ÅMHM
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får ta helhetsansvaret, så att vi inte gör dubbelt arbete, dels hos ÅMHM
och dels hos oss på miljöbyrån. Ingenting faller mellan stolarna när det
är en myndighet som har allt ansvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när det gäller avlivningsbesluten som inte ska kunna tas av ÅMHM. Man drar in tjänsten som landskapsveterinär. Betyder inte det att kompetensen på veterinärsidan
finns på ÅMHM? Skulle inte beslutet tas där då eller resonerar jag helt
fel? Kan ministern förklara lite.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ja, jag kan gärna förklara lite. Vi för diskussioner med
ministeriet om en överenskommelseförordning. De här svåra besluten
när det gäller att avliva en hel husdjursbesättning på grund av någon
slags djursjukdom så behöver det finnas tillräcklig specialkompetens
för. Den kompetensen tror jag inte finns hos ÅMHM och inte heller hos
oss utan då måste vi vända oss till riket.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Allt som jag funderar på skulle inte ha räckt att säga i en
replik.
Regeringen har tydligen några funderingar på att ändra på lagen när det
gäller mängden vilt. Det är inte så länge sedan som vi tog den nuvarande lagen. Jag kommer ihåg att man talade om säl. En vildsvinsstam på Åland är
inte uteslutet, tror jag. Det finns farhågor där om trikiner. Det var en liten
sak.
ÅMHM och resurserna har jag flera gånger tagit upp. Jag tycker att det är
lite märkligt att man släpper i väg den här lagen. Nu har det kommit mellan
fem och tio lagar som har haft samma motivering när det gäller resurserna.
Inför utskottsbehandlingen vill jag säga att regeringen nog borde tänka
igenom och komma till utskottet och berätta hur mycket resurser det här
kommer att behöva i sista ändan. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det här är en fråga som ltl Sundblom har tagit upp vid varje
tillfälle då vi har haft en lagförändring där vi har fört mera uppgifter på
ÅMHM. Den frågan är relevant.
Just i det här specifika fallet så kan vi inte säga vad det skulle innebära i timmar eller veckor i arbetstid. Men som jag har sagt tidigare så
måste vi ta ett helhetsgrepp på de här utökade uppgifterna, men vi
måste också ta bort uppgifter i den andra ändan och göra de här förenklingarna. Alldeles i dagarna kommer förenklingsgruppen med sitt förslag om vilka åtgärder man ska vidta. Man kommer bl.a. att föreslå en
ny hälsovårdslagstiftning.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tar upp frågan för att jag anser att det är undermåligt att lämna en sådan här framställning utan att ha den ekonomiska
konsekvensen redogjord. Det är enda orsaken. Sedan behöver det inte
vara så stora summor det handlar om, men det bör finnas med.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är mycket viktigt som ltl Sundblom säger, men hade jag haft den informationen i dagsläget så hade jag naturligtvis också delgett lagtinget
den. Men vi har inte fått sådana uppgifter så att vi med säkerhet kan
säga hur mycket merarbete det kommer att bli. Det blir också inbesparingar på annat när man får sköta hela tillsynen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Då kan jag bara kort konstatera att lagen inte är riktigt färdig ännu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
2

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Även i detta lagförslag görs organisatoriska förändringar i nio lagar i och med att landskapsregeringen föreslår att tillsynen över den privata
och den offentliga socialservicen inklusive barnomsorgen och tillsynen över
den offentliga hälso- och sjukvården samt tillståndsverksamheten för producenterna av privat socialservice överförs från landskapsregeringen till
ÅMHM.
I regeringsprogrammet sägs att social- och miljöavdelningens resurser för
tillsynen av den lagstadgade verksamheten bör förstärkas. I omställningsbudgeten sägs ”För att stärka tillsynen och göra den mer oberoende övervägs en överföring av ansvaret för tillsynen över socialvården samt hälsooch sjukvården åren 2014-2015 från landskapsregeringen till Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet.
I dagsläget har landskapsregeringen beträffande tillsynen över området socialvård en dubbel roll. Dels fungerar man som lagstiftare och ansvarar för
övergripande planering, dels utövar man tillsyn över området. Inom socialvårdsbyrån har man under en länge tid ansett att tillsyn bör skiljas från politikområdet.
I och med att de uppgifter som utförs på socialvårdsbyrån är varierade och
blandade, och personalstyrkan på socialvårdsbyrån som är väldigt minimal
på 3,4 tjänster och som hanterar ett 30-tal sociala lagar och förordningar och
eftersom de i princip uteslutande arbetat på politikområdena lagstiftning och
utvecklingsarbete så har man inte haft utrymme för speciellt mycket tillsyn.
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På miljöområdet har tillsynen däremot getts prioritet. Den flyttades över
till ÅMHM redan 2008 från landskapsregeringen i och med att den nya myndigheten bildades.
Både i Finland liksom i Sverige arbetar man för närvarande mot ett förenhetligande av tillsyn över socialvården och hälso- och sjukvården. Det här
görs bland annat eftersom problematiken för enskilda individer blir allt mer
komplex och mångfacetterad.
Ansvaret för tillsyn är olika organiserat i de nordiska länderna, men en
centralt och gemensamt för alla är viljan att utveckla enhetliga, tydliga metoder för tillsynsverksamheten.
I dagsläget har landskapsregeringens socialvårdsbyrå tillsynsansvar över: 16
kommuner. Det gäller äldreomsorg, närståendevård, handikappservice,
missbrukarvård, barnskydd, utkomststöd, barnomsorg, specialomsorger om
utvecklingsstörda och stöd av vård av barn i hemmet. Sedan har vi kommunförbund på Åland, De Gamlas Hem, Ålands Omsorgsförbund och tre privata
socialserviceproducenter; Stiftelsen Hemmet, Ålands motivations- och behandlingscenter och Allaktivitetshuset i Mariehamn. Det är ändå ett ganska
litet område.
För att få till stånd en oberoende, strukturerad och effektiv tillsyn på det
sociala området har vi nu alltså ett lagförslag som innebär att tillsynen flyttas
över till ÅMHM. Vi överför samtidigt ökade resurser i forma av 60 000 euro
så att en ny tjänst kan inrättas med ansvar för tillstånd och tillsyn. Dessa befintliga medel omfördelas från social- och miljöavdelningen till ÅMHM.
Genom överföringen separeras merparten av myndighetsutövningen över
det sociala området från den allmänna förvaltningen, vilket innebär att landskapsregeringens arbete på det sociala området i större utsträckning kommer
att inriktas på lagstiftning och övergripande strategiska frågor samt det
lagstadgade ansvaret för den allmänna planeringen och styrningen av socialvården.
På samma sätt separeras också myndighetsutövningen på hälso- och sjukvårdsområdet från förvaltningen. Här ser vi också en tydligare rollfördelning
och en mer ändamålsenlig tillsynsstruktur som gör att landskapsregeringens
arbete på hälso- och sjukvårdsområdet kan koncentreras och fördjupas på det
samhällsmedicinska området, liksom på lagstiftning och övergripande strategiska frågor såsom det lagstadgade ansvaret för den allmänna styrningen av
Ålands hälso- och sjukvården.
Det finns fördelar med att överföra tillsynen till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. En viktig poäng är att vi får en samlad tillsyns- och tillståndsmyndighet på Åland för miljö, socialvård, hälso- och sjukvård. Det blir tydlighet för såväl medborgarna som tillsynsobjekten.
En samlad tillsynsmyndighet ger bäst förutsättningar för att skapa en ur
rättsäkerhetssynpunkt enhetlig tillämpning av gällande regelverk.
En organisation finns redan uppbyggd för hantering av ärenden, kompetens gällande inspektioner finns.
Vi tror att den kunskap om tillsyn och som finns idag hos ÅMHM kommer
det sociala området till nytta. Det finns också sådant som vi ser att i dagsläget
kunde göras bättre. Det är svårt att ha kompetens på hela området, en person
ska ha kunskap om ett 30-tal lagar och förordningar. Om det fanns mera
budgetmedel så skulle det naturligtvis behövas minst två socialinspektörer på
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det här området. Men nu har vi möjlighet att anställa en person och det är
mera resurser än vad vi har inom avdelningen idag.
Det som inte flyttas till ÅMHM det är patientklagomål, där man kan föra
klagan över vård, behandling eller bemötande. Det blir kvar hos landskapsregeringen, hos landskapsläkaren. Kvar hos landskapsregeringen blir också befogenheterna att återkräva landskapsandelar på grund av t.ex. att en kommun inte har uppfyllt sina åtaganden och ordnat sådan service för sina invånare som lagen kräver.
Vi har upphandlat juridiska tjänster för lagberedning. Förslaget har varit
på remiss till ÅHS, ÅMHM, Ålands kommunförbund k.f. och Mariehamns
stad. Även Vårdö kommun har kommit in med ett utlåtande i ärendet. Vi föreslår att det här lagförslagen träder ikraft den 1 januari 2014. Tack.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Den moderata lagtingsgruppen är försiktigt positiv till lagförslaget, inte minst med tanke på stärkande av medborgarnas rättsäkerhet
såsom minister Aaltonen förtjänstfullt lyfte fram i sitt anförande.
Ska man lyfta fram bra saker i förslaget så är det gott att landskapsregeringens roll i sammanhanget renodlas så som det står i lagförslaget. Man fokuserar på det samhällsmedicinska området så som lagstiftning och övergripande strategiska frågor, vilket är helt i linje med målsättningen med samhällsservicereformen som vi ska diskutera senare idag.
Den omfördelning av medel som nämndes på 60 000 euro från social- och
miljöavdelningen till ÅMHM ser kostnadsneutral i lagförslaget. Gott så!
Den inspektionsrätt som nämns i 25a kunde man i utskottsbehandlingen
möjligen fördjupa sig i vad gäller ett eventuellt förfarande för klagomål.
Såsom jag läser lagförslaget just nu så är inspektionsrätten fri och inspektören kan göra inspektioner på basen av t.ex. klagoskrifter, massmediala skandaler och liknande.
Det som jag saknar i lagförslaget är ett klargörande om huruvida den här
inspektionsrätten i 25a omfattar äldreomsorgen eller inte. Jag undrar om ministern skulle kunna klargöra detta? Annars kan det vara en lämplig frågeställning för lag- och kulturutskottet att fördjupa sig i.
Jag stöder att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tackar så mycket för det försiktigt positiva stödet från den moderata
lagtingsgruppen. Ja, det är så att inspektionsrätt också omfattar äldreomsorg; institutioner och serviceboenden i kommunerna. Som jag har
förstått så är 25a § direkt tagen från socialvårdslagen som vi har antagit
som blankettlag. Vi har fört in det t.ex. i vår barnomsorgslag. Detta kan
naturligtvis utskottet titta närmare på. Men annars handlar det om sådan praxis som vi har idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Den socialdemokratiska lagtingsgruppen anser att landskapsregeringens lagförslag om tillstånd och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården är utmärkt.
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Genom att separera stora delar av myndighetsutövningen från landskapsregeringens allmänna förvaltning till ÅMHM så klargörs också rollfördelningen, lagstiftnings- och planeringsansvaret och myndighetsutövning. Det
blev klarare rollfördelning mellan lagstiftningen och tillsyn, vilket ministern
förtjänstfullt beskrev.
Det har alltid känts lite motsägelsefullt när samma myndighet både har
haft hand om lagstiftningen och planeringsansvaret samtidigt som man har
haft hand om tillsynsansvaret. När jag har jobbat på fältet så har det många
gånger känns lite motsägelsefullt. Framförallt borde resultatet av en sådan
här lagstiftning möjliggöra att landskapsregeringen i framtiden också får
lägga mera krut på lagstiftning och planering. Och framförallt det som har
saknats länge, och det finns ett stort behov av det; tillämpningsdirektiv och
anvisningar när det gäller vad de olika lagstiftningarna medför och hur de
som jobbar med lagarna ute i kommunerna och inom andra myndigheter ska
tolka dem.
På 70- och 80-talet kom den så kallade socialstyrelsen i riket alltid med
mycket tillämpningsanvisningar, vilket upplevdes väldigt positivt av dem som
arbetade ute i verksamheterna. Jag ser att det skulle vara jättebra att uppdelningen görs, att tillsynen kommer till ÅMHM och att lagstiftning och planeringen blir klarare för landskapsregeringen samtidigt som man kan utveckla
tillämpningsanvisningar för hur verksamheterna ska bedrivas. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag noterar att två av tre lagtingsledamöter har viktigare
saker att sköta än frågan om remissbehandling av ifrågavarande lag om tillsyn och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården, fast vi alla är eller
kommer att bli kunder i den servicen. Vi får kalla det kreativ prioritering.
Fru talman! Vi har alltså att göra med en administrativ lagstiftning. Man
kan anlägga många synpunkter på fenomenet, för och emot.
Länge ansågs det i förvaltningssammanhang vara ett rätt så idealet tillstånd att självstyrelseförvaltningen var koncentrerad till en myndighet i stort
sett. Då var det ett enkelt att orienterar, då visste man att lagtinget skötte
normgivningen och att landskapsregeringen skötte förvaltningen och myndighetsutövningen.
Utvecklingen har gått vidare. Det här är förvisso steg i rätt riktning, rätt
behandlad. Den liberala lagtingsgruppen behandlar denna fråga med stor öppenhet och vill medverka till en god lagstiftning. Det här är normer som rör
alla människor ofta och säkerligen många gånger under livets olika skeden.
Det är en typisk folklag. Tillämpningen av lagen blir varken sämre eller bättre
än vad de mänskliga aktörerna i systemet gör den till.
Lagförslaget är ju knastrande torrt. Länge funderade jag på dess tillkomst.
Jag hörde ministerns presentation om att det här var belagt på beting någonstans. Produkten har kommit och vad som sedan har hänt vet vi inte. Jag kan
förmoda att de politiska justeringarna och övervägandena är blygsamma i ett
sådant här sammanhang och det är något som inte framgår i beredningen
utan det finns ett kort avsnitt som berättar om lagförslagets tillkomst.
Det handlar alltså om att i nio olika lagar beskriva hur den här delen av
lagtillämpning från och med dess ikraftträdande ska skötas. Det är gott och
väl. Det här lagförslaget ska egentligen inte så mycket berätta om innehållet i
den service som är föremål för inspektion, även om innehållet i det som når
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medborgarna är det viktigaste. Hur servicen kommer till och vilken operatör
är i allmänhet mindre viktigt i ett medborgarperspektiv. Dock så och på villkor att kravet på det som numera allmänt kallas god förvaltning uppfylls. Jag
ska lite uppehålla mig kring den saken.
Jag tillhör dem som anser, vet och också har fördjupat mig i frågan att
ÅMHM gör ett bra arbete. Det är en myndighet styrd av lagar. Lagar och
normer måste naturligtvis, såsom alltid i den offentliga maktutövningen, vara
rättesnöret för dess verksamhet. Det betyder också att kraven på god förvaltning, när man överför förvaltningsuppgifter, myndighetsutövning från den
samlande landskapsregeringens paraply till ifrågavarande ÅMHM, ska vara
lagbundenhet, förutsägbarhet och proportionalitet. Det ska vara vägledande
för myndighetens service. I vissa fall kallar man det maktutövning, men det
här är nog ett fall där man mera ska tala om serviceproduktion än maktutövning. Vad sedan gäller kraven på denna service så kännetecknas den av tre
egenskaper; den ska vara snabb, den ska vara säker och den ska vara billig.
Med billig avses här inte billig i pengar, utan billig betyder rättvis. Likabehandlingskravet är ju mycket framträdande. Jag hyser heller inte några dubier om att myndigheten i fråga skulle missa på den punkten.
Rättsskyddsbehovet har nämnts tidigare, ministern berörde frågan. Naturligtvis är rättsskyddsbehovet det allra mest framträdande när myndigheter
utövar sina uppgifter, sin makt, så att det sker under de villkor som jag
nämnde; lagbundet, förutsägbart och proportionellt i förhållande till syftet
som man eftersträvar att uppnå med åtgärden. Här, vilket lagförslaget beaktar, framträder hyggligt, men inte tillräckligt enligt min mening, den tudelning av den goda förvaltning som kännetecknar all verksamhet dvs. det preventiva rättsskyddet och det repressiva rättsskyddet. Jag ska kort beröra
bägge delar.
Det preventiva rättsskyddet utgår ifrån två saker. Normer av den kaliber
jag nämnde och de är okej i den här sektorn av samhällsverksamheten. De är
kanske lite svåra att orientera i eftersom vi har så olika typer av författningar,
blankettlagar, landskapslagar och normer av lägre nivå, men de är hyfsade.
Den andra delen av det preventiva rättsskyddet är tillräcklig bemanning,
kunnig personal och ledningsfunktioner som fungerar. Det är omöjligt att här
säga om bemanningen är tillräcklig. Det är människor som ska tillämpa och
genomföra de här bestämmelserna i lagstiftningen. Såsom i all mänsklig
verksamhet så är det en fråga om kompetent bemanning. Är bemanningen
tillräcklig och kan den sina uppgifter? På den här punkten lämnar förslaget
övrigt att önska. Här hoppas jag också, förutom de tidigare omständigheterna, att utskottet ville fördjupa sig i frågan om vi nu och senare i höst i budgetsammanhang lyckas bemanna myndigheten med den personal som är tillräcklig både på det humana planet och på det kunskapsmässiga planet för att
hantera de här sakerna. Det är kanske inte riktigt ett allom giltigt argument
att säga att den nuvarande bemanningen, besättningen, är låg. Att detta som
nu görs av kunniga människor är för få till antalet. Jag tror inte att medborgarna ska behöva lägga sig på en nivå som förbättras bara för att den nuvarande är för låg. Nog har ju ÅMHM, enligt min mening, rätt att bli bedömd på
sina egna meriter utifrån de uppgifter myndigheten förväntas sköta och att
bemanningen anpassas till det. Härmed har jag naturligtvis inte alls givit
några utfästelser för framtiden. Jag har lite samma tankegångar som kollegan
Valve, dvs. hur blir det här nu riktigt då eftersom lagförslag ska innehålla
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konsekvensbedömningar? Här är det lite sparsamt med de bedömningarna
vad gäller administration och ekonomi. Jämställdheten och miljön är däremot kanske inte ett stort problem, men administrationen och ekonomin är
helt avgörande för bemanningen.
Den andra delen av rättsskyddet, det repressiva, är nog tillgodosett här.
Alla lagförslag innehåller rättsskyddsmedel, antingen i landskapslagarna som
sådana med hänvisning till självstyrelselagen eller också via blankettlagarna.
I kravet på god förvaltning ingår alltid rätt att söka ändring och att komma
från en myndighet till en oberoende domstol med sitt ärende. Som jag ser det
är det nog tillgodosett. Utskottet kan kanske lite fördjupa sig i den återkommande lakoniska hänvisningen, 25 § i självstyrelselagen är upplysande. Man
kan ta vilken lag som helst på måfå och läsa paragrafens innehåll som har rubriken sökande av ändring. Där sägs; ”ändring söks genom besvär i enlighet
med bestämmelsen 25 § i självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag”. Det är inte lätt för en rättssökande medborgare att veta vad det betyder. Trösten ligger väl där i att överklagbara beslut
som fattas av myndigheten ÅMHM åtföljs av en anvisning där den här korthuggna lokutionen får sin uttolkning.
Talman! Portalparagrafen till allt detta finns ju i första paragrafen i
ÅMHM-lagen som säger att myndigheten ÅMHM ska göra det som lagstiftningen anvisar. Därför behöver man inte öppna den lagen här, vilket jag naturligtvis inser. I det föregående lagförslaget var ju den paragrafen föremål
för en kort behandling. Så här långt är det gott och väl.
Det föreslås ändringar i nio lagar. Jag tror att en väsentlig fråga för utskottet att ställa sig är: Är allt med? Är allt med nu som man avser att administrativt föra till ÅMHM? Det är inte möjligt för en remissaktör att besvara den
frågan. Vi hoppas att lagberedningskonsulten har skött det hela. Jag har ingen kunskap alls om huruvida landskapsregeringen har kontrollerat upp den
saken. Om något saknas kan det säkert repareras i efterhand. Därutöver är de
skäl för utskottet att fundera på resursfrågan. Den omständigheten att man
för bort ärenden från landskapsregeringens allmänna förvaltning till någon
myndighet ska inte förskjuta fokus på att de behov som finns i myndigheterna blir tillgodosedda.
Avslutningsvis, talman, har jag två korta iakttagelser. Även här har jag behov av att påminna om att hela den offentliga maktutövningen och legitimiteten i vårt system vilar på det personliga tjänsteansvaret. Jag har bestämt mig
för att påminna om det så ofta jag kan. Vi vet att det personliga tjänsteansvaret undanröjdes i Sverige och vi vet att många som ska tillämpa den här lagstiftningen har fått sin utbildning i Sverige. Det är oerhört viktigt att vi, vid
varje reform av den här kalibern påminner dem det gäller, så att vi har normer i grundlagen i Finland, 2 § och 118 §, och i självstyrelselagen 28 § som är
bindande och tillämpliga. Det personliga tjänsteansvaret kan vi inte och ska
vi inte förskjuta eller förneka, det bara finns där.
Jag ser också möjligheter, via den här lagstiftningen, att utfästelsen i landskapsregeringens regeringsprogram om minskat ministerstyre här går i rätt
riktning. Landskapsregeringen lovat att ärenden som rör enskilda ska ministrarna inte blanda sig i. Det här betyder också att ministern absolut inte
får blanda sig i ÅMHM: verksamhet. Jag hyser heller inte några misstankar
om att så skulle ske. Jag bara påminner om att hörnstenarna i vårt system är
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det personliga tjänsteansvaret och måttlig nivå av ministerstyre. Det är önskvärt att sträva bort från ministerstyret.
Då kan man säga att nästan allt det här återtas med det jag säger nu. Vi har
ett parlamentariskt system. Om ärenden avgörs i ÅMHM i en politisk oönskad riktning, utan ministerstyre, måste det alltid ändå finnas en minister i
landskapsregeringen som i sista hand kan ställas till svars, utan vidare för det
politiska ansvaret men, i ljuset av vad jag nyss nämnde, sannolikt också
kunna få bära ett juridiskt ansvar. Juridiskt ansvar kan inte och ska inte kanaliseras. Det politiska och parlamentariska ansvaret kommer att finnas där
oberoende av att besluten i framtiden fattas av en myndighet i eget namn eller i landskapsregeringen namn, det får vi se beroende på hur lagtillämpning
utfaller. Det politiska och parlamentariska ansvaret finns där och så ska det
vara. Tack, talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är alltid lika intressant att höra ltl Gunnar Janssons otroliga kunskap inom det juridiska. Som ung lagtingsledamot har
man mycket att lära sig, det är alltid glädjande att höra ltl Gunnar Jansson.
Jag skulle gärna vilja föra ett resonemang kring detta med maktutövning och tillsyn. Ledamoten nämnde att det också var frågan om service.
Här blev jag lite konfunderad. Jag tror att vi är ganska överens om att
tillsynen bör skiljas från lagstiftaren, från politiken, för att få rättsskyddet för individen. Men är det inte ändå en fråga om en maktutövning
och inte en service?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag vill tacka för den vänliga inledningen. Jag försöker på
det här sättet delge lagtinget de insikter jag eventuellt besitter i olika
ämnen.
Jag medger att termen service kanske inte här var riktigt rätt funnen.
Det är förvaltningsslang, det får jag villigt medge. Det är utan vidare en
maktutövning, en myndighetsutövning, en utökning av makt som sannolikt inte alls kunde flyttas bort från en myndighet. Det är helt korrekt
att den tillsynsmakten finns hos myndigheten ÅMHM. Jag delar den
uppfattningen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack för det klargörandet.
Jag har också en annan fråga till ltl Gunnar Jansson. Det gäller kompetensen hos den bemanning som man nu kommer att utöka till
ÅMHM. Man skulle ge ökade resurser för en ny tjänst. Jag funderar
kring det resonemanget, finns det en oro över att vi inte har tillräcklig
kompetens här på Åland så att vi skulle behöva ta folk utifrån och att
den här resursen är för låg? Har vi den kunskapen på Åland? I det resonemanget som fördes så fick jag den uppfattningen vi kanske inte har
personal på det humana och kunskapsmässiga planet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! När jag diskuterade det så kallade preventiva rättsskyddet
så ingår det i definitionen av preventivt rättsskydd att man har en till-
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räcklig personal avseende både numerärt och kompetens. Det var det
teoretiska resonemanget. En lagtingsgrupp har faktiskt nyligen besökt
myndigheten ÅMHM och fick en bred beskrivning av den kompetens
som där finns. Det finns ingen orsak som jag kan uppdaga att betvivla på
den kunskapsmässiga kompetensen. Vad jag avsåg med bemanning var
nog dess tillräcklighet i frågan om numerär nu och framförallt med nya
uppgifter som förs till myndigheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Den nuvarande bemanningen är inte är bara låg när
det gäller tillsynen inom det sociala området och hälso- och sjukvårdsområdet. Den är alldeles för låg. Idag betyder tillskottet av en heltidstjänst en betydlig förbättring.
Inom miljöområdet finns 14 inspektörer på miljösidan, men inom det
sociala finns det ingen på heltid idag. Man kan också tänka sig att man
omfördelar resurserna inom myndigheten för att jämna upp det här lite.
Sedan frågade ltl Jansson om allt är med som borde vara med. Vi har
två jurister, en byråchef samt avdelningschefen, som har gått igenom det
här lagförslaget. Min bedömning är att allt är med som behöver finnas
med.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag hänvisade till en sjöfartsterm om tillräcklig bemanning.
Det är nog väldigt viktigt i en sådan här myndighet som hanterar ärenden från vaggan till graven, i alldagliga och många gånger väldigt komplicerade situationer som nära och djupt rör människan, att bemanningen är på grej. Det var bara det som jag ville säga. Jag har inga belägg
för motsatsen. Jag utgår ifrån att det här är som det ska vara. Det framgår också i lagförslaget att i höst, i budgetberedningen, ska man återkomma till frågan och då får vi antagligen en närmare syn på vad som är
tillräckligt. Per definition så är det ju det mesta otillräckligt och då får
man väl jobba lite extra.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det sista kan jag verkligen hålla med om. Man känner alltid att man
skulle behöva ännu mera resurser för det mesta som vi sysslar med här.
Nu har vi också en ekonomisk realitet att ta itu med.
Ltl Gunnar Jansson nämnde också ministerstyre. Jag vill bara påminna om att tillsynen över det sociala området sedan länge är delegerat
till tjänstemännen. Här kan vi som ministrar inte komma in och ha vare
sig åsikter eller ta ärenden på enskild föredragning. Tack och lov så behöver vi inte engagera oss i sådana frågor. Däremot har ännu inte delegationsrätten beträffande tillsynen över hälso- och sjukvården genomförts, men det är väl också något som är på kommande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag hänvisade till regeringsprogrammet som jag redan då
i presentationen för länge sedan berömde. Strävandena bort från ministerstyret är alldeles i linje med allt vad vi erkänner inom området för
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god förvaltning; rättssäkerhet, förutsägbarhet och proportionalitet. Det
här är absolut inte någon kritik, tvärtom, det är ett stöd för de strävandena. Vi ska bort för ministerstyre. Jag ser det här som ett steg i rätt
riktning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
3

Landskapsborgen för bostadslån
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Bästa ledamöter, jag har på landskapsregeringens vägnar
möjlighet att här och nu presentera ett lagförslag som inte exkluderar utan
inkluderar hela Åland.
I det lagförslag som nu ligger framför er, lagförslag 24/2012-2013 landskapsborgen för bostadslån, föreslår vi att hela Åland, alla som bor, vistas och
vill skaffa en egen bostad på Åland ska ha möjlighet att göra det. Vi föreslår
också att de villkoren ska finnas i lag. Individens rättigheter och skyldigheter
ska enligt grundlagen definieras i lag.
Vidare föreslår vi att landskapsborgen för hyresbostadslån också ska villkoras i lag.
Bästa ledamöter! Det är viktigt med tanke på att 1/3 av oss ålänningar är
födda utanför Åland. Det är viktigt att vi från landskapets sida möjliggör för
den som så önskar att skaffa en ägarbostad.
I budgeten för landskapet Åland 2013 beslöts att räntestödsfinansieringen
för produktion av ägarbostäder ska upphöra. Istället så utvidgar vi nu möjligheten för anskaffning av ägarbostad att gälla i hela landskapet.
Av regionalpolitiska orsaker och av att kreditgarantivärdet fluktuerar i
landskapet så föreslår vi att landskapet indelas i fyra olika regioner. Vidare
föreslås att vi i lag godkänner borgenprocenten, borgensbelopp och borgensavgiften.
Vad gäller hyresbostäder föreslår vi också att de centrala bestämmelserna
ska definieras i lag, så att var och en säkert ska veta vad som gäller och att det
inte ska fluktuera under kort tid.
Hittills har landskapet inte tagit ut någon borgensavgift för landskapsborgen för hyresbostadslån. Efter ett ganska långt resonerande i landskapsregeringen så beslöt vi ändå att införa det. Risken är naturligtvis att det påläggs
hyresgästerna, men å andra sidan så gjorde vi den bedömningen att det troligtvis ändå inte påverkar i så stor utsträckning så att vi inte skulle göra det.
Som alla ledamöter känner till så har vi ett skarpt ekonomiskt läge. Men av
regionalpolitiska skäl så föreslår vi en varierande procentsats för avgifter i de
olika kommungrupperna, samt att ingen avgift uppbärs i skärgårdskommunerna.
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Vilka verkningar får det här förslaget för vår förvaltning? För vår förvaltning betyder det att flera har möjlighet att söka. Vår uppskattning är att
ärendena kommer att öka från i medeltal 25 per år till ungefär 100. Likaså
kommer avgiften som vi nu upptar, inkomsterna, att öka från ungefär 8 000
till cirka 35 000 på årsbasis.
Bästa ledamöter! Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen; det här är
ett lagförslag som inkluderar inte exkluderar. Det här är ett lagförslag som
möjliggör för flera av våra nya ålänningar, som inte har garantier och släktingar som kan ställa upp som borgenärer, en möjlighet att skaffa en ägarbostad. Vi från landskapsregeringen tycker att det är positivt. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack ministern för det informativa budskapet. Jag
har en fråga som gäller den regionalpolitiska bedömningen. På vilka
grunder har man delat in Åland i de här fyra regionerna? Mariehamn
har, som ni vet, ett mycket kärvt ekonomiskt läge. Påverkar det här på
något sätt? Jomala, som också växer kraftigt och har samma värde på
sina tomtområden, varför ligger Jomala inte inom samma region som
Mariehamn?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Landskapsregeringen är medveten om Mariehamns
stads prekära ekonomiska läge. Det oaktat så har det egentligen ingenting att göra med den här lagframställningen. Till grund för bedömningarna är det kreditgarantivärde som man kan förvänta sig att återfinns i
de olika regionerna. Självklart, den status som kommunen Mariehamn
stad har möjliggör ett högre kreditgarantivärde än t.ex. i någon skärgårdskommun eller ute på landsbygden. Detta har helt legat till grund.
Jag vill också förtydliga att tidigare hade Mariehamn stad inte några
möjligheter att söka landskapsborgen för bostadslån. Det här är en öppning som landskapsregeringen gör för bosatta inom Mariehamns stads
gränser.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är bra att höra att detta åtminstone har öppnat
upp för Mariehamn att söka. Mariehamn är också en av få kommuner
som bygger hyreshus. Avser man med den här lagstiftningen att också
flera kommuner ska börja bygga hyreshus?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det pågår flera olika hyresprojekt runtom på Åland. Vi
har också ansökningar inlämnade för nya projekt. Det föregår en viss
hyresproduktion även utanför Mariehamn stads gränser, det vill jag vara
tydlig med.
Vad gäller hyresbostäder så är det i sak ingen förändring, de är bara
flyttade till lag för att därigenom göra det säkrare för den enskilde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det låter givetvis sympatiskt när ministern säger att man
vill inkludera och ge flera möjligheter att bygga en ägarbostad. Vi skulle
gärna höra lite djupare analys över landskapsregeringens bedömning.
Finns det faktiskt större hinder idag, just det faktum att vissa personer
kanske inte har släkt och vänner som kan ställa sig i borgen eller har den
här lagframställningen kommit till utifrån den här positiva utgångspunkten?
Sedan bör man också väga in det faktum att på Åland har vi en situation där bostadsskulderna är rätt höga i jämförelse med omgivningen.
Även om det är positivt i sig så kommer det här att medverka att skuldsättningen per familj inte minskar utan snarare kanske t.o.m. ökar. Jag
skulle vilja höra lite analyser kring de här detaljerna i samband med att
man kom till det här förslaget.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Den samlade bedömningen är att det är positivt för
våra kommuninvånare. På tjänstemannahåll bedömer man att riskerna
inte är stora för enskilda, att man skulle försätta sig själv i en svår ekonomisk situation på grund av att man beviljar landskapsborgen. De riskerna bedöms som ringa. Därför har vi valt att gå in för det här alternativet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Talman! Det positiva grundbudskapet i det här omfattar också jag. I
samband med bostadsfinansieringen, precis som i samband med vilken
finansiering som helst, så har vi ett system där bankerna rimligen gör
bedömningar om låntagarnas betalningsförmåga och i det här fallet
också. Åtminstone kan man tänka sig att det finns en risk att om landskapet går in som borgenär så kan bankerna träda till och ge lån till ett
belopp som börjar närmar sig de här personernas betalningsförmåga,
vilket kan sätta dem i en problemställning längre fram.
Jag säger inte nej till det här förslaget men jag ber att utskottet ändå
fördjupar sig lite när det gäller det som jag nu resonerar kring och det
faktum att hushållen på Åland är relativt högt skuldsatta redan nu vad
gäller deras bostäder.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Visst är hyres- och boendekostnaderna på Åland dyra.
Däremot känner jag att ltl Mats Perämaa och landskapsregeringen inte
har en samsyn på hur vi ser på bankernas agerande. Landskapsregeringens bedömning är att bankerna ändå professionellt kommer att hantera
samtliga förfrågningar som kommer in, trots att landskapet nu går in
och hjälper och är ett extra stöd för den som så behöver. Bankerna
kommer inte att spekulera på individnivå och tänja på gränserna bara
för att man vet att landskapsregeringen står bakom. Vår bedömning är
att bankerna tar allvarligare på sina kundrelationer än att man sätter ut
dem i spekulativt syfte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Petri Carlsson

Tack, herr talman! Syftet med det här lagförslaget är ett tillräckligt bostadsbestånd på hela Åland. Vi hörde minstern säga att det här var inkluderande.
Man utvidgar nu detta till att också gälla Finström, Jomala, Lemland och Mariehamn och det är bra.
Det är också bra ur rättssäkerhetssynpunkt att man för in borgensbeloppet
i lagstiftningen. Dessutom är det bra att vi i samband med budgeten upphörde att agera bank och slutade med finansieringen av räntestödet. Det kan
vara positivt att man kommer med det här.
Det är också bra att man tar en avgift och har ett högsta borgensbelopp.
Det minskar risken att borgensåtagande blir för stort för landskapregeringen.
Ministern redogjorde inte för hur stora landskapsregeringens borgensåtaganden nu är. Finns det någon risk med det? Hur kommer det att utveckla sig
framöver? Det är någonting som vi får ta upp i utskottet om vi inte får svar på
det här nu.
Sedan har man gått in för indelningen i fyra grupper, vilket ltl Kemetter
också var inne på. Jag undrar också hur den här gruppindelningen har kommit till och hur de har resonerat när det gäller här fyra grupperna nu när det
har kommit till flera kommuner. Där har vi igen den regionalpolitiska fördelningen som jag är lite fundersam för över, precis som ltl Kemetter. Hur har
man resonerat? Solberget i Jomala kan definitivt konkurrera med områden i
Mariehamn utan problem. Värdet borde vara tillräckligt. Jag antar att det är
kommungränserna som gäller, man har tagit kommunerna som helhet och de
här visar återigen på att vi har kommungränser som hindrar och skapar problem som inte borde finnas. Vi borde istället utgå ifrån kreditgarantiområdena och vad värdena är på dem. Det här ger en viss bild av att det skulle
vara sämre kreditgarantivärden på vissa attraktiva områden i närliggande
kommuner till Mariehamn. Det är ju inte riktigt sanningen. Vi får väl förmodligen acceptera det här så länge vi har kommungränserna.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det här är ett mycket bra lagförslag. Sedan kan man välja att
snöa in sig på detaljer vilket är intressant i bostadspolitiken. Man kan se lagen ur det mikroekonomiska perspektivet för den enskilde och sedan ur det
makroekonomiska perspektivet för samhället som helhet. Vi måste utgå ifrån
att vi är ett samhälle som växer, vi ska fortsätta att vara ett växande samhälle
och då krävs det flera bostäder på Åland och därför måste man stimulera det
här. Man måste också våga ta den risken att den här stimulansen gör att det
kanske blir delvis en större skuldsättning om man tar det makroekonomiska
perspektivet, men det är en sund expansion avsamhället.
För det första vill jag säga att ur rättssäkerhetssynpunkt är det bra att sådana här rättigheter fastställs i lag i stället för i landskapsregeringens beslut.
Detta är någonting som sägs i 21 § självstyreslagen.
När det gäller avgiften så är det givetvis också bra, särskilt ur integrationshänseende, att den också börja gälla de största kommunerna. I de största
kommunerna är det allra vanligast med nya ålänningar som kommer bortifrån och inte har släkt eller kopplingar till Åland. Då ger man dem en möjlighet att också äga sin bostad, vilket är någonting man ska sträva till att möjliggöra för alla.
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Tanken med detta är att det ska skarva i fastighetens eget säkerhetsvärde
innanför dessa 85 procenten av lånevärdet. Man ska komma ihåg att man ska
ordna 15 procentenheter av finansieringen av egen kraft, och till det gäller
inte den här borgen.
Om man ser på det här förslagets uppdelning i de här fyra regionerna så får
man aldrig en rättvis, exakt på millimetern, uppdelning. Om man istället
skulle räkna upp ungefär 140 byar och kanske också enstaka hemman så
skulle det bli en jättelång förteckning. Det är inte heller säkert att det inom
vissa byar är alldeles rättvist. Sedan har bankerna också ganska schablonmässig uppdelning har jag förstått. Det är stor skillnad mellan Hammarlands
Mellantorp och Skarpnåtö, det är jättestor skillnad när det gäller avståndet
till Mariehamn. Det är stor skillnad när det gäller Ämnes och Pettböle i Finström och när det gäller Lemböte och Flaka i Lemland osv. Det här är i alla
fall någon sorts väldigt låg indelning av Åland i ungefärliga zoner. Sedan kan
det rentav uppstå orättvisor när det är en större fördel att begära landskapsborgen för en lägenhet på Solberget i Västerkalmre by än vad det är t.ex. i
Strandnäs i Mariehamn. Det handlar om stenkast och skillnaden är 5 procentenheter. Om det kommer enstaka fall så får man bortse från dem till förmån
för helheten som möjliggör för flera att äga sin bostad och att förverkliga sin
flytt till Åland. En sådan här åtgärd kan vara avgörande för att kunna ta det
steget, särskilt för unga människor och sådana som inte har sådana säkerheter att erbjuda som banken kan ta fasta på.
Det finns en rad saker i den här framställningen som utskottet kan botanisera i. Dels är det de makroekonomiska frågorna och att bedöma lite hur en
redan rätt så högt skuldsatt befolkning blir ännu mera skuldsatt, eller om
bara antal individer ökar och skuldsättningen per capita kanske inte ökar, om
man nu kan bedöma det. Sedan skulle man se på de här nivåerna och kanske
föra en dialog med de kreditinstitut som verkar på Åland och se till att det här
skarvar i på rätt sätt, att de här nivåerna, som man föreslår, räcker till. Det är
det viktiga och det kan utskottet genom hörande utröna. Jag tror att man
träffar ganska bra ifrån landskapsregeringens sida.
En sådan här borgen av staten, landskapet eller av en kommun, t.ex. i Mariehamn förekommer t.ex. proprieborgen till Marstad, så det är en sådan typ
av borgen som är allra högst värderad hos kreditinstituten och hos bankerna.
För att använda ett uttryck i folkmun så anses den vara ”idiotsäker”. Den tar
ner bankens kostnad i andra ändan för kapitalet. Banken kan sätta de här
skulderna i den lådan som är absolut helt säker. Dessutom går man också in
och vid behov betalar förfallna räntor och förseningsräntor, vilket man inte
kan göra vid andra säkerheter om det är fasta säkerheter. Det här är värt en
hel del för låntagaren. Det är alla gånger mer värt i pengar i alla de här fallen
än vad man tar ut i avgift. Man ska vara medveten om att vi gör en subvention genom att man inte tar ut avgiften vad det här är värt. Vad är det då värt?
Det är sedan skillnad på den enskilda låntagaren och vad man i övrigt har för
säkerhetsbild. Bankerna har lite olika sätt att räkna. Man kan betala bort en
säkerhetsbrist i högre räntemarginal. Sedan beror det på vilken räntemarginal man har från början.
Av administrativa orsaker väljer man att inte ta en årlig avgift för den här
borgen, utan man tar en engångsavgift i början av lånet för annars skulle blir
för mycket administration. När det gäller hyresbostadssäkerhet så gäller det
betydligt färre bolag. Här talar jag delvis mot egen sak. Man kanske borde ha
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övervägt att ta en årlig avgift för det är ju en subvention som egentligen inte
går till den boende. Den boende får betala den i sin hyra och den går sist och
slutligen till företaget som äger bostäderna. Det har diskuterats också i ljuset
av EU:s regelverk om huruvida man borde ta betalt för sådant här, att det inte
är ett statsstöd. Men det är kanske att föra diskussionen för långt.
Det är också en subvention till hyresbostäder, att ta så här pass lite i avgift
för den här värdefulla säkerheten som man bidrar med. Det gynnar ju dels
hyresgästerna som får en lägre hyresnivå, det möjliggör också flera projekt
och ramarna vidgas för finansieringen för hyresbostadsprojekt, särskilt på
landsbygden och i skärgården. Det här kan utskottet också titta på och bekanta sig med om man finner att det är lämpligt. Som sagt, det här är en bra
framställning.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett resonemang som jag gärna vill föra med ltl
Danne Sundman och det gällde i början av anförandet. Ledamoten
nämnde att alla utifrån har möjlighet att äga en bostad. Det hänger faktiskt mycket på vem som har hembygdsrätt och inte, annars är man
bunden till de här planerade områdena. Vi har planerade områden i
stan, i närregionen och i skärgården. Åtminstone i Mariehamn och i
Jomala är just de planerade tomterna mycket dyrare. Hur ser ledamoten
på det?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Att planerade tomter är dyrare är väl ett relativt begrepp.
De har ett högre värde i och med att de är planerade och man vet förutsättningarna. För marknaden har de ett högre värde därför att tomterna
har en större marknad, flera kan köpa dem, eftersom nya ålänningar
som flyttar hit får jordförvärvstillstånd enligt den här förordningen 4 § 2
mom. 2 punkten. Jag kan det utantill eftersom vi ofta ger det i Lemland.
De planerade tomterna har en bredare marknad därför är de attraktivare än de oplanerade områden som direkt skiljer ut många, särskilt om
det är andelar i samfällighet med. Det är inte ett problem för det finns ju
planerade områden i så gott som alla kommuner. Jag tror att alla kommuner t.o.m. har lediga tomter just nu, med en viss reservation för
några kommuner kanske. Men det är viktigt för kommunerna att hänga
med och ha detaljplanerade områden om man vill ha inflyttning i kommunen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det slog mig att det här ärendet hänger också mycket
ihop med samhällsservicereformen. I garantilagen så delar vi in Åland i
zoner enligt förslaget. Borde man kanske också fördela ut stöden zonvis
eventuellt i framtiden?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det kan man ju fundera på. Min åsikt är att det är ofta avståndet till tätort och markens beskaffenhet som avgör värdet. Om det är
en attraktiv strandtomt eller om det är en tomt som är nära tätorten så
ökar värdet, förutom övriga faktorer som påverkar markvärdet, närhet
till väg osv. Det är svårt att generellt säga att i den här zonen kommer
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värdet att vara så här och bankerna kommer att värdera det så här. Lika
som det är svårt i den här modellen att säga att i Hammarland så värderar banken fastighetens värde exakt så här många procent. Det beror sedan på omkringliggande faktorer som avgör hur attraktiv typ av bostad
det är och alla andra faktorer som jag nämnde tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag missade chansen när infrastrukturministern hade sitt anförande. Jag ville få ett klargörande när man har diskuterat den här lagstiftningen om man har haft något miljö- och hållbarhetstänk i beaktande? Har
man funderat något på kvadratmetrar, typ av byggande osv. En lyckad miljöpolitik innefattar alla olika politikområden. Nu får vi en mera rättssäker situation med en lagstiftning i botten. Tänker landskapsregeringen utarbeta
några principer och tänker man ta några miljöaspekter i beaktande?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Tack för den synpunkten. Jag måste tyvärr tillstå att i beredningen av det här aktuella ärendet så har vi inte fört in miljötänket i
den delen att det skulle röra sig om restriktioner beträffande bostadsyta
eller andra restriktioner, som ltl Katrin Sjögren nu för fram. Att det ska
vara ett boende som inte ska vara för stort och som ska vara anpassat
har vi inte sagt. Vår målsättning har varit de skrivningar som finns i
budgeten, således möjliggöra detta för alla som bor på hela Åland, inte
exkludera fyra kommuner, samt i första hand se till att vi får det lagbundet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tycker jag är lite synd. Inte handlar det ju om restriktioner
utan det står alla ändå fritt fram att bygga hur man vill. Men när man tar
ett samhällsansvar för det här och man borgar så kunde man ändå fundera på att ha vissa principer som stöder ett miljö- och hållbarhetstänk
som går ut över lagstiftningen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det är rätt och riktigt. Visst ska det vara så. Man får se det
här som en flerstegsraket helt enkelt. Första steget är att vi får det lagbundet. Vi får sedan resonera vidare kring hur vi också kan styra det så
att det blir så miljövänligt och miljösmart som möjligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det uppfattar jag ändå som en konstruktiv inställning samtidigt
som jag kan konstatera att det är dåligt med landskapsregeringens miljöpolitik. I lagstiftning efter lagstiftning så glömmer man den här
aspekten. Senast i budgetbehandlingen hade vi t.ex. reseavdraget och
där hade också landskapsregeringen helt förbisett miljötänket. Det är
tyvärr lite magert.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag håller inte riktigt med där. För det första så tycker jag
att i den här lagstiftningen så är det svårt att ha något miljötänk och
villkora vilka typer av bostäder som ska stödas. Då hamnar man nog
ganska snabbt i EU-domstolen eftersom allt är tillåtet som inte är förbjudet och man får inte diskriminera med stöd. Däremot så finns det ju
ett tak, man stöder 85 procent och sedan stöder man t.ex. i Lemland 20
procent av den här 85 procenten. Då kan man räkna bakåt vad en bostad
får kosta när maximal borgen är 53 000 euro. Det blir ungefär en
kvartsmiljon vilket ju inte är någon överdådig bostad idag. Det är tvärtom i det lägre spannet om man ser vilka hus som byggs idag och vad de
kan kosta, närmare en halv miljon i Mariehamn och i närregionen. Man
stöder inte några lyxbyggen utan ett vanligt hus för en vanlig familj, där
sätter man taket. Man ska inte kunna ”kråsa” tack vare det här stödet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är säkert bra, lagstiftningen ska vara rätt och riktig och något sådant kan man ju inte äventyra. Samtidigt så kan man ha lite
nytänkande när man diskuterar det här och det finns morötter att baka
in i flera av landskapsregeringens lagstiftningar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller bostadspolitiken så har landskapsregeringen
ändå följt med marknaden. Det finns ju reglerade stöd som går bl.a. till
att byta system när det gäller förnyelsebar energi. När man t.ex. stöder
med räntestöd så går man in och säger att det ska vara en viss uppvärmning. Man ska åtminstone redovisa skillnaden mellan en miljöinriktad
åtgärd och en tilltänkt. Jag tror nog att man ska lägga krutet på räntestödsfinansiering, då kan man påverka. Sedan ska vi komma ihåg att
ännu viktigare är energicertifieringssystemen där man verkligen synliggör för kunder om det här huset är miljövänligt eller inte. Är huset en
miljöbov, en energislukare och koldioxidbov osv? De verktygen är viktigare när man vill reglera bostadsmarknaden. I övrigt så är det bra att
man tar upp det här för det är viktigt att i de regelverk vi har, så långt
det går, komma med sådana villkor som uppmuntrar till miljövänligt
boende.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan bara konstatera att det finns kreativa lösningar och vi
borde utnyttja dem mycket, mycket mera för att få en bättre miljöpolitik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Andra behandling
4
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Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2012-2013)

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 ändring av landskapslagen om tillämpning
i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har
i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om främjande av integration
för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslag till landskapslag om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändring av landskapslagen för antagande i andra
behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslag till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex
för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
5

Produktionsstöd för el
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)
Samma förfarande som vid föregående ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling
6

Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2011
– 31 oktober 2012
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJNP 2/2012-2013)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ska presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande
över arbetsordningen 32 § för det till Ålands lagting avgivna redogörelse.
Som vanligt talar betänkandet för sig självt. Självstyrelsepolitiska nämnden
föreslår att det som anförs i betänkandet ska bringas till landskapsregeringens kännedom. Jag ska nämna några saker här diskussionen.
För det första tidpunkten för det här meddelandet dels när det överlämnas
och dels den tidpunkt det omfattar. Nuförtiden är regimen sådan att enligt
lagtingsordningen, arbetsordningen, så kan omfattningen av meddelandet
vara fram till t.om den dagen som det avges, det behöver inte längre följa lagtingsåret. Det här är då ett förbiseende när den här redogörelsen har avlämnats. Det medför att tidpunkten för när redogörelsen kommer inte är så viktig. Däremot är det viktigt att det som står i redogörelsen är så färskt och aktuellt som möjligt. Nu kan man inte kräva att saker som inträffar dagarna
före finns med, men redogörelsen går att göra färskare än vad den är idag.
Det handlar dels om ett lagtingsår som har slutat redan och så drar det ut på
tiden, i det här fallet till den 2 april, och redogörelsen gäller fram till den 31
oktober året före. Då blir det ganska tydligt att det inte är bra och därför har
regimen ändrats. Detta som information om formalia. Det är viktigt att de
dokument som kommer till lagtinget är aktuella och att det också känns meningsfullt att behandla dem. Det här har diskuterats med landskapsregeringen och man är införstådd med önskemålen.
Enligt vad nämnden har erfarit så planerar landskapsregeringen en översyn av meddelandena och redogörelserna över tidigare verksamhet som ska
överlämnas till lagtinget. Nämnden har diskuterat detta. Nämnden konstaterar för det första att det här är en viktig del av det parlamentariska kontrollsystemet och att denna redogörelse har ett viktigt dokumentationsvärde.
Nämnden välkomnar ändå en översyn av de här rutinerna och medverkar
gärna i ett sådant arbete tillsammans med landskapsregeringen. Nämnden
uppskattar att landskapsregeringen verkligen tänker över prioriteringarna av
sina resurser som är begränsade i dessa tider. Då kan det vara klokt att
kanske också fundera över vad de fingrar som träffat tangenterna i landskapsförvaltningen gör, att det är till nytta, har en avsedd effekt och att den
parlamentariska kontrollen också fungerar så effektivt och bra som möjligt.
Nämnden nämner här i sitt betänkande: ”Enligt nämndens mening kunde
det vara ändamålsenligt med exempelvis två årliga redogörelser, en över
den självstyrelsepolitiska relationen mellan Åland och riket och en över övriga externpolitiska relationer innefattande nordiska frågor, Östersjöfrågor, EU-frågor samt övriga utrikespolitiska frågor.” Det här är vi beredda
att föra en diskussion i samråd med landskapsregeringen om.
Sedan har nämnden också diskuterat att det skulle vara bra om landskapsregeringen, vid sidan av eller rentav istället för, sådana här redogörelser, har
långsiktiga policydokument, t.ex. det dokument som man nu håller på att
svarva på; neutraliserings- och demilitariseringsfrågorna. Det skulle finnas
ett behov av att ha sådana policyn inom flera områden, särskilt inom de självstyrelsepolitiska områdena. Man skulle ha en policy som gäller under en
längre tid. Det kunde till viss del också ersätta de här redogörelserna, man
skulle bara meddela när det sker ändringar och uppdateringar. Nämndens
åsikt är att den nya landskapsrevisonens berättelse bör integreras och vägas
in i den här diskussionen när det gäller landskapsregeringens rapportering
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till lagtinget. Lagtinget får där en resurs som kan hjälpa till i det parlamentariska kontrollarbetet. Nämnden är tillfreds med att man funderar på det här.
Nämnden ser gärna att man återkommer med tankarna kring hur det här ska
utvecklas.
När det gäller reformeringen av självstyrelsesystemet så konstaterar
nämnden att kommittén som leds av vtm Roger Jansson är på slutrakan. Det
finns nu ett förslag till ett mandat för en blandad kommitté, den processen är
också på slutrakan. Nämnden har fått samma redogörelse som nämnda
kommitté. Självstyrelsepolitiska nämnden poängterar i det sammanhanget
konstaterar; ”att det kommer att finnas behov av sekretariat såväl i Mariehamn som i Helsingfors vilket i sin tur förutsätter tillräckliga resurser.
Detta arbete är jätteviktigt.
När det sedan gäller lagstiftningspaket hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt så har självstyrelsepolitiska nämnden uppdaterat sig om vad som
där gäller och i vilken ordning landskapsregeringen kommer att avge de här
reviderade regelverken. Nämnden har särskilt uttalat sig om frågan om vilken
ordning lagen om hembygdsrätten ska stiftas, och om det ska vara kvalificerad majoritet. Nämnden uttrycker en åsikt att så bör fallet vara när det gäller
de grundläggande bestämmelserna som det är frågan om i det här fallet.
Nämnden föreslår att man kan, om man vill, tillämpa en sådan princip att
man har två skilda lagar när det gäller grundläggande principer. En lag som
stiftas med kvalificerad majoritet och de tekniska bestämmelserna i en vanlig
lag med vanlig majoritet. Vi lämnar öppet för landskapsregeringen att välja
spår.
I det sammanhanget påpekar nämnden också vikten av att överväga övertagande av behörigheten beträffande folkbokföringen, vilket skulle vara relevant i det här sammanhanget eftersom man ändå ska lagstifta om ett hembygdsrättsregister. Man har speciella behov av att föra register över ålänningar på ett annat sätt än bara som medborgare i ett land, t.ex. frågan om egentlig bo- och hemvist är inte samma sak som bosättningsort. För att enkelt
kunna behandla hembygdsrättsärenden så behövs det flera fält i databasen.
Det här har också bäringar på den digitala agendan när man ska börja med
omfattande e-förvaltning, att ha ett register över de kunder det berör rent
praktiskt, alltså de som finns här på Åland. Vi vet också att vi har över 90 nationaliteter och alla är inte finska medborgare. Vi har en stor befolkningsgrupper av svenska medborgare och en stor del av dem är i sin tur både
svenska och finska medborgare. Allt detta medför att den åländska befolkningen, 28 502 här boende, är speciell och kunde lämpligen bokföras på ett
lokalt anpassat sätt. Sedan har det givetvis också ett symbolvärde att ha ett
åländskt tillverkningsnummer, chassinummer för att använda fordonstermer. Vi ber landskapsregeringen överväga detta och det står också i betänkandet som en av de 25 punkterna från kommittén för jordförvärv, hembygdsrätt och näringsrätt.
Vidare i betänkande berör nämnden relationerna med Sverige. ”Nämnden
understryker vikten av att landskapet fortsatt upprätthåller ett representationskontor i Stockholm”. Må hända lite kaxig benämning, men detta är vad
det handlar om, att representera det självstyrda Åland i Sverige och i dess huvudstad Stockholm. Nämnden ser att det både är praktiskt och symboliskt
viktigt för att kunna sköta relationerna till Sverige på ett effektivt sätt.
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Sedan har nämnden också bekantat sig med frågan om en Ålandshavskommission. Där frångår man lite tidigare modell när det gäller Öresundskommittén, som kanske inte till alla delar är ett jämförbart organ. Diskussionen har handlat om att man kanske borde börja i mindre skala. Framförallt
vill nämnden påskynda det här arbetet och ber landskapsregeringen praktiskt
fatta telefonlurar och tangentbord och hänga på lämpliga lås för att få igång
det här. Vi har fått sådana signaler att initiativet har tagits här på Åland och
nästa steg förväntas också tas av ålänningar. Vi hoppas att landskapsregeringen kan ta sig an detta efter sommaren.
Vidare har nämnden diskuterat den av Roger Jansson ledda kommitténs
besök i Sydtyrolen. Man erfor att Österrike har en mycket stark roll som s.k.
kind state i relation till Sydtyrolen, som ju befinner sig inom Italiens gränser.
Nämnden ber landskapsregeringen att närmare bekanta sig med de regler i
folkrätten som gäller för så kallade kind stats för att eventuellt kunna dra
slutsatser som kan vara värdefulla i det framtida samarbete med Sverige, som
på många sätt kan anses vara kind state för Åland. Sverige har en formell sådan roll och i praktiken en sådan roll. Rollen kanske ytterligare kunde uppgraderas? Här är det viktigt att vi ständigt har en pågående omvärldsbevakning och utvärderar våra samarbetsformer så att de är de rätta för att möta de
behov som andra förutsättningar ställer krav på. Det är vi rätt så duktiga på
och har varit under självstyrelsens historia och vi bör fortsättningsvis vara
det. Det här är en sådan sak som man bör bekanta sig mera med.
Jag går vidare till ”Fartygsbesök och flygningar”. Där brukar självstyrelsepolitiska nämnden brodera ut sig ganska mycket. Det gör man inte den här
gången. ”Nämnden önskar dock påtala att de landstigningar som, enligt den
tabell som ingår i landskapsregeringens redogörelse, har förekommit från
och med år 2010 inte är acceptabla”. Det är en viktig poängtering.
På sidan 4 finns skattegränsen som också är en återkommande punkt på
agendan. ”Nämnden noterar att tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen
inte innebar någon förbättring ur landskapets synvinkel”, åtminstone inte
den tilltänkta. Stora förhoppningar sattes i det här arbetet från Ålands sida,
nu har de här förhoppningarna grusats och då gäller det att oförtrutet fortsätta, ta nya tag och försöka uppnå de här förbättringarna på annat sätt.
Nämnden står bakom det arbetet och att det fortsättningsvis prioriteras.
När det sedan gäller avräkningsgrunden så är den föremål för diskussion.
”Nämnden konstaterar att en justering av avräkningsgrunden inte har någon direkt koppling till reformeringen av självstyrelselagen eftersom det
redan i gällande självstyrelselag finns regler för på vilka grunder avräkningen ska justeras.” Det finns faktorer som sätter de här bestämmelserna
ikraft och de ska justeras enligt gällande regelverk. 47 § i självstyrelselagen
anger mycket tydligt när avräkningsgrunden ska justeras.
Vidare nämner nämnden vindkraft 0ch den då icke, vid det tillfället, kända
lösningen som nu har presenterats från arbets- och näringsministeriet i Finlands regering. Om den lösningen blir verklighet, enligt det för övrigt offentliga dokument, så är det en stor politisk framgång för hela Åland, det måste
man tillstå. Det är en viktig framtidsnäring. Lyckas man ro det här i land, enligt de här punkterna och reda ut eventuella frågetecken, så är det här en stor
framgång. Det är kanske större än vad vi i något skede, särskilt i det här betänkandeskedet, kunde hoppas på. Det är bara att gratulera oss alla till att vi
nu får den här lösningen. Vi är förstås inte i mål, det kräver att man arbetar
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vidare med många av de här detaljfrågorna med en början att landskapsregeringen nu yttrar sig över det här förslaget. Sedan ska det gå vidare, det kommer lagframställningar både hit och till Finlands riksdag. Det är onekligen en
fjäder i hatten för landskapets företrädare som har nött på med det här i över
fyra års tid. Det är bara att dela ut ett grattis till oss alla som de facto har varit
delaktiga i detta. Det visar att droppen urholkar stenen. Det gäller att nöta på,
vara påläst, ha policyn klar för sig och kunna kommunicera med sina kollegor. Till slut får man saken baxad dit man från början ville.
När det gäller jordbruksstödet så har det varit aktuellt på ytorna här utanför, på Självstyrelseplatsen som parken heter. Som bekant har landskapsregeringen nu begärt att få behörighetsfördelningen klarlagd när det gäller det tidigare så kallade LFA-stödet. Nu heter det NCA-stödet. Nämnden stöder
landskapsregeringens strävanden och anser att det här stödet närmast har
karaktären av ett inkomststöd och därför är att hänföra till rikets behörighet.
Jag och mitt parti ingick i det parlamentariska underlag som gjorde den här
ändringen. Man kan konstatera att det kanske inte blev riktigt som ville. Det
skulle vara bra om man nu justerade tillbaka det så att riket tar hand om det
här. I de här förhandlingarna blir situationen lite lustig. Åland använder Finlands dåvarande argument och Finland använder Ålands dåvarande argument när man möts i de här diskussionerna. Där vill nämnden komma med
ett inspel, nämnden skriver; ”att man bör skilja mellan å ena sidan den lagstiftningskontroll som utövas i enlighet med självstyrelselagen och å andra
sidan lösande av förvaltningstvister”. Att man då godkände lagstiftning med
anledning av det avtal som man hade tycker vi inte ska binda frågan i en förvaltningstvist, som det nu är frågan om. Det är viktigt att kunna ta bort det
argumentet att det här är för evigt fastställt. Man bör jobba vidare med det
här på nytt. Det skulle också ge behövliga tilläggsresurser som kan användas
till det här eller till andra ändamål i den ansträngda budgetsituation som vi
har. Även om det bara handlar om några miljoner så är det också pengar som
är viktiga.
Det var i korthet självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Som ni ser så har den moderata lagtingsgruppen inte
begärt någon taltur och det är av två skäl. Det första skälet är att det var
en mycket bra presentation, fyllig och korrekt, som viceordförande här
gav. Det andra är, med bakgrund av 30 års erfarenhet av den här typen
av betänkanden och meddelanden, att varje mening, varje stycke och
varje stavelse i den här texten från nämnden ger klara besked till landskapsregeringen. Det finns ingen död text. Självstyrelsepolitiska nämnden har gett ett mycket värdefullt betänkande som jag hoppas att landskapsregeringen läser noga. Jag vill tacka viceordförande, övriga kollegor och alldeles särskilt lagtingsdirektören för ett väldigt konkret och
bra arbete.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag kan bara hålla med vtm Jansson om att det här betänkande bör absolut läsas ord för ord, och som det står i domstolars slutkläm: Den det berör till efterrättelse länder.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Värderade kollegor, i motsats till kollegan Roger Jansson
tycker jag att det finns skäl att begära ordet denna dag. Det kommer att
framgå varför jag anser att det bör återspeglas i våra stenografiska protokoll.
Självstyrelsesystemet är i ett spännande och avgörande skede än en gång.
Förhoppningsvis finns det mycket för regeringen Gunell att berätta om i
nästa redogörelse.
På centerns vägnar vill jag passa på att tacka alla, från regering till opposition, för goda insatser för Ålands bästa i denna fråga, självstyrelseutvecklingen.
Oavsett dagsaktuella stridsfrågor har enigheten kring nästa steg i Ålands
självstyrelseutveckling varit total och den samlade insatsen för att bygga en
bas för kontakterna med Helsingfors har varit stark, oavsett vem eller vilka
som bl.a. besökt Åland.
Även om lantrådet Gunell av givna orsaker dragit det tyngsta lasset är det
ändå oppositionen som är värd ett extra varmt tack för uppslutningen och
samarbetsviljan. De tidigare åländska representanterna i Finlands riksdag,
Gunnar och Roger Jansson, har lyckats väl med att lotsa var sin kommitté vidare på ett ovanligt lugnt självstyrelsehav.
Jag vågar faktiskt påstå att detta är ett unikt och samtidigt ett välkommet
skede i åländsk självstyrelsehistoria. Från centerns sida hoppas vi att enigheten ska belönas med ännu en viktig gemensam etappseger, genom att Katainen-regeringen inom kort tillsätter en s.k. blandad kommitté med ett tydligt uppdrag om att skapa en modern självstyrelselag.
Fru talman! Nog pratat denna gång om det som komma skall. Dags att
övergå till sådant som vi ålänningar redan fått på våra egna axlar.
Från centerns sida anser vi att självstyrelsepolitiska nämnden lyckats väl
med att formulera en klok formulering om hur detta parlament ska hantera
lagstiftning kopplade till hörnstenarna i det åländska nationalitetsskyddet;
dvs. ”Huvudregelen bör vara att lagar som reglerar principiellt viktiga
självstyrelsepolitiska frågor ska antas med kvalificerad majoritet.” Detta är
en viktig grundläggande tes som vi alltid bör bära med oss.
Likaså välkomnar vi från centerns sida uppmaningen till landskapsregeringen om att påbörja arbetet med ett övertagande av folkbokföringen. Det
vore angeläget, med tanke på den stora självstyrelsereformen, att vi aktualiserar ett övertagande av behörighet som räknas upp på den s.k. B-listan i
självstyrelsen. Det som är lite mildare form av övertagande.
Nationalitetsskyddet är efter EU-inträdet intimt förknippat med det s.k.
Ålandsprotokollet och därmed med principen om s.k. stand-still, dvs. att
självstyrelsemyndigheterna inte får inskränka rättigheterna i förhållande till
den lagstiftning som var gällande 1 januari 1994.
Nämnden påpekar för landskapsregeringen vikten av att den s.k. standstill principen beaktas fullt ut i det arbete som i detta nu bedrivs ifråga om
hörnpelarna i vårt nationalitetsskydd. Nämndens diskussion utvisar, enligt
min mening, ett behov av närmare analysera vad nämnda princip de facto innebär för den kommande lagstiftningens utformning. Här visar vår diskussion, och som jag sedan själv fick uppleva, att den kommitté som utredde bl.a.
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jordförvärv, näringsrätt och hembygdsrätt 2008-2009, mycket väl hade gått
in i denna problemställning. Det är sannerligen ett problemområde som
landskapsregeringen bör bekanta sig med. Det finns svåra gränsdragningar
bl.a. när det gäller bestämmelserna gällande Åland, de får stränggeras. Men
var tar egentligen dessa bestämmelser slut? Gäller det även förvaltningspraxis eller gäller det enbart det som är att likställa med lagstiftning eller
starkare principdokument? Det är en svår gränsdragning som det finns en hel
del orsaker att fundera närmare på.
När det gäller det som viceordförande i nämnden, Danne Sundman, räknade upp så vill jag bara särskilt återanknyta till Sveriges viktiga roll i Ålandssystemet. Nämnden har gått in för att den tilltänkta Ålandshavskommissionen borde inledas i mindre eller liten skala. Här kan jag på ett personligt plan
säga; varför inte starta med Sveriges generalkonsul, landshövdingen och
Ålands representant vid Ålandskontoret i Stockholm som ett embryo till
någonting som kan utvecklas och stå på egna ben så småningom. Vi har hittat
inspiration i Öresundskommittén, men nu är det dags att återigen skapa en
egen åländsk lösning.
När det gäller att uppmana landskapsregeringen att titta närmare på Kindstate funderingarna, så innehåller frågeställningarna Kindstate otroliga möjligheter och ambitioner. Jag tror personligen att det största bidraget som
Kindstate, alltså en släktskapsrelation till Sverige, kan hjälpa till med är att
avdramatisera Sveriges roll för att säkerställa att Ålands självstyrelsesystem
och indirekt också att demilitariseringen och neutraliseringen kommer att
fungera i framtiden.
Inspirerade även jag av vår resa till Sydtyrolen så tycker jag att det finns
skäl för landskapsregeringen att bekanta sig med utvecklingen som har skett
de senaste fem åren, bl.a. med avstamp i Bozen-Bolzano rekommendationerna som antogs 2008. Här finns det mycket att hämta.
På basen av Österrikes agerande när det gäller Sydtyrolens autonomi så
tycker jag att det finns skäl för landskapregeringen att se till att vi inte blir
omsprungna när det gäller den frågan, så att det går som det har gått med
autonomutvecklingen. Att sådana som studerade oss för flera decennier sedan springer om oss när det gäller utvecklingen. Det gäller att självstyrelseorganen har ögonen med sig när det gäller utveckling i omvärlden.
Jag måste även passa på att ge landskapsregeringen ett högt betyg när det
gäller skötseln av det så kallade NEFAB-avtalet, som handlar om lufttrafiken.
Det är välskött från politiskt och tjänstemannahåll. Att komma in sent i en
process behöver inte alltid slutar med elände. Här lyckades landskapsregeringen vända ett hotande nederlag till en stor framgång. Även om det är illa
med brandkårsuttryckningar så måste vi konstatera att den här typen av internationella avtal faktiskt kan vara en möjlighet för självstyrelsen. Det är en
möjlighet att lyfta fram Ålands särställning på det internationella planet på
ett automatiskt sätt, den internationella agendan gör att vi kan agera. Det är
ett ypperligt exempel på hur Åland än en gång agerar som subjekt istället för
att vara ett passivt objekt för andras tyckande och göranden. Landskapsregeringen får högt betyg, grattis!
Till sist, fru talman, den ständigt återkommande fråga när det gäller självstyrelsepolitiska redogörelsen är detta med fartygsbesöken och landsstigningarna som jag alltid brukar ta upp. Nu väntar vi på landskapsregerings
strategidokument när det gäller demilitariseringen och neutraliseringen i
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framtiden. Här ser jag ett hörande i höst där försvarsministern Carl Haglund
är på plats och vi mycket tydligt informerar honom om hur vi upplever att
demilitariseringen ska respekteras i den militära vardagen. Ambitionen
måste vara att vi får till stånd en ny överenskommelse, i likhet med den som
gjorde med dåvarande försvarsminister Elisabeth Rehn på 90-talet. Vi accepterar inte detta längre. Vi är eniga om att det finns en oenighet när det gäller
frekvensen och möjligheterna att landstiga på Åland via de finska marina farkosterna. Här ska vara en hög profil. Jag tror som vanligt att vi har goda förhoppningar att vi ska kunna göra en ett bra slut på den resan. För det är hög
tid att stoppa den resan. Som jag påpekat tidigare så sakta men säkert så urholkar vi Ålandskonventionen från 1921 genom en ny praxis. Till sist är det
delvis en död bokstav. Här gäller det att vi är på vår vakt och tar tillfället i akt
att med en enda mun igen värna om är viktig grundläggande sak i vårt självstyrelsesystem. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! I remissdebatten hade jag 3 allmänna och 14 enskilda särskilda påpekanden till redogörelsen. Jag håller med föregående talare, kollegan Harry Jansson, om att behandlingen i nämnden var konstruktiv och lyhörd. Det har jag säkert som företrädare för oppositionen orsak att vara nöjd
med, inte minst debaclet med Kroatienärende och nedmonteringen av nämndens anseende den gången.
Jag har fem områden som jag lämnar synpunkter på i anslutning till viceordförandes presentation som var heltäckande och god. De är; självstyrelsesystemet, kind state fenomenet, kontaktgruppen, vindkraften och jordbruksstödet bord.
Jag börjar ändå med tidpunkten under avsnittet; ”Allmänt om redogörelsen”. Det resonemang som nämnden för kan ju inte åsidosätta föreskriften i
arbetsordning om att denna redogörelse ska lämnas till lagtinget i början av
varje lagtingsår och i övrigt i den takt som omständigheterna så kräver. Jag
fick det intrycket att presentationen innehöll ett omnämnande att det inte är
så noga när redogörelsen lämnas bara den är uppdaterad. Jag tror nog att
båda kriterier gäller, den ska lämnas i början ett lagtingsår, och det gäller särskilt när regeringen avgår, men oberoende av när det sker så ska redogörelsen
vara uppdaterad. Jag tror att arbetsordningen är skriven på det sättet. Det
här är en teknikalitet. Det viktigare är, som det påpekades, det som följer sedan i de andra styckena om nämndens åsikter i allmänhet om meddelanden,
redogörelser och det parlamentariska umgänget mellan regering och lagting.
Detta håller jag för egen del och för min grupps del helt och hållet med om
och understryker att så är det. Ett parlamentariskt umgänge är en politisk dialog och den ska föras just på det sätt som nämnden säger här i skarven mellan första och andra sidan.
Sedan till de enskilda punkterna. Reformeringen av självstyrelsesystemet,
ja, vi fick i nämnden en redovisning på förhandlingarna MariehamnHelsingfors just nu. Enligt min mening är det nog centralt att notera att det
var diskussionerna om mandaten och dess innehåll som fördes i nämnden.
Åtminstone när det här betänkandet avfattades den 30 maj så var det inte
känt i nämnden vad mandatet för blandkommittén kunde innehålla. Jag vet
inte ens om det ett känt nu. Det är väsentligt att nämnden deltar i processen.
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Det som nämnden kunde göra var att diskutera mandatet i den form som det
presenterades.
Följande är kind state fenomenet. Kind stats fenomen förekommer överallt
i världen, framförallt i miljöer där gränserna ritats lite på måfå som i Europa
och framförallt i Afrika där segrarna bestämmer hur gränserna ska dras
punkt och slut. Sedan brukar segrarna dessutom sätta sig själv i toppen för
någon ny organisation och ska säga hur världen ska förbättras. Så här har det
varit så långt man kan minnas i tiden. Går vi 200 år tillbaka i tiden så har vi
heliga alliansen 1815, Nationernas förbund, som var bra för Åland, efter
första världskriget, Förenta Nationerna efter andra världskriget och nu G 8,
som styr och ställer i världen och säger hur det ska gå till. Kinds stats fenomen finns alltså i Europa i stor omfattning. Det finns hyfsad god litteratur på
området. Den här beställningen, på sidan tre, som nämnden lämnar till regeringen går att fördjupa sig i. Av den litteratur som jag är förtrogen med så
handlar det om frågeställningar i Ungerns omgivning, kinds state förhållandena där och för all del också Österrike och Italien. Där har den så kallade
Venedigkommissionen, ett Europarådsorgan, democracy through law, demokratin om rätt, rättsordnings betydelse för demokratin, gjort bra studier i slutet på 90-talet och i början av 2000-talet. Här finns det material för vidare
studier.
Vad gäller förhållande Sverige-Finland i Ålandsfrågan så är doktrinen
känd. Den bekräftades i nämnden. Där kan utan vidare en kind state studie
belysa frågorna om hur det är på andra håll inom folkrätten och hur det möjligen kunde vara hos oss. Det här är en del av den politiska dialogen.
Jag är också nöjd med slutkonstaterade i följande punkt, kontaktgruppen:
”Nämnden noterar vidare att kontaktgruppen är en tjänstemannagrupp
som inte kan ersätta landskapsregeringen i externpolitiska frågor”. Det är
helt enkelt inte möjligt, men det behövdes sägas på den grunden att kontaktgruppen nu har behandlat olika saker och det kan finnas svårigheter att hålla
klarhet i rollfördelningen. Vad betyder det att företrädare för landskapsregeringen har en åsikt i ett sådant här organ och hur kan man då fästa avseende
vid det eller inte? Den här linjedragningen är nödvändig. Man kan inte med
sådana här formfria arrangemang förskjuta behörigheten enligt självstyrelsesystemet. Jag ska återkomma till det i jordbruksstödsfrågorna.
Men före det, vindkraften. Jag kan tänka mig, med någon erfarenhet av tidigare diskussioner, att om staten stöder aktiviteter på Åland så skulle statens
revisionsorgan behöva ha rätt att komma hit till Åland och granska användningen av dylika stödmedel. Länge ansågs de extraordinarie anslagen i den
förra självstyrelselagen vara statliga stöd och det fanns ett ständigt tryck från
staten och det trycket kände jag själv av på 70-talet och i början på 80-talet.
På det teoretiska planet var det en rimlig önskan. När man fördelar skattebetalarnas pengar så vill säkert skattebetalarna också veta hur det har gått till
och om de har gått till riktiga ändamål. Jag kan tänka mig att i ett sådant här
sammanhang, beroende lite på hur eventuella statliga stöd kanaliseras till
vindkraftsproduktionen på Åland, att revisionsverk vill komma med i det här
systemet. Mina tidigare erfarenheter visar att när riksdagen beviljat extraordinarie stöd för aktiviteter på Åland för självstyrelsens behov så är det självstyrelsen som sköter den uppföljningen. Men jag ska inte dra långtgående
slutsatser här, annat än att jag föreställer mig att den här diskussionen kan
dyka upp beroende på hur eventuella stödmedel kanaliseras. Går stöden till
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företagen direkt så gör de det, går stöden via landskapet så då gäller en annan
ordning. Det här ska vi antagligen beröra. Det här är en detalj i sammanhanget, men den kan ha ganska betydande självstyrelsepolitiska effekter. Det
blir ju en statlig aktivitet på ett område där självstyrelsen gäller. Det är viktigt
att reglera sådan samförvaltning i en, enligt självstyrelselagen, förutsedd
ordning, dvs. överenskommelseförordning i vilken man också städar upp
följdeffekter av arrangemangen. Men jag kan den här frågan alldeles för dåligt, jag vet inte ens hur långt den har kommit. Jag känner till att ministeriet
har svarat, men jag vet inte alls om man har kommit in i den här typen av detaljer. Jag kan tänka mig att frågan blir aktuell.
Enligt min mening är det viktigt att självstyrelsens behörighetsumgänge
med statliga organ håller sig till den ordning som gäller i självstyrelselagen
från tid till tid.
Därmed kommer jag över till jordbruksstödet. Det framgår här i betänkandet att en behörighetsförskjutning har skett mellan landskapet och riket med
stöd av ett avtal. Nu säger självstyrelselagen att behörighetsförskjutningar
inte kan ske på annat sätt än på det sätt som självstyrelselagen anger. En sådan här förskjutning kan ju inte binda någon annan än dem som har ingått
avtalet. Efteråt har ju landskapet anammat systemet och också vidtagit förvaltningsmässiga åtgärder i enlighet med det. Det fanns antagligen goda skäl
för att göra så här när det begav sig, men det var ett avsteg från den ordning
som gäller och som ska gälla i de här sammanhangen. Det säger också nämnden klart och tydligt. ”Enligt nämndens mening är det synnerligen angeläget
att behörigheten fördelas i enlighet med självstyrelselagen. Nämnden konstaterar att NCA-stödet (tidigare LFA-stödet) närmast har karaktären av
ett inkomststöd och därför är att hänföra till rikets behörighet.” Så har det ju
varit. När vi sedan vänder blad har vi fått erfara att jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors säger att den här behörighetsförskjutningen är omfattad eftersom högsta domstolen inte har haft invändningar mot lagstiftning på
det här området. Det är någonting som vi inte ska fästa vitsord vid därför att
det är inte av en slump att självstyrelselagen har helt skilda system för hur
man efterhands granskar landskapslagar och hur man löser konkreta förvaltningstvister mellan parterna i självstyrelsesystemet. Dessutom kan man till
hela det komplexet lägga att det fortfarande är en olöst fråga hur efterhandskontrollen av landskapslagar inom EU-rättens område ska skötas. Hur långt
sträcker sig presidentens vetorätt och var kan presidenten inte använda vetorätten, även om kunde finnas skäl för att göra det? Det finns en doktrin på
området, den är inte aktuell i det här sammanhanget. Vi har haft några fall
där presidenten, med stöd av EU-rätten, har använt sitt veto. Det är ett
mycket omtvistat område.
Vi kommer ihåg att Aaltogruppen i sitt betänkande påpekade att det här är
en öppen fråga som vi inte behandlade i den kommitté som jag ledde, men
som från rikets sida betraktas som ett stort problem och bör därför också få
en reglering i kommande självstyrelselag. Det är den teoretiska abstrakta
normkontrollen som utövas av de organ som ska göra det vad gäller landskapslagar.
Vad sedan gäller konkreta konflikter, av vilka vi har haft några, t.ex. behörigheten inom fiskeri och behörigheten när det gäller rederistödsverksamhet.
Där har högsta domstolen löst konkreta förvaltningstvister och vid behov kan
högsta domstolen användas för det ändamålet. Man ska inte använda högsta
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domstolen för oskuld och ros skuld och därför hoppas jag att de förhandlingar som har aviseras i redogörelsen till nämnden, och som nämnden kommenterar under detta avsnitt, fortsätter och leder till ett självstyrelselagenligt resultat som också har betydande ekonomiska regler för landskapets ekonomi.
Ordförande nämnde att där kunde man fylla ett glapp och det är ju på det sättet. Den deltagande demokratin som vi erfor här för två dagar sedan gick på
sätt och vis i samma riktning. I det här fallet bör jordbrukarkåren få veta vad
som gäller och att det är på ett tryggt och hållbart sätt.
Jag menar att nämnden uppmuntrar landskapsregeringen att gå vidare i
ärendet och inte bara nöjer sig med ett halvslarvigt yttrande att högsta domstolen har tagit ställning i frågan och att det är ingenting som man för upp på
nytt, för det är inte så som självstyrelsesystemet fungerar. Man kan inte dra
sådana långtgående slutsatser av ett utlåtande i ett konkret lagstiftningsärende.
Med tanke på jordbruket och dess förhållanden samt också självstyrelsesystemet som sådant så bör den här frågan få sin lösning. Nämnden omfattar
att lösningen går i den riktningen som angavs i redogörelsen. Tack, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag var otydlig när det gäller tidpunkten för redogörelsen. Det kanske har uppfattats så. Jag försökte säga att
om man måste prioritera mellan att få redogörelsen tidigt eller att den
ska vara färsk så prioriterar man färsk. Redogörelsen ska också helst
vara så tidig som det stipuleras i arbetsordningen, nämligen i början av
varje lagtingsår. När slutar början och när börjar slutet? Det kan man
sedan diskutera. Den 4 april hade slutet börjat och början hade slutat.
Det var för sent. Redogörelsen behöver å andra sidan inte heller ligga på
bordet när vi kommer den 1 november. Det viktiga är att den är så färsk
som möjligt.
I lagutskottets betänkande finns det också sagt att självstyrelsepolitiska nämnden har en praxis enligt vilken betänkande över redogörelsen
även tar upp, dagsaktuella frågor, vilket ger nämnden utrymme att också
komplettera med saker som har hänt efter redogörelsen. Det är viktigast
att redogörelsen är färsk och att den kommer tidigare än vad den kom i
år, det håller jag med om.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi är helt överens. Arbetsordningen stakar ut en riktlinje för det hela, men friheten att hantera den är hyfsad stor. Ner på sidan 1 finns det en fotnot som berättar om hur praxis har varit. Det nya i
sammanhanget är just den här uppdateringen.
Ändå vill jag lite slå ett slag för tanken om att när en avgående regering lämnar över så är det angeläget att den redogörelsen helst kommer
så tidigt som möjligt i den november månad som följer efter valet. Året
får väljarna bestämma.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag kan också hålla med om att det är en av de uppgifter
som en expeditionsministär har att göra innan man lämnar plats för sig
själv eller för någon annan i en ny period. Man ska redogöra för det här
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eller städa bordet med en sådan här redogörelse. Det är en bra princip
som man bör följa.
Frågeställningen när det gäller inmatningstariffer för vindkraften så i
de offentliga handlingarna handlar en av punkterna och hur revisionen
ska skötas. Det är väl naturligt, som ltl Gunnar Jansson sade, att det här
följer med förvaltningsbehörigheten. Den som förvaltar det här stödet
ansvarar också för att det revideras. I det här fallet finns inte någonting
att dölja. Tanken är med en överenskommelseförordning är att man ska
överföra förvaltningen av detta till energimarknadsverket. Då görs också
den revisionen för de andra stödtagarna i de företag som deltar i det här
på Åland. Tvärtom, säkert litar man på åländsk revision, men man litar
kanske ännu mera på rikets egen revision. Det är bara bra att man är
trovärdig i de här frågorna. Det stöder att man kan vara kvar i stödsystemet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi bygger upp en bra revision i lagtinget och i landskapet. Den ska vara tillförlitlig och trovärdig. Den praktiska delen av
det hela ser jag inga problem med.
Eftersom jag råkade komma ihåg de här turerna på 70-talet så vad jag
närmast avsåg var att hanteringen av EO-anslag i vissa fall rent av var
akut. Den reservationen måste jag lämna, utan att kunna detaljer i det
här konkreta fallet, och bara säga att extraordinarie anslag från staten,
utanför landskapsbudgeten, var pengar som kom till landskapet och
skulle naturligtvis därför skötas av revisorer och landskapets egen revisionsverksamhet. Där var det inte några svårigheter med att avvisa revisionsverkets framställningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för detta goda anförande. Det visar att samarbetet mellan regeringspartierna och oppositionspartierna i nämnden är
mycket gott.
Jag vill också beröra principen om när vi kan tillåta statsrevision på
Åland. Jag tror att vi är helt överens om den principen. I det här fallet,
när vi får statliga medel för vindkraften, så är det avgörande vilken väg
de delas ut till företagen. Går stöden via landskapsbudgeten, såsom det
är fråga om när det kommer extra anslag, så ska inte staten revidera
någonting överhuvudtaget, utan det är vi själva. Men i det här fallet så är
det meningen att stöden ska kanaliseras från statskassan till de åländska
företagen och då är det enligt den här principen rimligt att också revisionen sköts den vägen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är alldeles riktigt, så där är det. Så där är det ju
redan nu de facto. Jag kan tänka mig att statens revisionsverk kan ha
haft synpunkter och har synpunkter på rederiers mottagande av olika
typer av stöd. Jag kan tänka mig det. Varvsstöden är ju delvis annorlunda när de indirekt kommer till rederiernas fördel. Utgångspunk-
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ten i mitt sätt att tänka är att i självstyrelsearrangemanget ingår rättigheter och skyldigheter. Man har rätt att hantera en samhällsordning och
då har man också skyldighet att se till att de följer reglerna. Man kan
inte, beroende på ärendet, hoppa. Men jag påstår inte heller att man riskerar att göra det nu. Går stöden direkt till företagen så då är det okej.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den här gången blir det väl en enastående organisation av
det hela, eftersom det som nu avses aldrig har gjorts tidigare, att vi
också i landskapsbudgeten ska uppta medel på basen av egen lagstiftning. Det ska sedan kanaliseras till riket som en inkomst till statens
budget och sedan utbetalas via staten. Så det blir lite speciellt i det här
fallet. Men principen om vem som reviderar blir hållbar i det här förslaget.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det låter spännande, det här bäddar för att vi behöver
både landskapslagstiftning, rikslagstiftning och överenskommelseförordning och vara det sedan vara månde som ska trygga de här arrangemangen. De är viktigt naturligtvis, men det är också viktigt att de utformas på sätt som följer de regler som tillämpas. De får ändå inte bli så
komplicerade att man p.g.a. deras existens avstår från att tillämpa dem.
Här är det väldigt viktigt att parterna samkör. Det kan inte vara så att
den ena bestämmer över den andra. Här är det igen, som i revisionssammanhang, oerhört viktigt med koordinering och samverkan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, fru talman! Jag vill också för min del tacka för betänkandet från självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tycker att vi har mycket bra konstruktiv dialog
och diskussion mellan regeringen och självstyrelsepolitiska nämnden. Det
känns som vi har en konstruktiv atmosfär. Nämnden är också väldigt öppen
och positiv och hanterar frågor på ett bra sätt med många nya inspel och
idéer, vilket vi ser mycket positivt på från regeringens sida. Det är viktigt att
det finns en god växelverkan mellan lagtinget och regeringen i de övergripande självstyrelsepolitiska frågorna.
När det gäller redogörelsen om tidpunkten så vill jag också understryka att
vår avsikt är nu att komma med nästa redogörelse i januari 2014. Det vore en
bra tidpunkt från vår sida. Jag hoppas också att lagtinget tycker det. Den
kommer då i början av ett lagtingsår, men det är efter att budgetprocessen är
avklarad. Då kan lagtinget och nämnden kanske behandla den under februari
och vi kan fatta beslut i mars.
Jag ser redan fram emot nästa redogörelse. Jag hoppas att den ska vara fyllig med många goda nyheter både vad gäller självstyrelselagsrevisionen, som
då borde ha kommit ännu en bit framåt, och att vi även kan berätta mera om
hur avräkningsgrunden framskrider och hur vindkraftsfrågan avancerar.
Det är mycket arbete som görs och det är många som gör. Det är också viktigt att det kommer framgångar och positiva signaler så att vi känner att vi
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också har kontakt med Helsingfors på ett kreativt sätt och att vi får den responsen att frågor faktiskt avancerar så att det känns bra.
Det har varit diskussion gällande dokumenten, redogörelsen och de meddelanden som landskapsregeringen ger till lagtinget gällande de utrikespolitiska frågorna, EU och Norden framförallt. Där är det riktigt att landskapsregeringen funderar på hur man kunde effektivera det här arbetet och kommunicera på ett litet annat sätt med lagtinget kring dem.
Viceordförande redogjorde för att nämnden har diskuterat självstyrelsepolitiken och det låter mycket bra. Vi ser fram emot att i samråd med nämnden
komma med förslag på hur man kan arbeta framåt.
Det är viktigt att prioritera resurserna. Förvaltningen vill också förverkliga
och inte bara redogöra, och det tycker vi också politiskt att är mycket viktigt.
När det gäller frågan om Ålandshavskommissionen så vill jag bara kortfattat säga att det förslag som ltl Harry Jansson lade fram är mycket bra, att inleda det här arbetet i en mindre konstellation. Vi har faktiskt tagit steg redan i
den riktningen. Eventuellt kunde man tänka sig, förutom den konstellation
som ltl Harry Jansson beskrev, att också koppla in näringslivet i ett tidigt
skede eftersom det här handlar väldigt mycket om att skapa och stärka affärsrelationer och möjligheterna mellan Stockholmsregionen och Åland.
Vi ser också fram emot det gemensamma hörande som vi ska ha gällande
demilitariseringspolicyn. Det ska bli mycket intressant. Det blir ett litet nytt
grepp att vi kommer att ha ett gemensamt förfarande med nämnden och regeringen. Jag tror att det ska leda till att vi har ett starkt, bra och hållbart dokument i den här policyn som både innefattar den historiska bakgrunden och
hur konventionen har hanterats och använts under årens lopp samt hur olika
frågor har skötts, även NEFAB-avtalet. Jag tackar för den goda responsen
från nämnden i den frågan. Jag tror att vi har en spännande resa tillsammans
och det ska bli mycket intressant.
Slutligen vill jag säga att Roger Jansson kommitténs arbete har varit mycket konstruktivt och bra. Vi i landskapsregeringen har också haft en god hjälp
av kommitténs arbete. Den här typen av studieresor som har gjorts till Köpenhamn och Bolzano måste göras mera. Vi måste få mera intryck utifrån och
studera andra autonomier och konstellationer. Det ger oss nya tankar och nya
saker att diskutera och därför har vi också haft diskussionen om kind state
här idag. Även vi ska röra på oss, det tar jag helt enkelt med mig till landskapsregeringen. Vi borde resa mera och göra den här typen av studier som
kommittén gjorde. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar den uppfattningen att vi behöver röra på oss och
samla intryck utifrån. Lag- och kulturutskottet planerar faktiskt att dra
sitt strå till stacken. Vi planerar en resa till Katalonien och till Andorra
om det finns rimliga gränser och att vi får det att fungera.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det låter spännande även om jag inte har den minsta aning om vad ni
ska studera. Jag hoppas att det också kommer att ge Åland nya intryck
och infallsvinklar som vi kan bygga vidare på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
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Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
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Samhällsservicereformen, den digitala agendan och den övergripande framtidsutvecklingen
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2012-2013)
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan ärendet antingen antecknas för kännedom eller att hänskjutas till utskott, om sådant förslag väcks. Talmanskonferensen föreslår att
ärendet inte remitteras till utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Kollegor och lagtingsledamöter, ett förändringsarbete är en komplex
uppgift och det finns många fallgropar och anledningar till att den förändring
man vill skapa uteblir. Lika som personer så måste också organisationer och
strukturer förändras i takt med sin omvärld och de förutsättningar som finns.
Vi måste skapa nya förutsättningar efter de krav och möjligheter som finns i
vår omgivning.
Rädsla och oro inför vad förändringar kan betyda ska man ta på allvar.
Man ska verkligen lyssna på medborgarna. Det är oerhört viktigt att utgå från
ett individperspektiv.
Den första frågan som man ställer sig, när man ska försöka förändra, är:
Måste vi verkligen förändra, har vi det inte bra som vi har det?
Prognoser som ÅSUB har tagit fram visar med all sin tydlighet på behovet
av en strukturell organisationsförändring. Allt färre ska se till att allt fler har
en god service oavsett form, behov och närhet till densamma. Vi har behov av
att välfärdsuppdraget upprätthålls.
Runt om oss i Norden och i världen har olika modeller arbetats fram. Vi
måste hitta vår egen modell. För medborgarna är det viktigt att servicen är
tillgänglig och av god kvalitet och att servicen är effektiv producerad och att
avgifterna är rimliga samt att alla har samma rättigheter.
Ledorden i vårt arbete har varit och är; likvärdig service, rättssäkerhet, effektivitet och integritet.
En annan viktig aspekt är att samla kompetensen så att även tjänstemännen, i utövandet av sitt yrke, kan känna sig trygga i sin yrkesroll.
Allt förändringsarbete har också har givetvis ett ekonomiskt incitament.
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Kostnadsutvecklingen måste bromsas och kurvan planas ut. I det sammanhanget vill vi särskilt betona aspekter som gynnar hela Åland framom
enskilda kommuners och medborgares intressen. Vi ska vara mera ålänningar
än kommunrepresentanter, vara mera generösa och solidariska över
kommungränser och se oss som ålänningar och som en helhet.
Metoden som vi har använt för det här arbetet är en metod som är alldeles
vår egen. Ledorden har varit; delaktighet och medinflytande. En bred och
stark demokratisk förankring har varit andra ledord. Vi har haft kommunmöten där alla kommuners representanter har varit närvarande. Vi har varit på
kommunrundor till samtliga kommuner, vi har haft möten med kommunrepresentanter och allmänheten i respektive kommun. Vi har haft möten med
ungdomar särskilt. Vi har haft breddgruppsmöten där ungefär hundra personer har varit närvarande. De representerade näringsliv, kommuner, ungdomar och tredje sektorn. Man har varit med i förändringsprocessen.
Arbetet har letts av regeringen. Jag som kansliminister har tagit de formella besluten. Lantrådet har lett ledningsgruppens arbete. Ledningsgruppens roll är att leda, analysera och föreslå olika förslag för regeringen inför
den här processen och att hitta och föreslå även finansieringsmodeller.
Breddgruppsmötenas roll har varit av det mera visionära slaget. Rollen har
varit att ta fram en vision för Åland 2022, att se in i Åland i det långa perspektivet och att få fram en omvärldsanalys och strategier för Åland framåt.
Vi har också haft olika arbetsgrupper som har tagit fram faktamaterial
inom olika områden. Vi har haft en grupp inom den sociala verksamheten, vi
har haft en teknisk- och infrastrukturgrupp, en grupp om den digitala agendan och garantilagsgruppen. I de här arbetsgrupperna har det varit en bra
mix mellan politiker med lång kunskap, lång erfarenhet och en bred kunskap
och tjänstemän som har ny kunskap, lång erfarenhet och kunskap inom sina
specialområden. Att ha de här blandade grupperna har visat sig vara ett lyckat koncept. Det har funnits en gedigen kunskap i grupperna.
Arbetsgruppen har lämnat sina slutrapporter. Landskapsregeringen har på
basen av dem skrivit ihop det här meddelandet. Vi beskriver vad och när vi
ämnar gå vidare med det förändringsarbetet som vi anser att är viktigt att påbörja. Hur vi ska göra det blir en fråga som vi beskriver i budgeten för 2014.
Landskapsregeringen har valt att från arbetsgrupperna ta fakta på olika
verksamhetsområden där vi ser att det finns en bra grogrund att gå vidare.
Det finns en politisk vilja, det finns en medborgarvilja och det finns en tjänstemannavilja att gå vidare. Det gäller särskilt den gruppen som har arbetat
med verksamhetsområdet social verksamhet. Den gruppen har också kallat
sig Susannegruppen eftersom den gruppens medlemmar hade något med Susanne att göra. Man har valt att föreslå att man skulle samordna allt inom det
sociala området förutom barnomsorgen och äldreomsorgen. Deras uppdrag
utökades från handikappomsorg, specialomsorg, barnskydd och missbrukarvård till att innefatta allt utom barn- och äldreomsorg. Vi ämnar gå vidare
med att samordna detta i en egen myndighet. Hela Åland skulle medverka i
den myndigheten.
Vidare inom tekniska och infrastruktur så när det gäller verksamhetsområdet byggnadsinspektion så är det ett område som man kunde samordna.
Man kunde samordna alla byggnadsinspektörer på Åland till en egen myndighet. Man kunde ha en gemensam byggnadsordning med tillåtelse att ha
regionala avvikelser.
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Samhällsplaneringen är ett annat område där vi ser att det skulle vara bra
att även damma av plan- och bygglagens 11 § som reglerar landskapsregeringens möjligheter att på ett helt annat sätt, än vad man använder den till
idag, att också samordna och planera mera gemensamt. Lagen kunde också
kompletteras med boende, särskilt för personer utan hembygdsrätt. Vi vet att
vi behöver bli flera på Åland. Vi måste kunna erbjuda attraktiva tomter för
personer utan hembygdsrätt. Det gör att människor lättare väljer Åland än
andra områden.
Man säger i lagen att man ska ha myndighet på Åland inom brand- och
räddningsväsendet. Man hade tre lagar, fick det till två lagar och nu avser vi
att man ska få ihop det till en myndighet och även sätta in befolkningsskyddet
i den myndigheten. Det är lite problematiskt med befolkningsskyddet eftersom det är finsk behörighet. Vi lever på Åland med en överenskommelseförordning. Idag är det delegerat ut till samtliga kommundirektör. Det är ofta
kommunstyrelseordförande som sköter de här frågorna. Det är egentligen
väldigt sällan som man övar och tränar inom det här området, så det skulle å
vara en väldigt väsentligt verksamhet att också samordna under någon form
av Ålands brand- och räddningsväsende.
Att samordna vägförvaltningen är ett väldigt stort område, men där finns
det säkert effektiviserings- och samordningsvinster. Det är ett lite svårare
område för det är förstås väldigt många som är berörda. Jag brukar tänka på
att den vägen som jag har från hemmet och hit så är det fem olika väglag, alltifrån landskapet, privata vägar och kommuner och så slutar det igen med en
privat väg. Där ska olika aktörer verka, särskilt på vintern när vägarna ska
plogas. Det skulle säkert finnas skäl till en samordning, istället för att en
skopa ska lyftas upp och sedan ska någon annan ploga på en viss vägsnutt.
Där finns det säkert mycket samordningsvinster. Naturligtvis finns det också
sådant som är bra för det lilla samhället, den som har en viss vägsträcka känner till förhållandet på vägen och det kanske inte alla gör som kommer från
en större enhet. Naturligtvis finns det både för- och nackdelar. Det är ett intressant område om man tänker ur effektiviseringssynvinkel.
En annan sak som vi har plockat ur de olika arbetsgrupperna är att förverkliga ett e-kontor, att rekrytera en ansvarig till e-kontoret och att utse en
referensgrupp för att effektivisera den digitala agendan. Det är egentligen en
förutsättning för att vi också ska lyckas med de andra områdena.
Landskapsregeringen har sedan starten med arbetet med samhällsservicereformen fokuserat på servicestrukturen framom kommunstrukturen och
kommunernas antal. I fokus för reformarbetet står den offentliga servicen
och hur den gemensamt produceras på ett optimalt sätt för brukarna så att
reformarbetet leder till målen om en kostnadseffektiv producerad service. Vi
vill ha en ökad likvärdighet i serviceutbudet, kvalitet i de offentliga tjänsterna, närhet och tillgänglighet och så vill vi gynna en ökad kompetens, specialisering och rekrytering. Som jag också sade så har landskapsregeringen slagit
vakt om en utvecklad demokrati som värnar medborgarinflytande och
brukarperspektiv.
Landskapsregeringen har också i sitt arbete med samhällsservicereformen
upplevt att många får en ökad kunskap om de strukturer som idag finns och
ser möjligheterna till samarbeten och samgående.
Jag tycker att det var väldigt intressant att läsa enkäten i dagens Nya
Åland. Man hade frågat 400 personer, 300 på nätet och sedan på två olika
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ställen ute på landsbygden och man kan konstatera att den här enkäten visar
samma sak som breddsgruppsmötenas ungefär 100 personer. Det vill säga att
man 2022 ser visionen att de åländska kommunerna kommer att vara färre,
man önskar det i alla fall. I enkäten idag kunde man utläsa att 65 procent av
de tillfrågade ansåg att det borde vara färre kommuner än i dag och 35 procent ansåg att det skulle vara 16 kommuner. Jag ser att breddgruppsmötet
också speglar den här enkätundersökningen. Jag tycker att det finns en verklighetsförankring, jag ser också att den frågan är så viktig och den engagerar
väldigt många. Den frågan ska också medborgarna i framtida val ha möjlighet
att uttala sig om.
Slutligen vill jag tacka alla de personer som på olika sätt har deltagit i arbetet så här långt och som på olika sätt satt tid och engagemang i hopp om att
det ska leda till konkreta förändringar. Jag vill tacka alla tjänstemän i förvaltningen som arrangerat sig och särskilt vår ständiga sekreterare, Robert
Sundström. Jag vill tacka ledningsgruppens medlemmar, ASAM gruppen, Susannegruppen, infrastrukturgruppen, digitala agenda gruppen och garantilagsgruppens alla medlemmar. Slutligen vill jag tacka alla deltagare i breddgruppsmötena. Tack för ert engagemang, er kreativitet, er kunskap och framförallt er tid. Ni är alla värda respekt och uppskattning för det arbetet som ni
har gjort.
Jag önskar med denna inledning att arbetet och processen går framåt. Jag
öppnar debatten för att ni ska ha möjlighet att komplettera med era värdefulla åsikter i syfte att göra ett bra arbete ännu bättre med alla ålänningars
bästa för våra ögon. Oavsett den tidtabell som lagtinget väljer för debatten så
kommer landskapsregeringen att arbeta vidare med förändringsarbetet så att
processen går framåt inom aviserade tidsramar. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var sympatiska ord, allmänna visioner och relativt vaga
målsättningar tyvärr. Jag uppfattar ministerns anförande, likväl som det
här dokumentet, fortfarande som mycket av en processbeskrivning. Det
innehöll tacktal till dem som har jobbat med frågan. Det innehöll ganska
vaga visioner och inte några skarpa ekonomiska målsättningar. Tyvärr
ser vi inte att det här dokumentet och presentationen utgör den grund
som man kunde ha hoppats på för en livlig och inspirerande debatt. Det
finns inte så mycket att ta ställning till. Alla de förslag som läggs här, de
små förändringar som ändå föreslås här, fanns ju presenterade redan i
resultaten i arbetsgrupperna. Tyvärr får vi nu på förhand konstatera att
de här sakerna kommer vi att behöva återkomma till. Precis som ministern sade så är det först i samband med budgetarbete för hösten 2014
som det ska ske.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag skrev i inledningen att politiskt har vi valt ut just de här bitarna som vi anger i meddelandet, vad vi ämnar gå vidare med och när.
Hur vi kommer att göra det kommer vi att beskriva i budgeten 2014.
Precis som ltl Perämaa sade så kommer vi att komma tillbaka till det
här. Vi måste ta ställning till finansieringsmodeller, vi måste ta ställning
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till landskapsandelarna och vi kommer att ta ställning till lagförändringarbetet. Det är klart att vi kommer att komma tillbaka till det. Men nu
vill vi berätta om vilka områden vi ämnar inleda samarbeten runt. Vi
hoppas också att vi ska kunna komma överens om just de områdena. Jag
uppfattar från liberalernas sida att vi kanske är överens.
Ltl Mats Perämaa, replik

Jag uppfattade det som så att landskapsregeringen, via kansliministern,
nu lämnar det här meddelandet för att säga åt lagtinget att nu ämnar
man starta arbetet utifrån de några förslag som finns från arbetsgrupperna. Det är det som är målsättningen med den här debatten, och att
man berättar att man nu startar. Det är i samband med det arbetet som
vi verkligen kommer att få en bild av de ekonomiska konsekvenserna,
och frågor om huvudmannaskap på riktigt. Tyvärr ger inte det här dokumentet och presentationen underlag för den spänstiga debatt som vi
hade hoppats på. Vi kommer via gruppanföranden och andra anförande
ändå att ge våra synpunkter på de några få förslag som landskapsregeringen har.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, fru talman! Man kan kanske tycka att förslagen är få till antalet,
men det är väldigt stora verksamhetsområden. Om ltl Perämaa tänker
att det är hela det sociala verksamhetsområdet, förutom barn- och
äldreomsorg, så rör det ganska många personer. Det är också en stor
budgetfråga i de flesta kommuner. Framförallt har det väldigt stor betydelse för medborgarnas rättssäkerhet och likvärdighet vad beträffar serviceutbudet.
Jag ser fram emot de anföranden som den liberala lagtingsgruppen
kommer att ha vad beträffar de områden som vi avser att inleda med
och om liberalerna har synpunkter angående de områdena.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det är synd att man i det här meddelandet har lämnat
skärgårdstrafiken helt utanför. Jag är medveten om att man på regeringssidan håller på att arbeta med skärgårdstrafiken. Men trafiksituationen i skärgården är så viktig för hur vi medborgare sedan ska kunna
använda all annan samhällsservice, därför tycker jag att det är synd att
man helt har lämnat skärgårdstrafiken utanför.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Torsten Sundblom är pålitlig. Han begär alltid ordet och berättar om skärgårdstrafiken. Det är bra så att vi absolut inte glömmer
bort den. Det är en viktig fråga och den processen går vidare under trafikavdelningen när det gäller att hitta ett annat tonnage, kortare rutter
osv. Den frågan är alldeles levande inom trafikavdelningen. Vi inväntar
de förslag som kommer.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Alla vet att det jobbas på trafikavdelningen, men det
går med snigelfart. Därför skulle det ha varit så bra att man hade tagit in
skärgårdstrafiken i det här meddelandet. Det brinner nog lite i knutarna
utan att säga mera. Vi diskuterar faktiskt vissa skolsamarbeten i skärgården och vi borde nödvändigt få igång våra kommunikationer.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är väldigt viktigt det som ltl Torsten Sundblom säger, så att
inte kon dör medan gräset växer. Det är klart att det är väldigt, väldigt
väsentligt att man har en skärgårdstrafik och att det finns människor i
skärgården som också behöver servicen som vi nu ska samordna. Det
finns visst en koppling mellan de här två frågorna. Vi i landskapsregeringen jobbar jämsides med alla de här frågorna och har också medvetenhet om vikten och betydelsen av att de här två hänger ihop.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Åland är unikt, Åland är annorlunda. Åland har ofta framgångsrikt gått sina egna vägar. Trots att världen har krympt och trots globalisering
så har det lilla öriket mitt i Östersjön klarat sig bra och många gånger bättre
än andra länder.
Att vända örikets nackdelar till fördelar vad gäller kommunikationer och
välfärd hade framsynta redare insett och förstått för länge sedan. När andra
lade ner segelflottan så expanderade Gustaf Eriksson sin segelflotta till världens största. Att Gustaf Erikssons flotta tillsammans med andra dåtidens redare utgör grunden till dagens åländska storfärjor på Östersjön vet vi alla.
Även inom lantbruket förstod man en gång i tiden att mat måste vi alla ha
och att Ålands unika klimat ger den produkt som många frågar efter. Även
här kan vi skörda frukten än idag av den grund som en gång lades. Jordbruksklustret föder idag ca 1 500 familjer.
Under senare tid så har tjänstesektorn vuxit starkt både ur sjöfarten och ur
jordbruksklustret mycket tack vare de ekonomiska grunder som en gång lades på Åland och som succesivt vuxit sig starkare. Det ekonomiska klustret
tillsammans med Ålands unika närdemokrati utgör en helhet som inte får
splittras eller förstöras.
Närdemokratin består av ett självstyrt landskap och självständiga kommuner där många kan vara med och besluta och där många har nära till beslutsfattarna. Alla har möjlighet att påverka, allt från den mista lilla byn på Sottunga till det största kvarteret i Mariehamn.
I många länder i vår närhet pågår nu en centralisering av historiska mått.
En centralisering som man sinom tid kommer att inse var ett gigantiskt misstag. Att tränga ihop människor på några få platser och lämna skärgård och
landsbyggd åt sitt öde kommer inte att gagna befolkningen på sikt. Att skola
några få politikerbroiler som tar beslut långt från medborgare är väl inget vi
föredrar. Vi förfasas alla över de beslut som tas i EU, dagligen i princip, allt
från krokiga gurkor till röda tomater.
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Ofta hör vi på TV och läser i tidningarna uttalanden som att vi måste bli effektivare, modernare och rationellare ekar i var och vartannat politiskt uttalande. Även på Åland är dessa tre ord vanligt förekommande.
Vi är alla överens om att vi ska vara effektiva, moderna och rationella. Men
vad konkret betyder orden när det gäller omvårdnaden av våra äldre, skötseln
av våra barn, skolning av våra ungdomar och verksamheten inom sjukvården.
Hittills kan man sammanfatta orden med: Neddragning, stängning och
längre till samhällsservicen. Jag hoppas att det inte blir så hos oss. Vi ska arbeta mot det.
Helheten måste bestå av att hela Åland ska leva och om hela Åland får möjlighet att leva så kommer Ålands välfärd och attraktionskraft att bestå. Vi
måste värna om det unika närsamhälle som totalt sett gett oss det vi har idag.
Centern påstår att närsamhället, tillsammans med arbetsplatserna, är den
största dragningskraften för inflyttning och återflyttning. För den skull, fru
talman, så måste vi sammarbeta och förändra där det är nödvändigt och där
utvecklingen så kräver.
På 90-talet hade utvecklingen gått så långt att man insåg att sjukvården
och yrkesutbildningen borde skötas en organisation. Istället för kommunsammanslagningar så beslöt man att landskapet skulle påta sig ansvaret. Det
var ett lyckligt beslut vill jag påstå. Nu har utvecklingen igen gått så långt att
vi har beslutat att se över olika kommunala verksamheter. Områden som det
sociala, infrastruktur, den digitala agendan och lagstiftning för tryggande av
basservice har genomgåtts.
Några områden är därefter mejslats fram där förändringar är nödvändiga
och rent konkret är väl det inom det sociala området som är mest aktuellt.
Det skulle då vara en kommunal organisation för specialomsorgen, barnskyddet, handikappservicen och missbrukarvården samt en del andra mindre
åttaganden inom socialsektorn. Med andra ord allt utom barndagvården och
äldreomsorgen.
Orsaken att lyfta detta från var och en kommun till en kommunal organisation är inte främst ekonomisk. Enligt uträkningar så blir kostnaderna i stort
de samma som idag. Dock kan man säga att det finns ekonomiska orsaker för
en del av kommunerna att göra förändringen då vissa kommuner idag har
mångdubbelt högre kostander inom den sociala sektorn än andra. Idag kan
det vara så att en kommun blir på ekonomiskt obestånd om man måste ge en
eller några missbrukar den vård och omvårdnad som behövs. Likaså om det
behövs vård eller omvårdnad inom andra sociala områden kan kommun
hamna att gå på knä.
Lösningen är en solidarisk finansiering som bygger på befolkningstalet och
skattekraften då blir kostnaderna i stort helt förutsägbara för alla kommuner
och utgifterna blir då mycket jämnare år från år, oberoende om man har innevånare som behöver hjälp och omvårdnad eller inte.
Det andra är den anonymitet som det sociala området kräver. I de mindre
kommunerna kan de som behöver hjälp bli utpekade eller igenkända eller till
och med anklagade för att vara de som förorsakar kommunens dåliga ekonomi. Och så kan vi inte ha det.
En annan orsak till förändringen är kravet på spetskompetens inom många
ärenden och som det är svårt att uppnå i många kommuner på grund av att
det sällan uppstår exempelvis barnskyddsärenden. Det har framkommit att
en liten kommun kan ha ett barnskyddsärende på fem år. Då förstår var och
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en att tjänstemannen inte får speciellt mycket rutin i ett barnskyddsärende
som är oerhört känsligt för alla parter.
Nämnas kan att i början av 80-talet så anställde allt fler kommuner socialsekreterare och socialarbetare för att ha hand om den allt mer komplicerade
sociallagstiftningen. Före det så hade en kommunsekreterare hand om de få
ärenden som dåtidens sociallagstiftning krävde.
Under de senaste 30 åren har många nya sociallagstiftningar, upp mot
femtontal lagar, stiftas här i lagtinget och som en, två eller något flera personer i kommunerna ska följa. Det här är också en av de tyngre orsakerna till
varför vi bör ha en myndighet där personalen kan specialisera sig på olika
områden.
Också vid sjukfrånvaro och annan frånvaro bland personalen är det tryggare och säkrare då man åtminstone till viss del kan vikariera varandra.
Av bland andra dessa orsaker så stöder centern landskapsregeringen att gå
vidare med den sociala reformen i samarbete med kommunerna och dess berörda personal. Vi har redan fått starka signaler och vi vet redan att både
kommunerna och personalen i stort sett ograverat är för det här. Det borde gå
att genomföra i hygglig snabb takt. Sedan måste landskapsregeringen i sin tur
komma emot och diskutera de ekonomiska problem som det kan bli för vissa
kommuner. Med det här ekonomiska systemet så kan det bli lite dyrare för
vissa kommuner och billigare för andra kommuner. Här har landskapsregeringen ett arbete att se till att det jämnas ut på kort sikt. På lång sikt tror vi
att det ska reglera sig själv i och med att det bli lika om man räknar ut det på
många år, men på kort sikt kan det slå lite fel. Här finns det jobb för landskapsregeringen, kommunerna och berörd personal. Detta ska nog gå att genomföra inom ett par år.
Fru talman! Beträffande infrastruktur så finns det många intressanta uppslag. Landskapsregeringen nämner i sitt meddelande att man förordar en
gemensam byggnadsinspektionsmyndighet. Vi vet att det är detta parlament
som kanske har det största inflytande på byggnationen på Åland, genom lagstiftningsbehörigheten vad gäller plan- och bygglagen. Här regleras den allra
största byggnadsverksamheten på Åland. På kommunens bord fins den fysiska planeringen och byggnadsordningen, som också mera i detalj reglerar
byggnationen i respektive kommun. Med en gemensam byggnadsinspektionsmyndighet så skulle dessa instrument och behörighet till allra största delen kvarstå.
Centern är lite osäker på om en enda myndighet är det mest rationella och
om det finns en acceptens i kommunerna då man upplever en viss trygghet
att ha inspektionen på hemmaplan och då man upplever att man vill ha beslutande nära medborgarna. Centern är således lite tveksam till detta, men
motsätter sig inte till att landskapsregeringen tillsammans med kommunerna
kommer överens om vad som är bäst för Åland som helhet med beaktande av
särdragen i skärgård, landsbygd och stad.
Fru talman! Inom vägförvaltningen finns den största potentialen i landskapet och Mariehamns stad. Här förordar centern främst att landskapet och
Mariehamns stad går vidare med reformen med motiveringen att dessa vägbudgetar är av sådan storlek att en inbesparing vad gäller euro och cent kan
vara av betydande summor. Om sedan någon lantsortskommun vill haka på
så kan man gärna göra det.
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Enligt regeringens meddelande så skulle skärgårdkommunerna, mot ersättning, erbjudas att ha hand om landskapets vägar i skärgården. Centern
stöder detta. Centern anser till och med att landskapsregeringen borde överväga att erbjuda landsbygdskommunerna ett liknande erbjudande. Allt i syfte
att nedbringa kostnaderna.
Inom brandväsendet finns redan en lagstiftning om samarbete som centern anser att bör förverkligas. Men det måste göras på ett sådant sätt att den
frivilliga brandkåren kan, får och vill bestå.
Vad gäller samhällsplanering så anser centern att den fortsättningsvis ska
vara en kommunal angelägenhet. Dock kan en väl avgränsad del av samhällsplaneringen skötas av landskapet såsom vägar, hamnar, placering av vindkraft och andra för Åland som helhet nödvändiga etableringar. En sak som
man måste komma ihåg i det här sammanhanget innan man börjar fundera
lite mera konkret på juridisk planering av de större områdena, t.ex. när det
gäller vindkraften, är att det inte är möjligt att planera bort rättigheterna för
en markägare att anlägga vindkraft på sin mark utan att ersätta markägaren.
Det har framkommit i diskussionerna att man i en plan skulle besluta var det
får finnas vindkraft. Jag vill påstå, enligt grundlagen och enligt våra egna lagar, att detta inte är möjligt att göra utan att ersätta dem som inte får bygga
vindkraft på sina områden. Det här torde bli mycket kostsamt för samhället
om man går in för den biten.
Hittills är det ju ett meddelande. Jag är övertygad om att landskapsregeringen tittar på de här områdena när man mera konkret går in för någon form
av helhetsplanering där man planerar bort rättigheter för markägare.
Fru talman! Centern anser att det i allmänhet är nödvändigt att klargöra de
ekonomiska och de regionala effekterna före man mera konkret går vidare
med utredningar och lagstiftningar. Men det är väl självklart att man gör det.
Till sist, fru talman, så vill jag läsa upp det sista stycket på sid 20 i meddelandet som jag tyckte lät riktigt, riktigt bra. Det är en sammanfattning av
det som jag själv har sagt här, kanske det är därför jag tycker det är bra. Det
står så här i stycket: ” andskapsregeringen slår vakt om en utvecklad demokrati som värnar medborgarinflytande och brukarperspektiv. Landskapsregeringen anser att närheten till beslutsfattarna är viktigt för ålänningarna och att det nära samhället bidrar till ett ökat intresse för samhällsutvecklingen och ett engagemang att vilja vara med och utveckla sin hemby,
hembygd eller stadsdel. Kommunstrukturen som bygger på den gamla
sockenindelningen är fortfarande av stor betydelse för många ålänningar
och deras identitet. Det är därför viktigt att visa på konkreta alternativ till
dagens system där kommunen är en trygghetsskapande tillhandahållare av
närservice som medborgarna känner att de kan påverka. Litenheten har
sina styrkor men också sina svagheter. ”
Fru talman! Man skulle kunna tro att jag själv har skrivit det här, men det
vill jag nog dementera. Det är inte så. Men jag håller fullständigt med den här
skrivningen, den sammanfattar ganska mycket av verkligheten. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Ltl Karlsson
nämnde att det var lyckosamt att sjukvården och yrkesutbildningen
överfördes till landskapsnivå på 90-talet. Hur har ltl Karlsson reflekterat
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i den sociala gruppen när det gäller den sociala servicen? Vore inte
samma modell även vara lyckosam för den här delen av samhällsservicen? Varför utesluter man den här lösningen även för socialservicen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det där har faktiskt diskuterats. Jag håller lite med om att
man kanske inte klart kan säga vad som är bäst. Det har diskuterats från
begynnelsen om landskapet ska ta över det sociala, om vi ska ha ett
kommunförbund eller en värdkommun eller om vi ska ha någon annan
form. Jag håller med om att det här har diskuterats. Det har varit ett dilemma och det kanske inte är hundra procent klart ännu.
En gång slog landskapsregeringen fast att det här fortsättningsvis ska
vara en kommunal angelägenhet. Därför har vi i den sociala gruppen utgått ifrån det. Väljer man sedan någon gång att det ska vara en landskapsangelägenhet så är det inte något stort arbete. Det grundläggande
arbetet har ju redan gjorts i arbetsgruppen.
Regeringspartierna har beslutat att det sociala området ska vara en
kommunal angelägenhet. Det fungerar också bra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ser inte ltl Karlsson en fara i att man nu vill skapa en myndighet som ska styras 16 olika kommuner, 16 olika viljor och 17 olika finansiärer eftersom landskapet betalar en stor del av den här verksamheten via landskapsandelar? Ser inte ltl Karlsson risken att det här kan
bli en väldigt svårhanterad myndighet som dessutom är en väldigt stor
del av det offentliga Åland? Ser inte ltl Karlsson vissa risker med det
upplägg som man nu har valt från den sociala gruppens sida?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nej, det ser jag inte. Den här myndigheten kommer att
jobba likt ÅHS, samma struktur, likt ett aktiebolag där det finns ägare
som beslutar om en summa pengar. Den summan bestäms i praktiken
här i salen när man stiftar lagar om rättigheter för medborgarna. Sedan
finns det en styrelse som ska se till att det här genomförs och de i sin tur
har en stab under sig som gör det praktiska. Jag ser inte att den här organisationen som nu föreslås är ett problem. Den fungerar precis lika
bra som om landskapet skulle haft hand om den. Jag ser inte några problem. Sedan kan man ju tycka vad som är bäst, men strukturen skulle bli
precis densamma om man t.ex. skulle baka in det sociala inom ÅHS. Det
skulle bli exakt samma struktur. Kolossen kanske skulle bli för stor om
det skulle bli under ÅHS.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Landskapsregeringen uppmanar lagtinget att debattera någonting som vi inte får veta vad det är. Jag tänker på kommunernas socialtjänst. Det är uppenbarligen en myndighet. Gruppordförande
Karlsson har varit viceordförande i arbetsgruppen för social sektor. Jag
undrar om kommunernas socialtjänst är något som hittills inte är känt i
kommunallagstiftningen, vad är det då? Vad är det vi debatterar?
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Tanken är att man ska göra en lagstiftning om den sociala
sektorn och den sociala tjänsten. Exakt sedan hur den lagstiftningen
kommer att se ut vet ju ingen idag före man börjar lagstifta och kommer
på problemen. Men det ska vara en kommunal socialtjänst där lagstiftning reglerar.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Enligt det system vi har i självstyrelsen och i kommunerna
så förstår inte jag att vi diskuterar någonting annat än ett kommunalförbund, alltså en 17:e eller en 18:e kommun för Åland. Om det inte förhåller sig på det sättet, då frågar man sig: Räcker självstyrelsesystemet till
att inkräkta på den kommunala självstyrelsen på ett sådant som hittills
inte är känt i lagstiftningen? Det är en ganska stor fråga.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är möjligt att det slutar med ett kommunförbund. Det
har varit lite diskussion om vad som är bäst. I landskapet förekommer
stor kritik mot kommunförbund, det kanske ibland inte är riktigt rätt.
Vad man får göra enligt självstyrelselagen, och kanske till och med
grundlagen i det här fallet, finns det också delade meningar om. Man
bör titta på lagstiftningen efter den här debatten och se vad som är möjligt och hur man borde göra. Själva grunden för hur verksamheten ska
vara har jag försökt förklara så tydligt som möjligt. Själva juridiken på
toppen finns det säkert en del att diskutera ännu. Men så djupt ingående
har inte arbetsgrupperna och landskapsregeringen i det här skedet gått.
Nu vill man ha en debatt och sedan måste man börja titta på juridiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker också att ltl Karlsson hade ett intressant anförande. Han sade
att Åland var unikt och annorlunda. Han pekade på segelsjöfarten och
på specialodlingar som har lett till att vi har det så bra som vi har idag.
En intressant fråga dök upp i mitt huvud; är vi dess mera unika idag?
Den här landskapsregeringen levererar nästan bara blankettlagstiftning.
När det kommer till strukturer så tittar man alltid hur det fungerar i
Pargas och så här fungerar det här och så fungerar där. Vi är inte så
unika, vi är inte så annorlunda längre enligt mitt synsätt.
Ltl Karlsson nämnde också att centraliseringen öster och väster om
oss har varit ett stort misstag. Ser inte ltl Karlsson och centern en
ganska stor risk att det här reformarbetet, som vi diskuterar nu, också
leder till den centralisering som han själv kritiserar på andra orter?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! I mitt anförande andades jag försiktighet att gå för snabbt
framåt. Det har jag förfäktat under hela arbetet. För inte så hemskt
länge sedan diskuterades ju att vi bara skulle ha en kommun på Åland.
Nu har det spåret lämnats. Nu har man gått in för att man ska göra det
här tillsammans med kommunerna. Är kommunerna emot det så blir
det antagligen ingenting. När det gäller den sociala reformen så har jag
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själv många gånger varit och informerat kommuner och personal. Jag
upplever att alla är för det. Man inser att det här måste göras. Skillnaden
när det gäller riket och Sverige är att här på Åland ska vi göra det frivilligt. I riket gör man det med tvång, man lagstiftar om hur det ska vara.
Det är en jättestor skillnad. Det unika med självstyrelsen är att vi kan
göra hur vi vill. Hade vi låtit riket bestämma så hade det varit med
tvång, då kanske vi hade varit högst en halv kommun idag, kanske inte
ens det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade den försiktighet som ltl Karlsson ville förfäkta. Det är bra
att tänka efter, åtminstone på basen av vad lagtinget har att ta ställning
till idag. Jag ska återkomma till det i mitt anförande. Men att man skulle
vara så försiktig att man inte skulle göra någonting, det är inte något alternativ för Ålands Framtid och det tror jag inte heller är något alternativ för centern. Försörjningskvoten visar på att vi måste göra något. Det
jag saknar i det underlag som har kommit så är ju ekonomin. Vad kan
man vinna i ekonomiskt hänseende på det här? Det går inte att utläsa
någonstans överhuvudtaget. Jag känner en ganska stor oro över att det
här underifrån kommer att leda till kommunsammanslagningar och
centralisering och det är något som ltl Karlsson nu säger att inte är speciellt bra. Jag ska förtydliga det här mitt anförande, sedan får jag höra
vad ltl Karlsson anser om det.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Detta med ekonomi, det är klart att det var olyckligt här en
gång i tiden när man började prata om att det här ska vara någon sorts
frälsare för vår ekonomi. Inom det sociala området har man insett att
det kommer att kosta ungefär lika mycket. Däremot finns det många
andra fördelar, i huvudsak de som jag nämnde i mitt anförande.
Man pratar ofta om att vi måste göra någonting åt försörjningskvoten.
Ibland blir jag lite fundersam över de orden. När man har äldre så måste
de skötas oberoende var de är. Barn ska lära sig läsa oberoende var de
bor. Det kan hända att man med försörjningskvoten menar att det betyder sämre service, men då borde man säga det också. Det är jättesvårt
att krympa kostnaderna genom att t.ex. ha ett åldringshem på Åland.
Det blir inte billigare för den skull.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Jag reagerade positivt på ledamotens kommentar om att det var ett lyckat beslut att lyfta
ÅHS och gymnasieskolan till landskapsnivå. I obundnas valprogram
2011 så nämnde vi när det gäller att behålla välfärden i samhällsservicereformen att man skulle lyfta den sociala sektorn till landskapsnivå. Det
har sedan inte funnits stöd för detta i det här arbetet. Vi stöder absolut
det här meddelandet och den form som man nu förespråkar, det vill jag
vara tydlig med.
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Tolkar jag det rätt att centern nu är öppen för diskussion när det gäller att föra den sociala sektorn till landskapsnivå?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag har svårt att göra mig till talesman så här rakt upp och
ner för detta. Från begynnelsen så diskuterades just frågorna om landskapet, kommunförbund eller värdkommuner ska ha hand om den sociala sektorn. Det förekom olika åsikter, men någon gång måste landskapsregeringen sätta ner foten och då sade regeringspartierna att den
sociala sektorn ska vara en kommunal angelägenhet. Det var man överens om och det är så som man har jobbat. Den här overheaden är inte
speciell svår att förändra, om det är så att regeringspartierna vill det.
Nog kan centern vara med och diskutera detta, det är inte någonting
som är hugget i sten. Men det var den överenskommelse som gjordes
och den har man fortsatt att jobba på. Om man vill att landskapet ska ta
över den sociala sektorn så då måste man ta en diskussion om detta. Vi
är inte emot sådana diskussioner, bara det sköts öppet och rätt.
Ltl Carita Nylund, replik

Vi stöder också den här överenskommelsen som man har gjort i landskapsregeringen. Det är ändå positivt att centern är öppen för diskussion. För som sagt, vi har också stött den modellen från början, så det är
tacksamt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Centern är alltid öppen för diskussion, bara man gör det på ett
ärligt och naturligt sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har också svårt att se fördelarna med att EU reglerar formen på gurkor. Jag har svårt att se fördelarna på den nivån av beslut. Jag tyckte inte riktigt om när ltl Runar Karlsson var raljerande om
broilerpolitiker och nedvärderade beslut som tas ut längre bort. Jag
tycker det är viktigt att frågor om krig och fred, miljöfrågor och organiserad brottslighet kräver övergripande beslutsorgan annars kommer vi
inte att lyckas bra i de här frågorna, vilket jag tycker är viktigt att lyfta
fram.
Ltl Karlsson sade att sammanslagningar på andra håll kommer att bli
ett gigantiskt misslyckande och flera undersökningar visar på det. Det
viktigaste är hur man gör det.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! De senaste håller jag absolut med om, det är hur man gör
det. Detta försöker regeringen och regeringspartierna göra på ett sådant
sätt som vi från centerns sympatiserar med och som vi tycker att är rätt.
Sedan detta med beslutsnivåer, där är vi också överens om att de globala frågorna ska beslutas i första hand av världen sedan går det ner till
EU, sedan ner till Norden och kanske till och med ner till länder, självstyrelser och kommuner. Hierarkin är på det viset att frågor som berör
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människors vardag så där ska besluten tas så nära som möjligt av de
kommunala beslutsorganen, den lägsta beslutande instansen. De globala
frågorna ska beslutas om globalt. Men när man börjar komma in på detaljer som rör människors vardag så tycker vi inte det är bra när besluten inte tas nära människorna. Det finns ju erfarenheter av detta sedan
vi gick med i EU.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet.
När det gäller gigantiska misslyckanden med sammanslagningar så
finns det också undersökningar som visar på motsatsen, att det går att
lyckas att göra det på ett bra sätt. Frågan är bara hur man gör det. En
viktig sak att komma ihåg i det sammanhanget är att många av de
undersökningar som har gjorts idag gäller att titta på hur utvecklingen
blir efter sammanslagningen kontra hur det var före. Det är egentligen
ett fel sätt att undersöka, man borde titta på hur det skulle ha sett ut
med den gamla strukturen och hur ser det ut med den nya. En sammanslagning eller förändring av någonting har ju skett på grund av att det
har funnits ett behov av att förändra eftersom den gamla strukturen inte
har fungerat. Jag ville bara poängtera att de här undersökningarna är
viktiga att titta på med rätta ögon.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är svårt att jämföra hur det skulle ha varit och inte
skulle ha varit. Vi har i alla fall facit hur det är på Åland. Trots att befolkningen i skärgårdskommunerna minskar så finns det en hygglig livskraftig skärgård, det finns en livskraftig landsbygd och det finns en stark
stad. Den strukturen är nog unik i världen. Överallt har skärgården och
landsbygden tömts. I Sverige bor det knappast någon alls kvar i skärgården, i alla fall hemskt få. Skärgården måste vi värna om. Det är en styrka
att ha en levande skärgård, fast man tycker ibland att det är ganska dyrt
med transporter och sådant. Totalt sett så är det bra för Åland, precis
samma sak är det när det gäller jordbruket som kostar en del pengar.
Men totalt sett är det en ekonomisk styrka och ett sätt för folk att flytta
in och återflytta hit. Vi måste se det som en helhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Karlsson tog upp vägförvaltningen. Jag förstår tankarna om att man skulle slå ihop vägförvaltningen mellan kommunerna
och landskapet i skärgården där det är väldigt avgränsade områden. Sedan sade ltl Karlsson att centern skulle vilja slå ihop landskapets och
kommunernas vägförvaltning i landsbygdskommunerna på Åland. Han
menar att det ska spara pengar. Jag skulle gärna vilja höra en liten utveckling av detta. Att göra på det viset ser jag en del problem i.
Men i skärgården så finns det kanske en möjlighet att göra på det viset.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig otydligt eller om ltl Sundblom inte riktigt hörde eller förstod vad jag sade. Vi stöder det arbetet
som har gjorts, vi har en idé om att det i första hand är Mariehamn och
landskapet och kanske Jomala som skulle ha en gemensam förvaltning.
Skärgården skulle få göra precis som man säger här, att man får ta över
vägunderhållet. Då skulle man också erbjuda de andra kommunerna att
göra likadant som i skärgården, t.ex. skulle Hammarland få överta
landsvägarna i Hammarland. Det finns en tjänstemannastab som skulle
kunna sköta om det, om man låter de privata sköta vägarna så är det
inte speciellt mycket jobb. Vi vet att kommunerna sköter sina kommunala vägar oerhört billigt idag genom att anlita den arbetskraft som finns
nära kommunerna och genom att konkurrensutsätta små bitar så att det
blir konkurrens. Jag vill påstå att de kommunala vägarna förhållandevis
sköts billigare idag än vad landskapet sköter sina små vägar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vill också tacka ltl Karlsson för ett bra anförande. I allt
väsentligt har jag samma perspektiv på det här som ltl Karlsson. Jag är
också vad man kunde kalla subsidiaritetsextremist. Jag vill att man beaktar småskaligheten och närdemokratin. Men man får inte vara dum
och inte se att man måste göra vissa förändringar för att kunna bevara
just det här perspektivet och där håller jag också med ltl Karlsson. Jag
går också gärna i Gustaf Erikssons fotspår och är lite småtokig eller i
Olle Lindströms fotspår eller någon annan pionjärs fotspår som kanske
har kallats bromskloss men i själva verket har varit progressiv när man
har gjort så här.
Det bådar gott att lagtingets största parti har den här inställningen.
Jag vill kalla den för progressiv, inte för konservativ eller bromsande
och det är det perspektivet som jag tycker att vi ska ha i det här arbetet
som kommer att kräva rätt så stora förändringar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det känns skönt att obundna tycker likadant. Säkert tycker alla regeringspartier så. Regeringen skriver, som jag läste upp, oerhört bra och
sympatiskt. Jag vet att vi regeringspartier är överens, sedan finns det
förstås nyansskillnader, vi är fyra partier och det är klart att det ska finnas nyanser. Jag tycker att vi hitta en gemensam linje. Man kan tycka
vad man vill om det här som man lägger fram men det är historiskt. Det
är ett litet steg för mänskligheten men ett stort steg för ålänningarna.
Saken är klar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att i allt samhällsförändringsarbete beakta arvet och ge den tyngd det förtjänar, vara sakkunnig om
historien och var vi kommer ifrån. Om vi skulle befolka Åland idag,
komma hit helt bortifrån och det skulle inte finnas en enda människa
här då skulle vi tänka på ett helt annat sätt. Ofta är detta sätt något för-
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härskande för utomstående förståsigpåare som till en början inte alls
förstår hur man tänker på Åland. Men sedan efter en tid så börjar man
förstå sig på finheterna som kanske inte står i något bokslut när det gäller småskaligheten, närhet till beslutsfattande och de alla plantskolor
som finns tack vare alla extra platser vi har tack vare vår småskalighet
och höga upplösning. Det är viktigt att förklara just det här arvet. Jag
tyckte att det var ett bra citat som ltl Karlsson läste upp ur meddelande
där man försöker förklara det här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är inte så mycket att kommentera när vi håller med
varandra. Jag avslutar med; för att kunna se framåt så måste man också
se bakåt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Målsättningen med samhällsservicereformen är en trygg välfärd för
alla ålänningar med siktet inställt på framtiden. Det kräver ett fast grepp om
den samhällsekonomiska utvecklingen. Med samhällsfinanserna i skick tryggar vi en kvalitativ samhällservice, kvaliteten i vård, skola och omsorg är högt
prioriterad. Effektivering av vår förvaltning och strukturändringar i serviceutbudet måste till för att vi ska trygga välfärds-Åland på sikt.
Liberalernas utgångspunkt när det gäller en samhällsreform är att mäninskors 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.
Liberalerna vill garantera att samhällsservicen ges nära människor. En
samhällsreform ska inte utformas så att avståndet till t.ex. daghemmet blir
längre än idag, fortsättningsvis ska vägplogning och sophämtning ske där
människorna bor och vi sak väl hand om våra äldre.
Vi har talat om en samlad servicenivå och en närservicenivå. På den samlade servicenivån samordnas sjukvård, gymnasiet, socialvård, tekniska tjänster så som vägar, avfall och planering. En del tjänster kan med fördel skötas
av samhällsägda bolag och en del tjänster av privata entreprenörer.
Det är viktigt att den kompetens och det välfungerande system som finns i
kommunerna tas tillvara i reformarbetet.
Liberalerna förespråkar att socialvårdens smala områden, som barnskydd,
handikappservice, missbrukarvård, specialomsorg och utkomststöd samordnas på samlad servicenivå.
Målsättningen är också att de tekniska tjänsterna samordnas på samlad
servicenivå, t.ex. gemensam väghållning 2015, digital agenda, e-förvaltning
samordnas på samlad servicenivå 2015, ekonomihanteringssystemet för det
offentliga Åland gemensamt 2015.
Talman! Inledningsvis citerade jag liberalernas senaste valprogram. Det
var ett direkt citat från liberalernas valprogram. Landskapsregeringens linje
följer i stort samma tankegångar. Där får vi vara nöjda.
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Några ord om metodiken, som för övrigt får kritik på insändarplats idag,
trots lovorden inledningsvis.
Vi är alla enig om att samhällsservicereformen är en av den här mandatperiodens viktigaste fråga, men vi ifrågasätter majoritetens tillvägagångssätt
och marginalisering av lagtinget.
Vi fick besked om ett meddelande till lagtinget under vårsessionen. Från
liberalernas sida hade vi beredskap och vilja. Vår styrelse var kallad förra
veckan med kort varsel för att kunna diskutera meddelandet, linjedragningarna och förslagen på ett sakligt sätt. Så sent som i måndagseftermiddag fick
vi ta del av meddelandet, idag blir det debatt. Det kan inte betraktas som ett
vidare seriöst tillvägagångsätt. I regeringens handlingsprogram kan man läsa
följande: ”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”. I fråga efter
fråga frångår landskapsregeringen sina intentioner när det gäller att inkludera hela lagtinget. Det står naturligtvis majoriteten fritt att agera på detta
sätt men det är varken sympatiskt eller demokratiskt.
Några ord om de konkreta förslagen. En samlad nivå för den sociala sektorn har liberalerna länge arbetat för. Redan i slutet av 90-talet skrev vtm Viveka Eriksson en hemställningsmotion om ett ÅSOF, Ålands social- och omsorgsförbund. Behovet och nödvändigheten vet vi alla, så det tänker jag inte
upprepa. Liberalerna tror inte på den föreslagna styrningsmodellen, en omskrivning av ett kommunalförbund, som ska styra hela socialvården. Vi vill
att man analyserar modellen en gång till och att man alternativt ser på huvudmannaskapet. Kanske socialvården ska vara på landskapsnivå? Det har
varit politiskt låsta positioner vilket har låst processen. För det första står det
i handlingsprogrammet; inga behörighetsöverföringar till landskapet. För det
andra säger vissa politiska partier att man överhuvudtaget inte kan diskutera
kommunsammangående.
I det här skedet vill man lämna äldreomsorg utanför. Jag har sympatier för
att man måste dra gränser någonstans, samtidigt finns det stora humanistiska och ekonomiska vinster att också se på äldreomsorgen. Vi kunde unna
alla äldre ålänningar att både ta del av hemrehabilitering och en bra närståendeservicenivå.
Beträffande en gemensam samhällsplanering, en samordnad byggnadsinspektion, en gemensam vägförvaltning och en samordning av brand- och
räddningsväsende så är de principer som liberalerna stöder. Vi tycker dock
att det ska vara en gemensam vägförvaltning för hela Åland och inte att man
särskiljer fasta Åland och skärgården. Vi ser gärna också att man tittar på bolagisering, dvs. att man utformar det som ett samhällsbolag.
När det gäller en gemensam samhällsplanering så kan liberalerna säga,
som ltl Danne Sundman brukar säga; vad var det vi sade? I 20 år har liberalerna pratat om vikten av en gemensam samhällsplanering. Nu har det politiska varvet gått hela vägen runt. Nu står vi här och vi ser vi vidden av att ha
strukturer för samhällsplaneringen.
När vi i liberalerna har diskuterat en samhällsservicereform så har vi också
tittat på ett gemensamt fastighetsbolag. Där måste man också dra gränserna
någonstans. Vi ser stora vinster i att samordna byggande, drift, energifrågor,
disponentverksamhet och avfallshantering.
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Några ord om ekonomin. En delorsak och det som knuffar reformarbetet
framåt är ekonomin. Från liberalernas sida anser vi att det är ett kardinalfel
att inte samtidigt reformera ekonomin, att landskapsandelssystemet inte är
utvärderat och att man inte har en riktning på finansieringsbiten. Vår uppfattning är att man försatt en gyllen chans när man inte satt mera krut på den
möjligheten som finns inom landskapsandelssystemet genom samarbetsunderstödet, man skulle ha väst och tydliggjort det instrumentet. Vi skulle då ha
haft en värdefull parallellprocess ute i kommunerna på gräsrotsnivå. Det
tycker vi verkligen är synd.
Också några kommentarer om debatten som har varit inledningsvis. Det är
kanske inget drömprojekt politiskt att göra en sådan här reform. Det är ingen
som tycker att det här är speciellt roligt, men det är nödvändigt. Det gäller för
Ålands lagting att försöka vara proaktiv istället för reaktiv. Vi har vårt småskaliga samhälle som vi ska värna väldigt starkt om och rädslan för centralisering finns. Men gör vi ingenting och gör vi inget i klokt så kommer ekonomin att tvinga oss till hårda bud och hård centralisering.
Liberala lagtingskollegor kommer att ta upp specifikt garantilagen och den
digitala agendan i särskilda anföranden.
Det var några grova penseldrag, allmänna åsikter och principer från liberalernas sida. När beslut fattas i den här processen dyker genast en armada av
nya frågetecken upp. Konkretisering och en djupare debatt får vi när vi har en
budget för 2014 att ta ställning till samt när lagstiftning föreslås och penetreras i lagtinget. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Sjögren var mycket skeptisk till förslaget om en
kommunal myndighet som skulle kallas kommunernas socialtjänst.
Själv talar hon för liberalernas modell som hon kallar en samlad servicenivå. Det skulle vara viktigt att veta vilken nivå det är. Är det landskapsnivån, är det en kommunal nivå eller är det en regional nivå?
Sedan kritiserar ltl Sjögren det här meddelandet och förslagen för att
de inte kan ge konkreta och exakta ekonomiska kalkyler. Jag skulle vilja
veta på vilket sätt den samlade servicenivån ekonomiskt skulle vara att
föredra framom de förslag som kommer fram här i meddelandet?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna anser att man bör samla de här olika servicenivåerna. Vi ger mycket beröm åt den grupprapport som ltl Sundback har
varit ordförande för. Det vi funderar på och ber majoritet att tänka ett
varv till på är just styrningen och huvudmannaskapet som för övrigt
också ifrågasätts av majoritetspartierna, av obundna och centern här
senast. Inte har vi några ekonomiska uträkningar. Det är landskapsregeringen och majoriteten som är skyldiga att ta fram detta. Det som vi
sade och har sagt hela tiden är att man skulle ha satt mycket krut på
samarbetsunderstödet till kommunerna. Väss det instrumentet, då
skulle vi redan ha haft en parallellprocess på gräsrotsnivå. Även i det systemet skulle det ha funnits ekonomiska morötter, inte bara piska så att
man minskar landskapsandelarna.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstod att liberalerna länge har arbetat med den här samlade servicemodellen. Jag får ännu inte klart för mig om det här gäller regional
nivå, kommunal nivå eller landskapsnivå? Jag tycker att det skulle vara
klargörande att få veta det. Jag konstaterar att man inte har några ekonomiska kalkyler eller slutsatser att dra av den här samlade servicemodellen.
Sedan förstår jag inte detta med att man pytsar ut pengar i form av
samarbetsmedel. Det har ju inte lyckats förut. Vad jag förstår på liberalerna så vill man spara ännu mera i årets budget än vad majoriteten vill,
med det här verkar gå på tvärs med den viljan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Kan vi inte vara överens om att man måste göra vissa investeringar för
att man ska nå effektiveringsmål? Det är precis det som vi har pratat
om. Istället tar man bort landskapsandelar och slår undan benen för
kommunerna. Se hur det är i Mariehamn, vi har inte råd att investera
mera.
När det gäller en samlad servicenivå så har vi hela tiden pratat om att
vi behöver få ihop socialvården, vi behöver få ett tak. Det vi ifrågasätter
nu är styrningen. Ledord för liberalerna har varit kompetens inom socialvården och en likabehandling för ålänningarna, det har varit övergripande. Vi har sagt att man har försuttit en chans när det gäller att ge
ekonomiska morötter till kommunerna för att få ihop sina verksamheter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Vad förvånad man blir att liberalerna gruvar sig över processen. Är man inte nöjd med matchresultatet så borde man ju spela på
ett annat sätt och inte ifrågasätta reglerna, som vi alla är överens om. Vi
har parlamentarism och vi har befintliga strukturer i vårt samhälle.
När det gäller sammansättning av breddgrupperna så är det ju fel att
säga att alla som kommer från kommunerna är offentliga representanter. Det är inte jag själv fast jag är kommunstyrelsens ordförande, jag
representerar ju mina väljare, jag är företagare och föreningsmänniska
liksom alla andra i de grupperna där det också ingår ledande liberala företrädare som kunde ha berättat vad som har sagts på breddgruppsmötena. Dessutom vill jag påpeka att alla rapporter och all fakta som har
tagits fram har ju funnits på Internet från första dag när det har blivit
klart på reform.ax. Det finns ingenting som inte är känt, annat än den
parlamentariska prioritering som landskapsregeringen nu gör och föreslår att man ska gå vidare med. Man säger inte ens hur utan man vill
lyssna på lagtinget och återkomma i budgeten hur exakt man ska göra.
Kan man bli mer öppen än så här?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Är det någon som svänger kappan mera efter vinden i den här
frågan än ltl Danne Sundman? Jag skulle vilja ha sett samma reaktion
om Sundman hade suttit i opposition. För det första citerade jag handlingsprogrammet där man säger att det ska vara en parlamentarisk
kommitté. För det andra så citerade jag en insändare. Jag trampade
visst på en öm tå, ltl Sundman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Inget ont om insändaren. Den debattören ska ha en eloge
för sitt engagemang i den frågan. Jag bara kommenterade en detalj som
jag inte håller med om i den här insändaren och det var att alla i breddgruppen är offentliga representanter, det stämmer ju inte. De är representanter för hela det åländska samhället.
Sedan när det gäller att svänga kappan efter vinden så har du en väderkvarn eller ett vindkraftverk så måste du rikta det därifrån det blåser
för att ta vara på energin. Jag erkänner gärna att jag ändrar mig. Skulle
jag ha fått vara så här delaktig i en process när jag hade varit i opposition så skulle jag ha varit mycket nöjd med resultatet. Lika har jag också
många gånger varit nöjd i opposition när liberalerna har regerat, senast
till exempel. När vi var delaktiga så var vi nöjda. Det är inga konstigheter.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att ltl Sundman ska skriva en svarsinsändare på den
kritik som finns i bladet idag.
Jag var kritisk mot lagtingets delaktighet och det var det som jag citerade ur handlingsprogrammet. I del efter del säger man att det ska finnas parlamentariska kommittéer; i kortruttsutbyggnationer och i samhällsservicereformen. Nå, vi står inför fullbordat faktum. Vi har haft en
öppen och konstruktiv dialog där vi pekar på saker som vi tycker att är
bra och saker som vi vill att man ska tänka på ett varv till. Var ska vi annars framföra detta? Inte i en parlamentarisk kommitté i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag kan ha vissa sympatier för uttalandena om att tiden för förankringen
i partierna har varit knapp. Det har jag faktiskt också sympatier för. Jag
har också uppfattat att liberalerna genom sin ordförande, trots den
knappa tiden, ändå har gett sitt stöd här i debatten idag för de områden
som vi har ringat in att ta ytterligare steg framåt. Det tackar jag för, det
har varit viktigast för mig att höra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst har vi gett stöd. Ganska långt i mitt anförande citerade jag
liberalernas valprogram. Vi har gett grönt ljus för de här tekniska delarna och samtidigt så mycket grönt ljus som vi kan ge. Vi ser inga detaljer
ännu, vi har ingen ekonomi och vi har ingen lagstiftning, men tankegångarna stöder vi. Vi förbehåller oss rätten till att sedan kritisera när
det kommer budgetmoment och när det kommer lagstiftning. Vi vill att
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man ser ett varv till på den sociala sektorn. Vi tror inte på ett kommunförbund till. Vi tror att det bara blir pannkaka.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är precis just det som är tanken med det här meddelandet,
att vi får en reflektion från lagtinget om just de områdena som vi har
valt, alltså vad vi går vidare med. Vi kommer att beskriva hur man går
vidare i ett senare dokument i budgeten. Allt det som sägs här idag
kommer vi att ta till oss och vi kommer att värdera hur vi ska hantera
det. Jag tackar för det här. Det var väldigt bra synpunkter. Jag har också
sympatier för den här knappa tiden, med jag tycker ändå att liberalerna
har gjort ett bra arbete med att säga vilka områden man ska gå vidare
med. Tack för det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Liberalerna är ett stort parti. Vi kanske är det enda partiet som faktiskt
är jämt utspritt över hela Åland. Det här är en svår fråga för liberalerna.
Vi har vänt och vridit på den frågan och vi har olika åsikter om vad som
är bäst. Det här har vi kunna samla oss till, det här tror vi på. Vi ger
landskapsregeringen mandat att fortsätta på det här, vad det nu sedan
är värt.
Sedan kan jag tycka att det skulle ha varit smart att ha haft en parlamentarisk kommitté.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Hur konservativt är lagtinget? Hur låsta i ett traditionellt
kommunalt organisationstänk är våra massmedier? Hur öppet är medborgarna för betydande förändringar i samhällets organisation? Höjer sig landskapsregeringen tillräckligt högt över Åland för att ha en god överblick vad
som är bäst för landskapet? Hur rädda för betydande förändringar är vi alla?
Debatten här idag och i morgon om landskapsregeringens meddelande om
samhällsservicereformens första stapplande steg kommer att ge några besked
om det. Möjligen kommer den att visa att förändringsviljan som vanligt är relativt svag, att rädslan för att våga tänka utanför boxen inte är så stor och att
det blir stora svårigheter att rationalisera, effektivera och förbättra samhällsservicen i landskapet.
Den största omorganisationen som genomförts av samhällsservicen på
Åland har vi nu 20 år bakom oss. De två kommunalförbunden Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund slogs 1.1.1994 ihop med landskapets
centralsjukhus till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Idag en organisation
med nästan 1 000 anställda och en årsomsättning på 80 miljoner euro.
Efter 10 år av diskussioner och 5 år av detaljutredande beslöt lagtinget att
landskapet skulle vara huvudman för den organisationen. För det kan vi idag
vara mycket glada. Landskapet har genom självstyrelselagsreformen, som
trädde ikraft 1993, haft råd att betala för de betydande ekonomiska utmaningar som hälso- och sjukvården haft under dessa 20 år. Om det hade blivit
en kommunal organisation som en stor minoritet då eftersträvade, så hade
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nog flera av våra små kommuner idag gått på knä under den stora kostnadsbördan.
Nu står vi i startgroparna för vårt nästa steg i omorganiserandet av den
service som vi har gemensamt ordnad på Åland för våra medborgare.
Det bör stå klart för alla att vi idag är överorganiserade! I meddelandet står
skrivet att vi har 110 stycken beslutande kommunala organ på lilla Åland och
att vi i dessa har kostnader om 166 miljoner euro per år cirka 1 600 anställda.
Till det kommer landskapsregeringens förvaltning och olika organ som är
ännu större än så.
Om vi lyfter oss i en tänkt helikopter högt över Åland så kan vi knappast
göra annat än förundra oss över denna överorganisation, över allt det dubbelarbete som görs inom arbetsplanering, arbetsledning och administration. Vi
förundras över att när kunskapen om detaljerna i svåra frågor finns på punkt
A men inte på punkt B, så görs jobbet och besluten ändå på punkt B. Vi förundras över att det sitter folk i kontorsrum och mötesrum på bara några
kilometers avstånd från varandra och tampas med exakt likadana frågor men
ofta kommer de till t o m till olika lösningar efter långa och resurskrävande
utredningar. Vi förundras över att det lilla ö-samhället därnere har råd med
ett sådant resursslöseri. Men samtidigt gläds vi över hur väl skött det mesta
ändå är, fastän väldigt dyrt.
När vi landat från vår luftfärd tänker vi förstås att folket därnere kunde ha
gett sina medborgare samma goda service på ett kostnadseffektivare sätt, på
ett rättvisare sätt och på ett kunnigare sätt om de skulle minska på antalet beslutande organ, på antalet chefer på massor av olika nivåer, på alla dubbelinvesteringar i hus och maskiner, på antalet möten i samma frågor m.m.
Vi beger oss till lagtinget den 6 juni 2013 för att få reda på varför man inte
gör just det.
Välkomna! Vi kan ha 16 kommuner. Vi kan ha 12 kommuner. Vi kan ha 4
kommuner. Eller vi kan ha 0 kommuner! Det sämsta alternativet är att slå
ihop de 16 kommunerna till en kommun! Bäst är kanske att ha 0 kommuner,
eller 3-4 stycken. Låt mig förklara!
Det viktigaste är att vi ordnar servicen till medborgarna så effektivt som
möjligt. Det gör vi inte alls idag. I Vårdö säger man då, eller i Geta, i Lemland
eller i Eckerö – men vi klarar oss, vi ger en bra service som är nära medborgarna och så samarbetar vi med grannkommunerna när vi behöver.
Jo, det är sant. Men vem betalar? Betalar ni själva för den servicen och de
systemen? Eller är det någon annan som står för en stor del av kostnaderna?
Och vem är då det? Och varför? Det är bra frågor. Tänk på dem. Och tänk om
de andra, de som betalar, plötsligt en dag inte har råd. Eller säger ifrån – nu
kan vi eller vill vi inte betala mera för andras guldkanter. Vad gör alla de förnöjda kommundirektörerna och kommunpolitikerna då? Ja, det blir mera att
spara och gneta, det blir sämre service, det blir uppsägningar, det blir rättsosäkert, det blir för åldringar och handikappade att flytta till en kommun där
de får servicen. Kan vi acceptera en sådan utveckling?
Fru talman! Vi står idag vid ett större vägskäl än då vi på 1980-talet såg att
hälso- och sjukvården skulle utvecklas i en sådan riktning att vi inte mera
skulle klara oss med dåvarande splittrade organisation. Nu är det vår skyldighet att som folkvalda medlemmar i Ålands lagting agera för att fatta kloka
beslut.
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Dagens debatt och landskapsregeringens meddelande måste bli vägvisaren
till hur Åland ska organiseras effektivare, rättvisare och förnuftigare. Vi får
lov att vara nytänkande, beakta vad som är bra på Åland, vad som fungerar
bra på Åland och behålla det, men i den organisationsform som vi tror att kan
bli effektivare.
Den kanske effektivaste modellen är noll kommuner. Eller rättare sagt fyra
funktionskommuner, inte primärkommuner eller geografiska kommuner,
utan fyra funktionskommuner. Den första har vi redan, som om 6 månader
firar sitt 20-årsjubileum, ÅHS. Det är ett funktionsorgan för Ålands hela
hälso- och sjukvård.
En andra funktionskommun kunde vi ha för socialvården – meddelandet
visar på ett ganska stort steg i den riktningen. Omsorgen om de äldre och
barnen kunde komma in senare. Alternativt kunde vi överväga att föra in
äldreomsorgen under ÅHS och barndagvården under den tredje formen av
funktionskommun, utbildningen.
En tredje funktionskommun kunde vi således ha inom utbildningen.
Kommunernas grundskolor, landskapets gymnasiala och yrkesutbildning,
kulturen och idrotten samadministrerade.
En fjärde funktionskommun kunde ha hand om all teknisk service i landskapet, all infrastruktur som samhället ska hantera, på egen hand och i samarbete med det privata. Meddelandet innehåller ett första tankegods för att
beträda den vägen.
ÅHS styrs idag och finansieras av landskapet. Lagtinget och landskapsregeringen styr inte detaljer eller det dagliga arbetet. ÅHS fungerar långt självstyrande inom av oss givna ramar.
För att styra och finansiera de tre andra funktionskommunerna kan flera
olika lösningar sökas: Nuvarande kommuner kan ha en roll i en styrmodell.
Alternativt kan funktionskommunernas styrande organ utses av folkvalda
församlingar. Finansieringen igen kan t.ex. skötas genom att nuvarande
kommunalskattesystem ersätts av ett hela landskapet omfattande skatteuttag
styrt av lagtinget.
Fru talman! Detta exempel visar moderaternas frimodighet, öppna sinnelag och utvecklingsvilja för att få bästa och förnuftigast möjliga samhällsorganisation i landskapet. Vi hoppas att det tankegodset kan vara med som en
del av den diskussion om delåtgärder som nu skisseras upp i landskapsregeringens meddelande om samhällservicereformen.
Vi stöder fullt ut regeringens skisser på de förändringar som nu föreslås
och som innebär att vi i lagtinget inom år 2013 ska besluta om att inleda, så
att de kan träda i kraft år 2015 redan. Tiden från idag fram till hösten och årsskiftet behövs för att vi alla, regering och opposition, kommuner och medborgare, partier och andra berörda - tillräckligt och demokratiskt fullödigt ska
kunna genomlysa och diskutera de olika konkreta förslagen.
Att år 2014 börja konstruera den nya myndigheten Kommunernas Socialtjänst utgående från den sociala arbetsgruppens förslag är bra för hela sociala
sektorn exkluderat äldre- och barnvården. Att samtidigt implementera tre av
infrastrukturarbetsgruppens förslag om ny planeringsorganisation och så är
det Habo och så ser på inifrån en lagstiftning, gemensam byggnadsinspektion
och gemensam vägförvaltning är förnuftigt. Att fortsätta samordningen av
brand- och räddningsväsendet inkluderande befolkningsskyddet och att gå
vidare med förslagen om den digitala agendan ger oss sammantaget mera ar985

bete under 2014 än vad vi är beredda på. Men vi måste börja för att komma
framåt, för att inte stampa på stället eller gå bakåt.
Avslutningsvis, fru talman, alternativet en kommun på Åland är riktigt dåligt av det skälet att vi då skapar två lika stora och politiskt tunga organ i
landskapet med å ena sidan lagstiftaren och övervakaren, lagting och regering, och å andra sidan ett kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vi kan
nog räkna med att i längden så blir maktkampen mellan dessa ungefär lika
stora folkvalda församlingar förödande för landskapets utveckling. Kampen
om var den egentliga beslutsmakten ligger kan bli som en våt trasa över samhällsutvecklingen på Åland. Förslaget om en kommun bortser helt och hållet
från att Åland på den statliga nivån styrs av självstyrelsen. Förslaget om en
kommun är knappast heller bra för den regionala balansen i landskapet.
Gotland är numera en kommun, men den statliga nivån styrs från Stockholm. Så där fungerar det. I resten av Sverige med sina storkommuner och
landsting är det lika. Också i riket fungerar de nya storkommunerna under
statlig reglering styrd av riksdag och regering.
På Åland skulle kommunen styras från centralorten Mariehamn-Jomala.
Men också den åländska staten skulle styras från samma ställe, men från en
annan byggnad och i maktmässigt konkurrerande organ. Det skulle bara inte
fungera.
Däremot är det bra att stadens tjänstemannaledning tänkt till och sagt vad
de tycker. Det ska de fortsätta med alldeles fritt. Men för Mariehamns del,
liksom för övriga kommuners del, är det nu under hösten de folkvalda politikerna och partierna som representanter för folket, som måste formulera sina
tankar och sin vilja. Och då måste de se tillräckligt långt fram, man måste se
till medborgarnas behov i varje del av Åland och man måste se Åland som en
helhet, liten men naggande god.
Landskapsregeringens meddelande om samhällsservicereformen stakar ut
en riktning för omorganisering av Åland till större effektivitet, kostnadsmedvetenhet, kvalitet och rättssäkerhet i samhällsservicen. Den kan fungera med
16 kommuner, men efterhand som strukturreformen fortsätter kommer det
att bli naturligt med färre kommuner.
När denna process kombineras med kortruttsmodellen för skärgårdens
trafiksystem som vi ska besluta om i höst, blir det ganska naturligt att ett
samgående mellan Kökars, Sottungas, Föglös och kanske Kumlinges förvaltningar blir aktuell att diskutera ute i de kommunerna och här i lagtinget.
Motsvarande insikt kommer sedan på fasta Åland.
I slutändan kommer vi att ha färre kommuner eller kanske, som jag här
redogjort för, noll kommuner. Men istället fyra funktionskommuner. Låt oss
tillsammans kliva på tåget som lämnar stationen i slutet av 2013. Men före
det ska vi alla upp i helikoptern. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Med all respekt för vtm Janssons anförande så måste
jag säga att det var högst förvirrande. Vi kunde ha 16 kommuner, men
allra bäst var kanske att inte ha någon kommun alls och sedan kunde vi
ha fyra funktionskommuner. Det förblev oklart vilken linjen är. Jag
kunde tidvis följa resonemanget, men jag kan inte komma fram till de
fyra funktionskommunerna efter det här anförandet. Vem ska ansvara
för helheten, för alla dessa fyra funktionskommuner? Vem?
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Dessutom är jag rädd att det mera är uttryck för någon slags funktionalism än demokratisk struktur och det är helt skilda saker.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag skulle gärna ta med ltl Barbro Sundback upp i min helikopter. Där syns det väldigt tydligt hur vi har det organiserat idag. Där
syns det också väldigt tydligt vad som kanske vore idealet. Landskapsregeringens förslag nu till samhällsservicereform, med de utstakade förändringarna, kan vara en väg mot fyra funktionskommuner. Det kan
vara en väg mot färre kommuner. Blanda inte ihop funktionskommuner
med de geografiska primärkommuner som vi har idag. Det är två helt
skilda begrepp. Man borde kanske inte tala om funktionskommuner,
utan jämföra med ÅHS som fungerar för hälso- och sjukvården som en
organisation för hela Åland. Jag föreslår att man kan överväga tre likartade organisationer. Huvudmannaskapet är öppet i den diskussion som
vi ska föra framöver.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kommer gärna med i helikoptrarna. Jag behöver nog faktiskt inte dit
upp för att kunna tänka i de här banorna. Det syns nog inte var
kommungränserna går eller någonting annat när man är där uppe i luften. För övrigt är det mycket vackert att flyga över Åland.
När det gäller funktionskommunerna så tycker jag nog att det tarvar
en bättre presentation. Hur ska funktionskommunerna uppfylla kraven
på närdemokrati som vi har och att det verkligen är småskaligt och att
man får likvärdig behandling? Vem ska ta helhetsansvaret för dessa tre
funktionskommuner? Eller ska de styras av några experter bara för att
man tror att då blir det bra och billigt? Jag tycker det är så väldigt otydligt vad FS vill, när man försöker konkretisera det där och inte bara
prata så där i allmänna ordalag. Det är helt klart att det kolliderar med
den nuvarande strukturen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! På den tiden som vi hette FS så kanske vi tänkte mera konservativt också. I det anförande som jag just höll så tittade jag långt
fram. Jag försökte vara nytänkande och konstruktiv. Vill man inte förstå
så förstår jag att man inte förstår. Jag sade så här: ”För att styra och finansiera de tre andra funktionskommunerna kan flera olika lösningar
sökas: Nuvarande kommuner kan ha en roll i en styrmodell”. Alltså
demokrati via nuvarande kommunorganisation. ”Alternativt kan funktionskommunernas styrande organ utses av folkvalda församlingar”.
Alltså i ett särskilt val – demokrati.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill komma med tre rättelser om jag hinner.
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För första, det här arbetet startade inte för fem år sedan. När jag 1976
blev kanslichef så var det första ärendet jag fick ta hand om denna fråga
som då var en statlig angelägenhet och landskapet var ett utlåtandeorgan till dåvarande länsstyrelse. Den processen startade de facto i slutet
på 60-talet, den gick sedan vidare och ändrade karaktär 1993, där var
det rätt.
För det andra, Ålands centralsjukhus blev redan 1946 ett så kallat
omvänt kommunalförbund. Huvudmannaskapet lades på landskapet
och kommunerna bidrog i det som då och fram till 90-talet kallades för
ett omvänt kommunalförbund.
För det tredje, att inte ha någon kommun på Åland kräver ändring av
grundlagen. Finlands territorium är enligt grundlagen indelat i kommuner. Jag vet inte om förslaget här gick ut på att man också skulle ändra
grundlagen?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Låt mig först kommentera det sista. Grundlagens 121 §, 2-4
moment, överflyglas av självstyrelselagens bestämmelser i 18 §, 4 och 5
punkten, om att Åland hanterar den kommunala självstyrelsen.
Huruvida sedan grundlagens 121 §, 1 moment som stadgar om att Finland indelas i kommunerna, ska uppfattas så att bestämmelserna i självstyrelselagen om att landskapet har hand om hela kommunallagstiftningen och att grundlagens 121 §, 1 moment ändå skulle gälla i landskapet, det tvistar de lärda om. Jag är beredd att ställa frågan till
Ålandsdelegationen, till ltl Gunnar Jansson och till högsta domstolen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Vi ska inte ge oss in på juridiskt hårklyveri här. Bestämmelsen i 121 § talar om territoriet och ska läsas i ljuset av första kapitlet
som talar om republikens egenskap av entitet i folkrätten. Det här är nu
finlir och en detalj i sammanhanget. Jag har faktiskt funderat mycket på
frågan huruvida man kan slå på kommunerna på Åland, hur det skulle
gå till och vilka effekter det kunde ha. Det här var bara ett litet tillrättaläggande.
De två första detaljerna, när startade processen och vad fanns före
ÅHS, vill jag bara förtydliga här. Man kunde av anförande få den uppfattningen att historien startade på 90-talet. Det var ändå inte så.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som kanske framgick av mitt svar när det gäller grundlagen
så har jag funderat mycket på det också. Funktionskommuner går att
hantera inom ramen för grundlagens 121 §, 1 moment, om man konstruerar det på ett sådant sätt att det fungerar.
När det gäller processen i ÅHS så talade jag om tio års planering och
fem års detaljplanering i den tioårsperioden. De första utredningarna
om sammanslagning hälso- och sjukvården gjordes alldeles i slutet på
70-talet. Diskussionerna hade förts långt före detta, men de första utredningarna gjordes i slutet på 70-talet och i början på 80-talet, alltså
drygt tio år före reformen genomfördes. Detaljplaneringen genomförde i
slutet av 80-talet, 1988 vill jag minnas att det var, och reformen genomfördes den 1 januari 1994.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det vore enkelt att raljera med att moderaterna befinner sig
i det blå i den här frågan, men det tänker jag inte göra. Liberalerna har
gett sitt stöd, vilket visar på ansvarstagande, så där i princip till att landskapsregeringen går vidare med de här sakerna, även om förslagen så
här långt är väldigt vaga och det är svårt för oss att ta ställning till dem
på ett precist sätt.
Liberalerna har också befunnit sig i den här helikoptern och ser att
det finns ett absolut behov av att minska på administrationen till förmån
för serviceproduktion, gärna regionalt levererad. Vi måste göra saker
och ting annars kommer vi snart till den situationen att vi inte längre
har råd med bränsle till den här helikoptern och då kommer det att bli
betydligt mer smärtsamt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag vill avrunda min position i talarstolen med att säga att
jag är väldigt besviken på de här tre replikerna som jag har fått. Replikerna visade just på detta som jag var rädd för i inledningen av mitt anförande. Konservatismen är stor, förmågan att tänka utanför de traditionella och kommunala organisationsboxarna är svårt. Man är t.o.m. beredd att säga att de tankar som jag här har framfört skulle sväva i det
blå. Jag har inte mycket att tillägga när jag bemöts på det sättet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vtm Roger Jansson måste ha missförstått mig helt hållet.
Jag sade uttryckligen att man kunde raljera, men jag tänkte inte raljerar
med det. Därför att vi ser behovet av att föra den här diskussionen. Det
måste ha skett ett stort missförstånd. Jag ville med detta säga att vi för
vår del har gett ett initialt positivt besked om ett klartecken till landskapsregeringen om att gå vidare, eftersom man måste gå vidare med
den här frågan.
Jag hoppas att vi kan klarera ut det här missförståndet. Jag sade uttryckligen att man kunde raljera men att jag inte tänkte göra det.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag och vi har orsak att vara tacksamma för att liberalerna
har samma inställning till landskapsregeringens meddelande. Med
andra ord ger det ett underlag för att komma vidare och att under 2013
diskutera ihop sig på ett bredast möjlig sätt i landskapet om att vi går
vidare på det här sättet som landskapsregeringen har skissat på. Många
frågor är öppna inför 2014 när vi har lagstiftningsperioden där allt ska
beredas i detalj och vi har då möjlighet att diskutera det många gånger
om. Jag tycker också att det är bra att man diskuterar vad som kommer
efter att det här är genomfört till delar 2015. Vad kommer 2020, 2025
och 2030 att innebära? Jag ville lyfta debatten till den nivån. Jag tackar
för liberalernas stöd i det tankegodset.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Vad är det som gör Åland så attraktivt? Min analys är att
det är den blandningen av kontinental och glesbygd som lockar till inflytning.
Detta har vuxit fram på Åland långsamt och naturligt.
Åland har en enorm konkurrensfördel i dagens värld. Här hittar vi både en
kombination mellan stad och land. Åland kan erbjuda allt den moderna människan behöver. Åland är mitt i världen och ändå ett litet familjärt naturparadis. Företag kan etablera sig här och ändå verka globalt, familjer kan bosätta
sig här och få både modernitet och natur.
Nu startar vi en samhällsmodell som stöder en utveckling för en naturlig
tillväxt, en tillväxt av antalet ålänningar, av antalet företag, av antalet besökare. Den starka traditionen som präglar Åland leder till för att tillväxten har
en bas att bygga på. Vi behöver en utveckling som skapar förutsättningarna
för en bra skola och omsorg. Ett hållbart samhälle!
Fru talman! Äntligen har vi kommit fram till slutet av etapp ett. Efter
många års strävanden och en hel del motioner från både opposition och regeringspartier har vi äntligen fått presentera ett första meddelande om samhällsservicereformen, den digitala agendan och den övergripande framtidsutvecklingen. Det steg som vi tar idag är en stor framgång för hela Åland. Det
har varit en behärskad och seriös process där många åsikter har tagits i beaktande.
Fru talman! Alla bra beslut tar lång tid att fatta. Viktigt att påpeka i detta
skede är att regeringen Gunell verkligt arbetat från gräsrotsnivå uppåt och tagit mångas idéer tillvara.
Jag har själv deltagit i bredgruppsmötena och kan konstatera att våra åsikter har beaktas och finns återgivna genom hela processen. Jag gick personligen in i projektet övertygad om att en kommun var den ända rätta lösningen
för Åland, men efter detta arbete har jag lärt mig hur viktigt det är att ta rätt
steg i rätt tid. Det handlar inte i det här skedet om antalet kommuner eller
om kommunstrukturen utan om att hitta långsiktiga lösningar för att säkra
förutsättningarna för en hållbar välfärd. Idag tar vi fyra stora kliv i rätt riktning.
Det första steget är ett förslag på kommunernas socialtjänst. Det är en gemensam myndighet som sköter all socialvård i landskapet förutom barn- och
äldreomsorgen. På sikt kan äldreomsorgen eventuellt bli aktuell att ledas från
samma myndighet för att garantera likvärdig service i hela landskapet.
Nästa steg är en gemensam samhällsplanering eller en planeringsmyndighet, en byggnadsinspektion och så småningom en gemensam väginrättning.
Det tredje steget och kanske det viktigaste är en garantilag som delar upp
Åland i zoner.
Slutligen ett E-kontor som har en centralfunktion för att tillmötesgå behovet av snabb och effektiv service från förvaltningen.
Fru talman! I september 2012 tillsatte landskapsregeringen en särskild
ledningsgrupp som skulle säkerställa att reformarbetet framskrider. Landskapsregeringen har även tillsatt en arbetsgrupp för den sociala sektorn, en
arbetsgrupp för den tekniska sektorn samt en arbetsgrupp för en garantilag.
Arbetet i grupperna har pågått under vintern och slutrapporter har presenterats och offentliggjorts. Parallellt med de nämnda grupperna arbetade en arbetsgrupp för digital agenda. Vi har fått information.
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Fru talman! De uppgifter som sköts av kommunerna blir allt mer komplexa till sin karaktär. Inom samtliga sektorer förutsätts specialkunnande på
hög nivå. I små kommuner förutsätts medarbetarna ofta kunna bemästra ett
brett spektrum av uppgifter. Det är svårt att samtidigt vara både expert och
generalist. Den tänkta infrastruktursektorn skulle t.ex. vara betjänt av kompetens inom energioptimering men det är svårt för de mindre kommunerna
att anställa sådan. Totalt sett skulle Åland vinna på om en sådan resurs kunde
komma hela Åland till godo. Motsvarande exempel finns inom såväl undervisning och kultur som inom socialväsendet. Kvaliteten på kommunal service
skulle öka om resurser kunde utnyttjas på ett optimalt sätt.
I fråga om social- och skolväsendet finns dessutom en integritets- och
rättssäkerhetsaspekt som är betydande. Den personliga integriteten är starkt
hotad i en liten kommun där beslut i enskilda personärenden ofta fattas på
nämndnivå och där invånarna kan känna sig trängda, såväl som politiker som
tjänstemän. Inom socialväsendet är det allt för vanligt att socialarbetare förutsätts arbeta utan att befinna sig i en kollegial kontext. Detta kan få implikationer på hur ärenden hanteras.
Fru talman! Av de fyra reformförslag som regeringen nu föreslår så är det
inom den sociala sektorn som vi socialdemokrater upplever förslaget som
mest central. All socialvård utförs av en gemensam myndighet som kallas för
Kommunernas socialtjänst och den ansvarar för all socialvård förutom barnoch äldreomsorgen. Runt denna nya myndighet hoppas vi att hela lagtinget
kan enas. Genom att rekrytera den bästa tänkbara kompetensen säkras en
likvärdig social service till alla ålänningar oberoende av boningsort. Det finns
en stor positivitet bland personalen som har längtat efter en ny struktur. Viktigt för socialdemokraterna är dock att landskapsregeringen och kommunerna för diskussioner med facket när det gäller personalens anställning när förändringar görs.
Fru talman! Den 15 maj offentliggjordes slutrapporten från arbetsgruppen
för en garantilag. Gruppen föreslår stiftande av en garantlag som säkerställer
likvärdig service i alla kommuner inom vissa områden. Regeringen Gunell avser säkerställa en decentraliserad basservice för den åländska befolkningen.
Detta är ett politiskt viktigt steg för socialdemokraterna eftersom det avses att
alla oavsett boningsort ska erhålla en god basservice.
Fru talman! Åland ska delas in i zoner. Detta tycker den socialdemokratiska gruppen att är bra. Med zonindelningen har vi en färdig struktur att ta
till ifall nya områden, utöver de föreslagna, exempelvis äldreomsorgen ska
omstruktureras.
Vad gäller äldreomsorgen så behöver vi vara försiktiga att gå framåt, ta
små steg åt gången och analysera så att även de äldre i de yttersta byarna garanteras bra service. Utöver äldreomsorgen anser socialdemokraterna att en
naturlig förlängning av reformen är att börja diskutera utbildningsväsendet.
Även alla barn ska ha rätt till en likvärdig skola och utbildning. Kollektivtrafiken är av ytterst vikt att få in i detta zonsystem. Alla kan inte ta sig fram med
bil men alla ska kunna ges möjlighet att lätt komma fram till den nya sociala
myndigheten eller flera andra institutioner exempelvis ÅHS.
Socialdemokraterna är övertygade om att garantilagen nu öppnar upp till
ännu mer samarbete mellan kommunerna. Man talar kanske i framtiden inte
om kommuner utan om zoner vilket verkligen är ett lyft för samarbetet.
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Fru talman! Inte endast kommer denna zonindelning av landskapet att påverka den kommande kommunstrukturen utan även finnas med när landskapsandelarna ses över. Intressant blir att analysera inom vilka zoner
kostandena finns och hur landskapsandelarna ska prioriteras.
Fru talman! Socialdemokraterna är övertygade om att behovet av en övergripande planering i landskapet har ökat inom områden som energiförsörjning, vindkraft, energidistributionssystem, turism, vatten- och avlopp, avfallshantering, hamnar, industri- och lagerområden och mycket mer. Det
åländska samhället utvecklas hela tiden och vi kan redan nu se effekterna av
den urbaniseringsprocess som är på gång. Mariehamn och Jomala regionen
växer och förtätas. Vi behöver omgående en övergripande planering så att
man kan garantera en hållbar utveckling på lång sikt.
Samhällsplaneringsfrågan är inte endast en kommunpolitisk fråga utan
har ett gemensamt värde. Det är första gången man diskuterar en samordning av denna skala inom infrastrukturen. Området är ekonomiskt tungt och
socialdemokraterna ser med fördel en samordning.
Avfallshanteringen är även ett bra område där samordning kunde göras.
Det är för många aktörer på Åland idag. Ett icke vinstdrivande kommunalt
avfallsbolag med alla 16 kommuner som ägare skulle skapa möjlighet för att
garantera avfallshantering för alla. Det finns pengar i avfall och kan vi jobba
tillsammans så kommer kostnaderna att sjunka för brukarna. När kommunerna äger avfallet blir verksamheten billigare och effektivare. För att uppnå
detta behöver landskapet se över avfallslagen.
Fru talman! Ett bekymmer är hur processen inom infrastruktursektorn nu
ska gå vidare. Det är första gången som en samordning av infrastruktursektorn görs inom ramen för samhällsreformen. Området är stort och det är förståeligt att gruppen avgränsat sitt arbete till att omfatta i första hand samhällsplanering, byggnadstillsyn, fastighets- och vägförvaltning. Redan dessa
områden är svåra att komma överrens om. Som exempel vill jag lyfta samordningen av brand- och räddningsväsendet. Trots att räddningslagen trädde
i kraft 1 januari 2007 om en gemensam administration för hela Åland så har
detta inte förverkligats. Varför? Har vi för många starka ledare som alla vill
leda? Hur ser chefsstrukturen ut? Vi har en lag som inte följs. Vad beror detta
på?
Fru talman! Socialdemokraterna anser att landskapsregeringen borde processa fram en lösning så fort som möjligt. Kan vi inte hitta en lösning inom
brand- och räddningsväsendet så har jag svårt att tro att alla andra områden
inom den tekniska sektorn löser sig så lätt. Steg ett inom infrastrukturområdet borde vara att samordna brand- och räddningsväsendet och steg två en
planeringsmyndighet som ser till hela Åland. Klarar vi av detta så hittar vi
nog en modell för de andra områdena.
Slutligen, fru talman, några reflektioner kring den digitala agendan. Målet
att tillmötesgå behovet av snabb och effektiv service från förvaltningens sida.
Här är det viktigt att inte hänga upp sig på enskilda program eller andra dyra
lösningar utan se sig omkring i omvärlden efter bra exempel. Vi behöver inte
uppfinna hjulet på nytt. Viktigt är att de nya digitala tjänsterna verkligen förenklar och hjälper ålänningarna att smidigt sköta sina ärenden.
Fru talman! Socialdemokraterna är stolta över att vara med i den regering
som gör detta historiska avstamp. Vi lever i en tid av förändring och samhällsutveckling. Vi är överens om att detta är den rätta vägen och den enda
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politiskt hållbara lösningen. Det är ett framgångsrikt förändringsarbete där
utgångspunkten finns i reella och konkreta frågeställningar. Landskapet har
haft ett generöst och solidariskt förhållningssätt där öppenhet och delaktighet
varit ledorden. Låt oss sätta spaden i marken – nu börjar vi! Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter uttalar sig i ganska positiva ordalag om
garantilagen. När man läser rapporten från garantilagsgruppen och alla
reservationer, finns det då sedan en enighet bakom regeringen att det
faktiskt ska bli en garantilag som det finns någon kraft i? I meddelandet
står att det ska bli en lag, men hur blir verkligheten? Jag är lite besviken
på garantilagsgruppens rapport. Det känns som om det kan gå vart som
helst innan det är färdigt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vad gäller garantilagen så ser socialdemokraterna den
lagen som en av de mest centrala, att vi enas kring den och hittar bra
och breda lösningar. För det är endast via den lagstiftningen som vi kan
uppnå det som vi vill. Ministern lyfte mycket tydligt fram att när det gäller hur vi ska göra det så kommer vi att få ett meddelade senare i höst.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är glad åt det svaret. Jag tror faktiskt det är en av
de viktigaste sakerna att det kommer en garantilag om vi ser på hur
splittrat Åland är geografiskt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är trevligt att höra att liberalerna också stöder det
här arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande av ltl Sara
Kemetter. Hon nämnde icke-vinstdrivande kommunala avfallsbolag.
Hur definierar ledamoten detta? Det bör ju uppstå en viss vinst från den
verksamhet som man bedriver för att kunna utveckla verksamheten,
göra investeringar, ha ansvar för slutdeponi, lakvatten och allt sådant.
Hur har man tänkt finansiera det i så fall?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Mika Nordberg tar fram en intressant fråga. Kommunalt har vi också diskuterat det här gällande MISE, Ödanböle och
andra samarbeten som vi har. Tanken är att om det blir vinstdrivande så
kommer pengarna att gå tillbaka till kommunerna och därmed kan man
sänka avgifterna för medborgarna. Jag tror inte att jag sade att det
skulle vara icke-vinstdrivande. Det är nog meningen att vi ska göra vinst
på avfallet, det finns ju pengar i avfall, vilket jag nämnde.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi ifrån obunden samlings lagtingsgrupp tycker att det är bra att
landskapsregeringen har kommit med meddelandet i samhällsservicereformen. Vi tycker att det är bra att man tar små steg i rätt riktning, istället för att
ta för stora kliv ifall man skulle stiga snett.
Landskapsregeringen kommer nu i det här skedet till lagtinget, trots den
sena timmen den sista dagen före sommaruppehållet, och berättar vad och
när de ämnar göra någonting i samhällsservicereformen och lämnar hur till
höstens budgetbehandling. Vi tycker att det är en bra process.
Vi tycker redan att det är en bra process och att man har gett möjlighet till
delaktighet och medinflytande via arbetsgrupper.
När det sedan gäller de olika rapporterna som vi idag har kunnat tillgodogöra oss i media så har det framkommit att en opinion är väldigt för att dra
ner antalet kommuner till en kommun eller tre kommuner, alternativt mot 16
kommuner. Allmänheten har sagt i media att det finns en stor överrock i form
av förvaltning med t.ex. kommundirektörer.
Vi har ett praktiskt exempel från en av våra mindre kommuner där man
hade problem att få ekonomin att räcka till trots att man inte hade någon avlönad kommundirektör. Man hade även en central förvaltning som var minimal. Trots det fanns det en lagstadgad rättighet när det gäller service till
kommuninvånarna, och det oaktat skapade ekonomiskt kärvt läge. Det betyder att det är kanske det som har medfört att vi fokuserar på servicen som det
viktiga och inte just fokuserar just på den centrala förvaltningen som de facto
står gemensamt, om man tar alla kommunerna på Åland, för cirka 2-3 procent av utgifterna och servicen står för 95 procent.
När det gäller arbete inom de olika grupperna så omfattar även obunden
samlings lagtingsgrupp den sociala gruppens förslag. Vi tycker att det är väldigt bra och i enlighet med vårt valprogram. Man har valt att exkludera barnoch äldreomsorgen och det tror vi också är klokt. Vid enkäter som har gjorts
så är barnomsorgen och äldreomsorgen väldigt viktiga för kommuninvånarna. Det är viktigt att kunna ha en närhet till de servicepunkterna.
När det gäller den tekniska sektorn så har vi tittat på planläggningen. Jag
har själv haft förmånen att ingå i den arbetsgruppen. Vi tycker att det skulle
vara viktigt att ta tag i sektorplaneringen och få ett helhetsgrepp över hela
Åland. Vi från obunden samlings lagtingsgrupp tror att det kommunala intresset för delgeneralplanering fortfarande är ett viktigt instrument för att
kunna göra kommunen attraktiv för invånare, företagare och övriga att flytta
till.
När det sedan gäller byggnadsordningen så tror vi att det är viktigt att
ändå finns en regional anpassning vad gäller möjligheten för mindre skärgårdskommuner och landsbygd att ha en avvikande regel vad gäller strandnära boende och när det gäller bastuanläggningar etc. Jag tror att man kan
hitta en väg framåt, med regionala avvikelser, även fast det skulle vara gemensam byggnadsordning.
Svårare med den tekniska sektorn är att den handlar mera om icke
lagstadgad servicenivå. De olika kommunerna kan t.ex. välja idag att när det
gäller plogning så räcker det att man plogar en gång på förmiddagen och en
gång på eftermiddagen, om det sedan är två centimeter snö eller sju centimeter snö så det får man leva med, för man har valt en lägre servicenivå. Skulle
man välja en sådan servicenivå t.ex. i Mariehamns stad så tror att protesterna
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skulle bli ganska höga om det skulle ligga sju centimeter snö på stadens gator
och trottoarer. Men på andra håll kanske detta inte är det största problemet.
Därför kan det vara enklare i den sociala gruppen just för att det gäller
lagstadgade rättigheter som vi talar om.
Fru talman! Det är ytterligare klokt att den digitala agendan har fokuserat
på e-tjänster som inriktar sig mot användare. Vi tror att det är väldigt svårt
att kunna förutse framtiden och vad medborgarna kommer att har för behov
när det gäller e-användning och e-tjänster. Vi kanske tror att den här grenen
kommer att vara en stor grej och framtiden kanske utvisar att det blev någonting helt annat. Man fokuserar på användarvänligheten när det gäller etjänster för medborgarna i första hand. I andra hand gäller intern hantering,
det tror vi att är rätt väg att gå.
En annan viktig sak som även tas upp när det gäller den digitala sidan
handlar om den digitala arkiveringen, vilket är väldigt viktigt. När det gäller
arkivering så ett papper som idag en gång är tryckt går ju att läsa i all framtid.
Men kan man fortfarande om 10-20 år läsa en digital fil som man skapade för
10-20 år sedan? Det är något som man behöver titta väldigt mycket på.
Obunden samling stöder landskapsregeringen i deras fortsatta arbete med
samhällsservicereformen.
Avslutningsvis, fru talman, vill jag nämna några personliga reflektioner
som jag har gjort under det här arbetet i den tekniska sektorn.
Jag har fått den indikationerna att jag har utlokaliserat fyra regioner på
Åland som har väldigt liknande intressen vad gäller olika frågor. De fyra regionerna är skärgården, Mariehamn, norra Åland och södra Åland. Jag tror att
alla de här regionerna, som jag pratar om, har redan idag samarbeten kommunerna emellan. Även inom norra Åland har de haft gemensamma byggnadsnämnder, men där har lokaliseringspunkten medfört att det har fallerat.
Även södra Åland har samarbeten, t.ex. inom skolväsendet har vi få KHS.
Jag tror att finns det en vilja så finns det en väg. Jag tror att det fortsatta
arbetet med samhällsservicereformen kommer att resultera i goda saker. Vi
är på god väg! Tack, fru talman.
Talmannen
Plenum avbryts nu för lunch. Debatten återupptas kl.12.30.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Inledningsvis förstår jag inte allt med den s.k. samhällsservicereformen och tyvärr hade jag inte möjlighet att få höra alla anföranden. Jag
hörde ansvarig ministers anförande där hon bl.a. sade att kostnadsutvecklingen måste bromsas. Det tog jag fasta på och det håller jag med om, detta
behöver göras nu. Beaktar vi ytterligare försörjningskvoten framöver är det
ännu mera som talar för det.
Tittar vi på det underlag som vi har fått ta del av så ställer jag mig frågan;
vad man vill uppnå? Vill man spara pengar, men jag hittar tyvärr inte så
mycket som tyder på det. Vill man slå ihop kommunerna? Det tyder på det,
men sägas inte helt öppet. Varför vill man i så fall urholka och försvaga den
kommunala självbestämmanderätten och rätt snabbt göra kommunsamman-
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slagningar oundvikliga? Är det för att spara pengar? Skulle vi i Ålands Framtid se det, så kunde vi kanske bättre förstå vad man håller på med.
Med tanke på arkitekterna bakom detta så kommer det, om det får fortgå,
att sluta på exakt samma sätt som varje reform som vidtagits här på Åland
under de senaste tjugo åren. Mångdubbelt högre kostnader och en verksamhet som inte fungerar.
I valdebatt på lyceet i senaste valrörelsen sade Johan Ehn: ”Varför kan vi
inte genomföra reformer som fungerar och sparar pengar?” Jag har inget
bra svar på den frågan. En viktig ingrediens är att ekonomin inte varit i fokus
utan mycket annat politiskt flum. Jag noterade att centerns gruppledare Runar Karlsson sade: ”Det är lite olyckligt att samhällsreformen har uppfattats
som en frälsare för ekonomin”.
Fru talman! Jag har i många sammanhang försökt belysa landskapets ekonomiska situation. I senaste remissdebatt uppmanade jag finansutskottet att
noggrant sätta sig in i vad det ackumulerade underskottet inklusive utjämningsfondens inverkan faktiskt är. Finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson får rätta mig om jag har fel men som jag uppfattade det så lyckades
det inte för utskottet. Det är den siffran som är relevanta för hur AB Åland
går idag och har gått de senaste åren.
Jag ska försöka koka ner det så mycket det går och en gång för alla klargöra vad Ålands Framtid vill få fram. I bokslutet för årsskiftet 2008-2009 då
fanns det 4,4 miljoner i ackumulerat överskott samt att det 2008 sattes in 10
miljoner i utjämningsfonden. Det är ingångsvärdet man ska ha.
Senaste bokslut 2012 visade 29,7 miljoner i ackumulerat underskott. Av en
fond på 47 miljoner finns det bara 6,5 miljoner kvar och de försvinner i år.
Under åren 2009-2012, på enbart fyra år, har AB Åland gått back över 70
miljoner och det på en omsättning på 311 miljoner. Det här är ju siffror som
skulle få vilken företagsledare, vilken ekonom som helst att bli helt förstörd.
Vi är inte helt förstörda i Ålands Framtid, men skrämda inför den ekonomiska verkligheten och blir än mer skrämda när man ser det snömos i form
av utredningar som ligger till grund för detta meddelande.
Tar vi infrastruktursektorn så kan man titta på sidan 13, i den arbetsgruppen sägs under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser”: ”Den övergripande
planeringen saknas idag i landskapet och kommer därför att innebära tilläggskostnader om minst en heltidstjänst jämte kostnader för teknik och
material”.
På sidan 16 tas de ekonomiska konsekvenserna upp för en gemensam
byggnadsinspektion. ”Med beaktande av att Åland har 10-15 personer anställda inom huvuddelen av kommunerna och dessutom ett betydande antal
byggnadsnämnder torde en gemensam myndighet och en gemensam byggnadsnämnd innebära kostnadseffektiveringar”. Det sägs också på sidan 19
om gemensam fastighetsförvaltning. ”Utöver de vinster som kan göras genom flexibiliteten i personaladministrationen, sammanhållen planering av
periodiskt fastighetsunderhåll, ökad kvalitet av upphandlingar samt bättre
kunskap i teknik och miljöutveckling bör också ekonomiska vinster kunna
uppnås”. De sägs också ”att den ekonomiska vinsten kan svårligen uppskatttas men bör kunna planeras till betydande belopp”.
Till sist när de gäller gemensam vägförvaltning så säger man igen detta populära ord ”det torde finnas förutsättningar för effektiveringen och inbesparingar, de torde vara betydande”. Det bör skapa inbesparingar. Till sist finns
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det en siffra ”sammanhållet bör en inbesparing i driften på över 10 procentvara möjlig”. Det är detta vi vet om man vill föröka läsa sig till vad vi kan
vinna på detta i ekonomist hänseende. Det finns inget svar överhuvudtaget.
Tittar man på arbetsgruppen som man tittat på den sociala sektorn så kan
man säga att den sociala service som samhället ska ge enskilda personer, som
är i behov av stöd och hjälp, grundar sig väldigt mycket på lag. Allt är mer eller mindre lagbundet. Det handlar om lagliga rättigheter för klienterna. Här
finns ett problem. Det förekommer stora variationer kring den sociala servicen i kommunerna och det gäller särskilt handikappservicen. I många fall är
variationerna så stora att det äventyrar rättssäkerheten för enskilda personer.
Inom specialomsorgen, som sköts av Ålands omsorgsförbund, betalar idag
kommunerna enligt hur många kommuninvånare som använder förbundets
service.
Det innebär att familjer med t.ex. förståndshandikappade barn kan ses
som en ekonomisk belastning för kommunerna trots att de handlar om en
laglig rätt. Detta är inte bra, vilket den här arbetsgruppen konstaterar med att
använda ordet stigmatiserande.
För att råda bot på detta föreslår arbetsgruppen för samordning av social
service att ”barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård” införs under en ny kommunal myndighet, benämnd ”Kommunernas
socialtjänst”. Man får hoppas att detta bara är ett arbetsnamn. Arbetsgruppen
säger också att med dagens små förvaltningsenheter förekommer dubbelarbete, varierande kvalitet och brister i kontinuitet i serviceutbudet samt ojämlik behandling av klienterna.
Det här vill man råda bot på genom att samla resurserna och all kompetens
under samma tak. Det kan faktiskt vara bra. Att återskapa ett kommunförbund för den här verksamheten är inte bra. Rent historisk har samarbetsformen kommunförbund gång efter annan misslyckats. Jag ser att ledamot Roger Slotte nickar instämmande och ivrigt, jag tror att många gör det som har
bekantat sig med detta. Att inte ens Ålands kommunförbund fungerar säger
väl en hel del. Problematiken ligger i inflytandet i förbundens verksamhet,
där mindre kommuner känner sig förfördelade och överkörda av de stora,
medan de stora kan anse att de mindre har för mycket att säga till om.
Därför är det mycket svårt att förstå varför landskapsregeringen, redan innan arbetet med socialservicereformen inleddes, låste sig vid att inte flytta
någon typ av myndighetsutövning uppåt, dvs. från kommunal- till landskapsnivå? Svara gärna på det. Jag noterar att ltl Runar Karlsson sade ”landskapsregeringen blir nog tvungen att komma emot om man ska få detta att fungera ekonomiskt” så tror jag också att det är.
Genom att lyfta kostnads- och myndighetsansvaret för barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård under landskapet skulle man
uppnå samma samordningsvinster men även undvika den inbyggda konflikt
som kommunalförbund innebär.
Ålands Framtid förslår därför att landskapet, i likhet med ÅHS, inrättar en
ny myndighet för barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård. Detta gick Ålands Framtid, centern och Obunden samling till val
på som en viktig valfråga.
Jag är uppriktigt glad att både centern och Obunden samling visar på en
öppning för diskussion. Den sociala biten fungerar inte bra det måste vi göra
något åt. Men att ha multihybrid landskapsstyrt kommunalförbund vill inte
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Ålands Framtid veta av. Igen för att citera den värderade Karlsson, precis
som ltl Runar Karlsson ”ingen vet hur det här ska se ut”.
När det gäller garantilagsgruppen säger jag inte dess mera om det jobbet.
Jag konstaterar bara att alla ledamöter har reserverat sig mot den. Det är
kanske de mest märkliga uppdraget av uppdragen som arbetsgruppen har
fått. Det intressanta i reservationerna är faktiskt att tjänstemännen anser att
en sådan konstruktion är direkt i strid med grundlagen. Det är något jag hoppas regeringspartierna kan titta på.
Fru talman! Jag vill exemplifiera med de skrivningar som fanns under infrastruktursektorutredningen hur oerhört vagt man berör ekonomin. Ålands
Framtids råd till regeringen är att ha hundra procent fokus på vilka ekonomiska vinster som kan uppnås vid eventuella reformer. Enkelt uttryckt; gör
om, gör bättre!
Se till att tydliga, konkreta inbesparingar kan uppnås. Då ska vi ta frågan
på allvar. Nu är ju hela reformpaketet på gränsen till oseriöst. Jag talade igår
med en minister om detta och som sade att pengar är inte allt. De är sant,
pengar är inte allt. Men om man ändå ska få ekonomin att fungera och kunna
finansiera den här verksamheten framöver så måste man ha fokus på ekonomin annars står vi där vi stått gång efter gång, med en verksamhet som inte
fungerar till mycket högre prislapp än vad vi har idag och det har vi inte råd
med.
Huvudfrågan när det gäller det här underlaget, är det bra eller dåligt att vi
har 16 kommuner kvar på Åland?
De förslag vi har här strävar till att underifrån förstöra möjligheterna för
kommunerna att existera vidare. Det går inte att dra några andra slutsatser.
Det ska vara samma byggnadsordning, samma avgifter, enhetlig tillämpning
av lagstiftningen och prissättning av tjänster. Detta har varit och bör vara viktiga konkurrensmedel mellan kommunerna för att locka till sig nya invånare.
Tvingande kommunalförbund osv. jag säger det så diplomatiskt jag har förmåga til; jag förstår det inte.
Från Ålands Framtids sida ser vi ett stort mervärde i att ha de små
åländska kommunerna kvar om vi vill att hela Åland ska leva. Vill regeringspartierna det eller gäller bara ”hela Åland skall leva” under valåren?
Jag måste få göra en liten utvikning. Ltl Wille Valve och jag var med den
Finska och Nordiska rådsdelegationen ut till Kökar. Redan i kyrkan kom vi i
kontakt med kantorn. Dagen efter var vi till Källskär då kom vi i kontakt med
guiden. Vi diskuterade skolan med läraren och till sist skulle vi få information
av kommunstyrelsens ordförande. Alla fyra personerna var samma, Philip
Hällund. Han gjorde detta på ett väldigt bra sätt.
Gästerna imponerades av småskaligheten och flexibiliteten. En småskalighet som man i lagtinget har gjort narr av stundtals. Engagemanget på Kökar
kommer att vara något helt annat än vad det är idag. Jag vädjar till landskapsregeringen; förstör inte det lokala engagemanget, det går inte att värdera i pengar, det är ovärderligt.
Jag ska sammanfatta Ålands Framtids ståndpunkter när det gäller detta
arbete, något måste göras som jag sade inledningsvis.
Det behövs betydligt bättre ekonomiskt underlag och redigare struktur än
vad som presenteras nu. Vi tror att landskapets och kommunernas uppgifter
bör åtskiljas och inte sammanblandas genom t.ex. gemensamt ägda bolag.
Det är helt onödigt att redan på förhand bygga in konflikter. När man försö998

ker utläsa sig till hur det är tänkt så ger det bilden av en väldigt råddig struktur. Också tvingande kommunalförbund bäddar för konflikt och bör undvikas
och dessutom begränsar det kraftigt det kommunala självstyret.
Hur vill vi ha det? Jag vill nämna fyra punkter som Ålands Framtid anser
att bör vara vägledande för det fortsatta arbetet.
För det första; ekonomin måste vara fokus nummer ett. Tydligt ekonomiskt framtidsscenario måste kunna utläsas innan man drar iväg på några
politiska irrfärder.
För det andra; vi vill att hela Ålands ska leva om det finns ekonomi för det
och det hoppas vi att ska finnas, men vi måste få svar på fråga ett först.
För det tredje; utföraransvaret bör följa finansieringsansvaret. Eventuella
reformer bör ta sikte på det som respektive part klarar av att finansiera, som
strukturen är nu så är det omöjligt.
För det fjärde; de överstora sociala kostnaderna bör lyfts till landskapsnivå. Utöver det jag sade tidigare när det gäller specialomsorg, handikappservice, missbrukarvård så bör man fundera på om det ska finnas ett kommunalt
kostnadstak per capita för åldringsvården, det behöver troligtvis övervägas.
Vi som kommer från stora Jomala eller Mariehamn måste kunna vara solidariska. Jag noterade att minister Gun-Mari Lindholm använde begreppet
”solidariska med de små”. Det har sagts att landskapet inte ska ta över, samtidigt föreslås som alternativ två att t.ex. byggnadsinspektionerna ska tas över
av landskapet.
Jag vill avrunda med den fråga jag ställde inledningsvis: Vad vill regeringen uppnå? Inte förbättra ekonomin, tyvärr. Det tyder mera på att men vill
förverkliga gamla politiska drömmar. Tydligast blir det under planeringsverksamheten där man igen försöker blåsa liv i planeringsrådet. Socialdemokraterna har alltid velat att samhället ska planera och styra över privat egendom, märkligt nog många gånger uppbackad av moderaterna. Men det är
borgerligheten och entreprenörsandan som byggt det åländska samhället till
vad det är idag, det är inte socialdemokraterna, inte samhällsplanering och
inte planekonomi. Men igen ser vi att det är socialdemokraterna som styr
denna regering i den mån det rör på sig och de borgerliga partierna sitter
vackert i baksätet. Vi är verkligt oroade för framtiden för vårt kära Åland.
Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson kom in här stressande och anförandet gick i fart också. Det var intressant att lyssna på. Jag håller med
till viss del, framförallt att ekonomin ska vara i fokus och att hela Åland
ska leva.
Jag sitter själv som ordförande i socialnämnden och ser också vilken
belastning det sociala håller på att ta när det gäller det lagstadgade. Ska
vi ha råd att ha kommunen kvar, då måste vi börja se inom vilka sociala
verksamhetsområden vi kan få hjälp med. Hur kan vi gå vidare? Hur ska
vi komma vidare med vår ekonomi? Vi har enligt lag fortfarande ansvar
att ha social service. Man måste se det praktiska, vi måste få hjälp med
det lagstadgade som vi ska göra om vi fortsättningsvis ska ha kommun
kvar.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att ltl Winé hade en bra replik. Jag tror att vi är ganska eniga
om problematiken. Det som skiljer och som jag ville varna för var att
bygga någon slags superhybrid till landskapsstyrt kommunalförbund,
det tror vi överhuvudtaget inte på. Ta modell av ÅHS, det har varit
mycket, mycket problem med inkörningen och det är problem som vi
såg så sent som i senaste budgetbehandling. Men vi måste göra någonting, vi kan inte ha de här frågorna kvar på den kommunala nivån såsom
den är idag.
Jag skulle också respektera om partierna öppet kunde säga om de
egentligen vill att Åland ska vara en, två eller tre kommuner. Med detta
kan man faktiskt inte riktigt utläsa vad den här regeringen riktigt vill sist
och slutligen. De svaren kan inte jag ge åt ltl Winé.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Nej, ltl Eriksson behöver inte ge de svaren just nu.
Däremot kan vi säkert föra en dialog senare.
Ltl Anders Eriksson nämnde ÅHS och att det fungerar så bra. Det
som inte riktigt fungerar är dialogen mellan ÅHS och kommunerna. Där
kan det bli bättre. Jag är rädd för att om man lyfter bort det här helt från
kommunernas ansvar då kommer vi att försvåra dialogen t.ex. mellan
det sociala och skolan. Nu lämnar vi kvar vissa delar inom kommunens
ansvarsområde. Kommunstyrelsen har fortsättningsvis ansvar att det
ska hända någonting. Man kan inte lägga ifrån sig ansvaret och säga att
det här inte är vårt ansvar, för det är kommunernas ansvar. Därför tycker jag att det är viktigt att det ligger kvar där.
Sedan tror jag att det är en lång diskussion om vi ska ha 1,2 eller 16
kommuner. Detta är vi inte redo för ännu. Däremot måste vi se vilka
verksamheter vi kan sammanföra för att hela Åland ska leva och där vi
också kan hjälpa de små kommunerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Igen, en eloge till ltl Wine, det var väldigt bra formulerat när det gäller
de sista. Ska de små kommunerna kunna leva vidare och om hela Åland
ska leva vidare så måste man jobba med ekonomin. Man måste kunna
presentera på vilket sätt vi ska finansiera detta som vi lägger fram nu.
Det finns ingenting sådant nu och det är på gränsen till oansvarigt.
Sedan när man säger att ansvaret ligger kvar på kommunerna, så det
blir så om man inte ändrar lagstiftningen. Men jag utgår ifrån att man
för över ansvaret till landskapet, som vi har förordat, och då måste man
också ändra lagstiftningen, eller hur ltl Winé?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! När det gäller den så kallade Susannegruppens förslag till
en ny social myndighet så är det ingalunda någon landskapsstyrd hybrid
utan tvärtom, en myndighet lika som de sociala myndigheter som vi har
pekat ut idag i lagstiftning ute i kommunerna. Dock så att man föreslår
att den ska styras gemensamt för hela Åland, en så kallad kommunal
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ombudsstämma som kanske är det allra mest demokratiska systemet i
kommunsektorn, förutom kommunernas eget beslutssystem. Jag tycker
att det är ett mycket intressant förslag. Problemet är att finansieringen
av den här verksamheten sker dels med landskapsandelar, men också
med kommunala skattemedel. Ska detta vara under landskapet så måste
man istället ha en slags avgift från kommunerna till den här myndigheten som är under landskapet. Vi har tydligt sagt att vi stöder den här modellen. Vi har kompromissat om detta från vårt valprogram. Om den här
diskussionen kommer upp så vill vi givetvis också delta i detta om man
vill ompröva det på nytt. Det finns utmaningar med båda system och det
finns en orsak till att man gjorde den här kompromissen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan tänka mig till att det finns en orsak till att man har gjort kompromissen. Det finns fyra partier bakom den här regeringen som har
ganska olika åsikter, det förstår jag absolut.
I första hand föreslår vi att man skulle föra upp det till landskapsnivå,
på samma sätt som ÅHS. Vi står inte heller och hugger det här i sten och
säger hur det ska vara. Jag blev väldigt glad över den öppning som
Sundmans partisyster, Cita Nylund, gav och som också Runar Karlsson
gav. Det visar att det här inte är hugget i sten.
Det oroar mig att den konstruktion som den så kallade Susannegruppen har presenterat inte kommer att fungera. Det har erfarenheterna visat. Det finns ingenting speciellt som skiljer sig från de kommunalförbund som vi har kämpat i årtionden med att få någon slags politisk styrning på och en fungerande ekonomi.
Ltl Danne Sundman, replik

Jag rekommenderar läsning av Susannegruppens betänkande. Det står
att man föreslår att det här inte ska vara ett kommunförbund utan det
ska styras genom en kommunalombudsstämma. Ett aktiebolag styrs
väldigt liknande. En sådan organisation är väldigt konkret och har inte
några onödiga nivåer, vilket tilltalar mig. Det är inte det fel på kommunförbund som sådant, det är fel på den politiska styrningen som inte fungerar i de här kommunförbunden. Vi ska komma ihåg att det också finns
fungerande kommunförbund där behovet är ungefär lika för delägarna
och man sysslar med en jämn verksamhet. Nog kan man få ett kommunförbund att fungera också, jag tror inte att det är en omöjlighet, men det
har fått ett dåligt varumärke.
Kom ihåg att det här inte är ett kommunförbund, vilket det också står
i Susannegruppens betänkande. Jag ser det som en bra kompromiss
som tar tillvara allas intressen och möjliggör den här samordningen,
som vi absolut alla är överens om att behöver göras till en början.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har läst ganska noggrant det underlagsmaterial som har presenterats. Jag har läst det med ekonomiska ögon. Det fanns lite om ekonomin
i den tekniska arbetsgruppens rapport, därför valde jag att citera det.
I Susannegruppens rapport var det betydligt svårare att hitta ekonomi. Jag hade också väldigt svårt, ltl Sundman, att förstå vad det riktigt
är som man föreslår. Det är inte ett kommunförbund sade ltl Sundman
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nu. Därför valde jag att säga att det är någon slags multihybrid till landskapsstyrt kommunalförbund och det tror jag definitivt att inte kommer
att fungera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Tack för ett intressant inlägg av ltl Eriksson. Jag vill
understryka att egentligen borde vi i synnerhet, både centern och Ålands
Framtid, välkomna den här reformen. Om vi tänker att alternativet är ju
det facto kommunsammanslagningar. Här försöker landskapsregeringen, via en mycket demokratisk process, ge underlag för att ta bort det direkta ansvaret från kommunerna för vissa känsliga frågor för individen.
Om vi tar barnskydd, missbrukarvård, special omsorg och handikappservice där småskaligheten är en belastning med tanke på individens
anonymitet och att en familj inte ska behöva känna sig som en belastning i den kommunala budgeten. I den här reformen finns ju ett mänskligt perspektiv vad gäller den sociala sidan.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det mänskliga perspektivet så tror att ltl Jansson kommer
ihåg att jag kanske i tio års tid har lyft upp att det inte är bra t.ex. för en
skärgårdskommun när det gäller ett fall inom missbrukarvården eller ett
fall inom äldreomsorgen som kan göra att man som berörd känner att
man mer eller mindre förstör sitt närsamhälles ekonomi, det är inte bra.
Det finns en mänsklig aspekt, det är vi helt eniga om. Det är därför som
vi länge från vår sida har förordat att det här behöver flyttas upp på
landskapsnivå.
Ltl Jansson sade att alternativet är kommunsammanslagningar. Men
tittar man på de detaljregleringar som t.ex. förordats när det gäller den
tekniska sektorn så undergräver man ju mycket av kommunernas beslutanderätt, en beslutanderätt som jag vet att ltl Jansson väl känner till att
är synnerligen detaljstyrd och undergrävd redan idag. Därför ser jag att
konsekvenserna av det här pekar obönhörligen i en riktning, dvs. kommunsammanslagningar.
Ltl Harry Jansson, replik

Ledamoten frågade också vad syftet var med det här. Från centerns sida
har vi valt att beteckna det här som ett diskussionsunderlag för landskapsregeringen, att ange riktningen för den pågående samhällsreformen som sådan.
När det gäller kommunalförbunden så tycker jag ledamoten bör
komma ihåg att kommunalförbund i mångt och mycket är en förutsättning för att vi just ska kunna ha kvar de små kommunerna, att man
samarbetar. Jag tycker att den här slentriankritiken riktad mot kommunalförbund är lite förlegad. Vi har många kommunalförbund som
faktiskt fungerar. I de fall förbunden inte fungerar beror det ofta på att
medlemskommunerna inte har satt in representanter från sin hemkommun i rätt nivå i förbundens styrelser eller fullmäktigen. Det är
t.o.m. så illa att det finns representanter i kommunalförbund som sak-
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nar kommunala uppdrag i sin hemkommun. Då kan man inte heller begära att de ska finnas en helhetssyn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Anders Eriksson för frågan om det ackumulerade underskottet som vi i finans- och näringsutskottet ägnade en viss
tid åt i samband med senaste tilläggsbudgeten. Svaret är att det är ackumulerade underskott som har skapat det ackumulerade överskottet, vi
alla lever i dagligen, uppgår till 38 834 000 euro. Det har vuxit fram sedan åren 1993-1994 då landskapet började föra egen bok.
Ltl Anders Eriksson, replik

De siffror som jag angav fick jag ifrån finansavdelningen igår. Jag uppmanar finansutskottets ordförande att ta del av dem. Jag ville ha siffrorna till idag, de fanns inte och det har jag respekt för. Därför valde jag
bokslutssiffrorna. Märkväl, det var bokslutet, det är de pengar som har
gått. Med detta vill jag visa att på enbart fyra år då har AB Åland gått 70
miljoner back. Det är oerhörda pengar med tanke på att omsättningen
ligger lite över 300 miljoner.
Titta på de här siffrorna. Ltl Pettersson, som länge har varit ekonomisk reporter, tycker han inte själv att det är skrämmande mycket
pengar som AB Åland har gått back de sista fyra åren, eller har vi olika
syn också på det?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Olika syn vet jag inte, men jag tycker att man måste sätta
samhällsbygget i ett längre perspektiv än den kvartalsekonomi som ltl
Eriksson förespråkar. Det är ju ett faktum att man under 16 år byggde
upp ett stort överskott som man kanske kunde ha använt till annat istället. Men man valde att skapa en utjämningsfond för att kunna hantera
nedgångar i konjunkturer. Det hade väl varit rätt underligt om man inte
hade byggt upp den fonden. Mot bakgrund av hur läget är, även om det
är kärvt på många sätt, så får jag nog säga att det fanns ett rätt stort
mått av klokskap när dessa fonder skapades. Om man sedan har tagit för
mycket eller för lite av fonderna, om man har sparat för mycket eller för
lite, det är en fråga för framtiden, men den skrämmer mig i alla fall inte.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag får tacka för berömmet. Jag vet inte om ltl Petterson är medveten
om att jag var en av konstruktörerna och kanske den absolut allra ivrigaste påhejaren av instiftandet av utjämningsfonden och att vi skulle föra
över pengar dit.
Kvartalsekonomi är ett väldigt populärt ord som används när man
pratar ekonomi. Men orsaken till att jag tog avstamp i 2008 var att så
sent som 2008 så fanns det 4,4 miljoner i ackumulerat överskott. Om vi
inte hade haft utjämningsfonden så hade det ackumulerade underskottet de facto idag varit 70 miljoner, för det är pengar som har använts.
Det är ingen skillnad på pengar ute i samhällsekonomin, ute i företag eller i Petterssons eller min privatekonomi. Det är samma typ av pengar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Herr talman! Vi är här idag för att dra upp riktlinjerna kring hur framtidens
Åland ska se ut. Det arbetet har några före mig påpekat att inleddes på 1960eller 1970-talet. Ni inser såklart alla att det inte stämmer. Jag vill sätta denna
fråga i ett litet större perspektiv genom att börja 91 år tillbaka i tiden. Då stod
framtiden på skakiga ben och antalet offentligt anställda var i stort sett noll
procent av den arbetsföra befolkningen. Sedan började man som bekant arbeta. Ord lades till ord, dokument granskades och diskuterades, det planerades, byggdes och ordnades sammanträden på fritiden. Dagarna gick åt till att
skaffa mat att sätta på bordet. Ibland blev det bråk men ständigt gick det
framåt. Det fanns såklart en nybyggarglädje och en framtidstro men mest av
allt ett driv och en vilja att göra livet lite bättre för ålänningarna.
Eftersom backspeglar alltid är mindre än framrutor ska jag inte uppehålla
mig vid detta så mycket längre. Ni vet hur det gick. Kommunerna blev till,
självstyrelsereform lades till självstyrelsereform och plötsligt hade den idé
och det arbete som inleddes 1922 skapat en av Europas allra rikaste öar. Tack
vare kloka beslut, driftiga företagare, ekonomisk klokskap och ett geostrategiskt perfekt läge har Åland blivit ett drömsamhälle i de allra flesta avseenden.
Mot den här bakgrunden har jag läst meddelandet om samhällsservicereformen och lyssnat till debatten idag. Jag har också försökt förstå hur antalet
offentligt anställda kan ha gått från i stort sett noll procent av den arbetsföra
befolkningen till idag 33 procent, antagligen mest i Norden. För det är där
utmaningen ligger idag. Den skattekaka som bakas av det privata näringslivet
räcker inte till för att hålla den struktur vi skapat under armarna. Vi ska därför växla om i vår färd mot framtiden, på samma sätt som man gjort förut.
Inte för att någon tvingar oss till det utan för att vi vill utveckla välfärden enligt den gamla fina principen att det alltid blir lite bättre, fast på olika vis.
Varje generation människor har hittills sett till att världen blir lite klokare
och lite friskare och det ska även vi göra. Vi ska inte alls ställa oss frågan vad
vi måste göra. Vi ska ställa oss frågan vad vi vill göra för att göra ett redan bra
Åland bättre. Då blir perspektivet det rätta.
Jag tänker inte dyka ner i alla detaljer i meddelandet som satt igång den
här processen men jag tänker ta fram några områden som på riktigt skulle
göra skillnad samtidigt som man sparar skattepengar. I det arbetet får vi inte
låta oss begränsas av vad vi ser idag, vi måste hålla fokus på hur det ska bli
imorgon. Det handlar inte om oss som sitter här utan om de som ännu inte är
födda. Deras framtid är i våra händer vilket är ett ansvar som är fantastiskt
och något som tidigare generationer genomfört på ett sätt som skapat den
välfärd vi idag njuter av. Idag pratar partier om att man är skrämda inför
framtiden. Det begriper jag inte alls. Vi har framtiden i våra egna händer och
våra utmaningar påminner inte ens om de utmaningar som våra företrädare
ställdes inför. Nog vore det väl underligt om vi mot den bakgrunden inte ska
lyckas skapa ett bättre Åland från en redan hög nivå. Rädsla skapar ingen
framtid.
Det aktuella meddelandet delas upp i tre olika områden. Den viktigaste delen handlar om den sociala delen där det finns utrymme för förbättringar. Det
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är särskilt viktigt att hela Åland är med och hanterar barnskydd, missbrukarvård och handikappfrågor. Bostadsorten får inte stå i vägen när det gäller att
skapa starka barn, ta hand om de svagaste och göra missbrukare friskare.
Tankearbetet i gruppen har varit gott och konstruktivt och målet är tydligt.
Vill man söka efter utmaningar även här är det kanske hur huvudmannaskapet egentligen ska ske. Det finns nog många och goda skäl för landskapsregeringen att fundera ett varv till kring just det.
Den nästviktigaste delen av meddelandet är på gränsen till att vara viktigast. Jag tror att den digitala agendan rätt hanterad på egen hand kan bära
hela det sparbehov som landskapet idag har. Det är ett faktum att lilla Åland
har tillskansat sig alldeles för många och för små lösningar på sina behov. Det
finns löneprogram och administrationsrutiner och övertidsscheman och kopieringsapparater, servrar och databaser och i landskapsregeringens fall en
hemsida som inte ens möter basala krav. Så kan man inte ha det år 2013.
Det papperslösa kontoret har, som det ibland känns, aldrig varit längre
bort än idag och här finns pengar att spara. Jag tycker generellt sett att vi på
Åland ska hitta våra egna vägar, men när det gäller IT har vi i Estland ett föredöme på i stort sett alla plan när det gäller den digitala verkligheten. Det är
dit vi borde åka för att skaffa inspiration. Och vi har dessutom företag på
Åland som är världsledande på riktigt inom IT och som säkert kan vara till
oerhört stor hjälp när det gäller framtiden där vi ska rösta och göra det mesta
annat på nätet.
Vad beträffar den tekniska delen av meddelandet är det på något sätt typiskt att texten är sex gånger längre än det sociala förslaget medan slutsatserna är betydligt mer diffusa. Jag har sagt det förut och jag säger det igen.
Kvinnodominerade branscher tenderar att samarbeta mycket bättre än
mansdominerade. Tidigare har skapandet av ÅHS nämnts. Det blev kanske
inte billigare men det blev bättre. När det handlar om maskin och teknik lever
vi väl fortfarande i den verklighet där landskapets plogbilar lyfter upp sin
snöplog på vägen från Jomala till Lemland genom staden, på tal om samarbeten.
Det finns några områden som vinner på att skötas centralt, men det finns
ännu fler områden som mår bäst av att skötas där livet pågår, nära människan. Barn- och äldreomsorg hör såklart hemma i kommunerna, inte någon
annanstans. Där finns det lokala engagemang som skapat Åland och som
byggt trivsel för värden som är omöjliga att uppskatta. Vi behöver absolut
inte gå till omvärlden för att hitta dessa lösningar. Det har vi hanterat på egen
hand förr och det ska vi hantera på egen hand idag och i framtiden. Självstyrelsen är unik, Åland är unikt och det förpliktigar. Vår gruppledare Runar
Karlsson noterade klokt att ålänningarna över tid kunnat vända Ålands nackdelar till dess fördelar.
Herr talman! Vi ska nu agera klokt för att inte vända dessa fördelar till
nackdelar. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hade en tanke före den här debatten startade att man skulle remittera det här ärendet till finans- och näringsutskottet. Jag kanske inte
mötte något större jubel hos dem som jag pratade med. Men jag hoppades, när finansutskottets ordförande började lista de viktigaste sakerna,
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att ekonomin skulle dyka upp någonstans. Men det gjorde den inte och
det tycker jag är synd.
När det däremot gäller den digitala agendan så är vi helt överens. I tio
års tid har jag personligen från Ålands Framtids sida plockat upp den
här frågan. Jag noterade att ansvariga ministern sade att den digitala
agendan är en förutsättning för att lyckas med de andra formerna. Jag
tror också att det ligger mycket det. Men fortfarande kan vi inte se
någonting konkret när det gäller den biten, utan istället tar man ett sådant helhetsgrepp att man går in på kommunernas IT-lösningar som
faktiskt i många fall fungerar mycket, mycket bättre än vad landskapets
gör.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Jag valde med flit att inte gå in på ekonomin just i det här
fallet eftersom det övergripande målet måste vara att alla reformer ska
spara pengar. Hur mycket det sedan ska sparas beror naturligtvis på
vilka åtgärder man sätter in och vad man ska göra. När det gäller den digitala agendan så tror jag att det är det enskilt viktigaste område när det
gäller att verkligen se över vart utgifterna går.
Jag tror det är svårt att krympa den sociala sektorn så väldigt mycket
mera.
Jag skulle gissa att den tekniska sektorn antagligen skulle åläggas
starkare sparkrav än den sociala sektorn.
Ltl Anders Eriksson, replik

Finansutskottets ordförande Petterson sade att han med flit valde att
lämna ekonomin utanför och det är han minsann inte ensam om. Det är
ju heller inte någon annan som har tagit upp ekonomin utom att jag försökte lyfta upp det i mitt anförande.
Frågan som jag ställde, och jag hänvisade till en person som frågade
det i den senaste valrörelsen; varför lyckas vi aldrig genomföra reformer
som sparar pengar och som leder till att verksamheten blir bättre? Mitt
svar på den frågan fanns i mitt anförande och också nu, och det är att
man inte har ekonomin med. Det är personliga politiska mål, gamla visioner och n politiskt flum egentlige som styr reformarbete istället för att
man hela tiden har fokus på ekonomin. Ltl Petterson sade att han med
flit valde att blunda för ekonomin och det tror jag är olyckligt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Herr talman! Jag måste uttrycka mig luddigt eftersom ltl Anders Eriksson inte begriper. Jag sade nog att jag lämnade ekonomi utanför när det
gäller den tekniska biten och den sociala biten. I övrigt nämnde jag nog
ekonomin rätt tydligt, för det är själva skälet att vi bör växla om. Vi
måste växla om för att vi ska hitta nya vägar mot framtiden där skattepengarna räcker till. Det framgick nog rätt tydligt i anförandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Det jag avser att använda min taltid till är garantilagen
och vad som borde ingå i en sådan lag.
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På sidan 21 i meddelandet tycker jag mig utläsa att landskapsregeringen
ser att en förändring av kommunstrukturen kommer så småningom och det
som jag nu säger ska tolkas i ljuset därav.
När jag läser garantilagsgruppens slutrapport ser jag att det räknas upp
flera områden där det finns skäl för att i en garantilag ta in bestämmelser om
vilken basservice som det allmänna bör sträva till att tryggas. Sedan kommer
reservationer så det blir ett stort frågetecken om det överhuvudtaget blir någon garantilag.
I rapporten nämns barnomsorg, grundskola, äldreomsorg och grundläggande hälsovård. Dessa fyra områden anser jag att absolut måste ingå i en garantilag och ett lämpligt mått var servicen ska tillhandahållas kan vara t.ex.
avstånd eller restiden.
Ur ett skärgårdsperspektiv är restiden till att kunna använda dessa fyra
serviceområden att föredra som det mått vilket anger avståndet till var denna
service ska produceras.
När det gäller grundskolutbildningen ska jag se lite bakåt i tiden och peka
på vad som inte får hända. Många i skärgården som har födelseår från år
1958 och cirka 8-10 år framåt har i många fall en negativ upplevelse av högstadieåren. Under 70-talet tvingades många av dessa skärgårdsungdomar i
årskurserna 7-9 att lämna hemkommunen för att fullgöra de tre högstadieklasserna utanför hemkommunen. En av dem som upplevde denna brutala
skolpolitik, sade för några dagar sedan till mig ”vi måste tidigt bli vuxna”. Det
var det som hände när man måste lämna det trygga hemmet för att gå i skola
som 13-åring på bortaplan. Det får inte upprepas igen oberoende vad som
händer med samhällsservicereformen. När arbetet går vidare så får det absolut inte bli såsom jag nämnde under perioden på 70-talet. Jag hoppas att
landskapspolitikerna har förståelse för att detta inte får upprepas utan inser
att en garantilag som stiftas med kvalificerad majoritet behövs inför fortsättningen av reformarbetet.
Vidare nämns bibliotek i rapporten. Det är en servicepunkt som bör finnas
tillgänglig att besöka. Det är knappast nödvändigt varje dag men gärna bör
möjligheten finnas att besöka ett bibliotek varje vecka.
Brand- och räddningsverksamheten nämns också som en punkt i garantilagsgruppens rapport. Det är viktigt att någon form av brandberedskap fortsättningsvis kommer att finnas lokalt i skärgården och bör tas in i garantilagen.
Som information kan jag berätta att bl.a. Föglö har ett avtal med Mariehamn angående brand- och räddningsberedskapen. Det fungerar bra från
Föglös horisont sett och en samordning för hela Åland är önskvärd.
Den sjunde punkten som rapporten omnämner som grundläggande inslag
i lokalsamhället är postservicen. Det uttrycktes en hel del besvikelse i skärgården när postkontoren stängdes och ersattes med postombud. Den ändringen blev inte så dramatisk som många medborgare befarade. Jag är av den
uppfattningen att systemet med postombud ger en godtagbar service men bör
ändå tas med i garantilagen.
Det som jag tycker att garantilagsgruppen har förbigått är behovet av att
trafiken behöver ingå i en garantilag oberoende om kommunstrukturen förblir oförändrad eller om det kommer att genomföras kommunsammanslagningar. Garantier för rätten till trafik ska även gälla landskapets skyldighet,
jag tänker i synnerhet på skärgårdstrafiken.
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Trafiken är ju så viktig, när man går in i en process och ska skapa en samhällsreform, för att man ska få tillgång till service inom måttliga tidsramar. I
det kortruttsarbete som pågår vet vi inte ännu inte vad landskapsregeringen
kommer att föreslå. Att den frigående skärgårdstrafiken avfärdades så lättvindigt i garantilagsgruppen anser jag att var olyckligt.
Mycket av hur samhällsservicen ordnas i skärgården är beroende av hur
och när skärgårdens kortrutt kommer att byggas. Blir det möjligt att använda
samhällsservice som är lokaliserad på grannön med rimliga restider? Det är
en fråga som man måste ställa. Men framförallt, när kan en byggstart av den
efterlängtade kortrutten starta? Den frågan har en avgörande betydelse i
skärgårdskommunerna när det gäller hur vi ska se på samhällsservicereformen och på framtiden.
Sist men inte minst måste polisnärvaron och hälsovårdarberedskapen
också tryggas för att skärgården ska vara en trygg och bra bosättningsort.
Fastän det står i meddelandet att det ska bli en garantilag så uppstår frågan; kommer det överhuvudtaget att bli någon lag med tanke på dessa reservationer som fanns?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundblom nämnde att han var besviken över att
inte skärgårdstrafiken fanns med garantilagsgruppens arbete. Hur har
ltl Sundblom tänkt att den garantin ska se ut? Har ltl Sundblom några
tankar? Kan ledamoten förtydliga lite hur har tänkt sig att man ska ha
garantin för trafiken? Man kanske kommer på lösningar som innebär att
man förändrar en rutt och man får in en kortrutt som passar in på ett
annat sätt. Det kan också vara en fast förbindelse till någon holme. Hur
ska man då uppfylla garantin? Det här blir jättesvårt, det är en svår diskussion och jag skulle gärna höra lite mera kring detaljerna.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det handlar om att möjligheterna måste ges att få
skolor att fungera. Vi kommer i framtiden att bli behov av skärgårdstrafiken och de frigående färjorna om vi inte klara av att bygga tunnlar eller
andra fasta förbindelser. Barn från flera öar måste kunna gå i samma
skola och där måste vi få någon form av garantier för att en trafik skapas
som ger möjlighet att till en skolväg som är mindre än en timme. Det är
en av de sakerna.
Det andra är att tidsmässigt också ge möjligheter för att kunna arbetspendla. Det är väldigt viktigt att man slipper till och från arbetet och
kommunikationer bör också finnas för näringslivet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det första förstod jag bra, med det andra att man ska
ha möjlighet att arbetspendla; vart, i vilken riktning och hur snabbt ska
man kunna ta sig till jobbet? Det här blir jättesvåra frågor att föra fram.
Jag har svårt att se de parametrarna som ska styra exakt hur det ska
vara. Det bästa vore att skapa arbetsplatser i skärgården. Näringsutvecklingen i skärgården borde vara ännu mera i fokus.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag hann bara säga näringslivet så ville talmannen
avbryta den föregående repliken. Vad gäller näringslivet så har ltl Carlsson, så vitt jag ser, rätt.
Arbetspendling handlar om att man har rätt att bo var man vill. Om
man har ett yrke och söker ett arbete så får det inte gå som dagens situation. De som jobbar i skiftesarbete har hamnat i den situationen att
man slipper inte till och ifrån arbetet längre som trafiken har utvecklats.
Om man jobbar skift så kommer man in på arbetet lite före tio till stan
på söndagmorgon. Det är inte acceptabelt när man ska börja morgonskiftet klockan 8.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Som ordförande för garantilagsgruppen så känner
jag mig pliktskyldig att kommentera ltl Sundbloms allmänna kommentarer när det gäller slutrapporten. Jag tror att ledamoten begår misstaget som flera andra kollegor har gjort. Man hakar upp sig på reservationerna. Ser man reservationernas innehåll så berör de faktiskt aspekter
som visar på en konstruktiv oenighet, ett uttryck som jag har använt
även tidigare i det här sammanhanget. Det finns aspekter som är väl
värda att beakta i den förestående reformprocessen, men som inte gruppen kunde enas om. Men det förtar inte helhetsintrycket, dvs. att arbetsgruppen rekommenderar de facto att en garantilag antas. Vi kommer också med rekommendationer när det gäller vad som ska räknas
som basservice. Därmed har gruppen svarat mot det uppdraget som
landskapsregeringen gav den 18 januari i år.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! I den reservation som kommer först i ordningsföljden när man läser det här betänkandet så där tycker jag att det bär iväg
lite. Jag tvivlar sedan på förmågan att komma överens om att garantilagen innehåller tillräckligt mycket och blir tillräckligt stark. Jag är rädd
för att det blir en urvattnad diskussion och då blir det inte lika bra
längre.
Ltl Harry Jansson, replik

Den reservation som två avdelningschefer vid landskapsregeringen har
lämnat så den rör mera det faktum att tjänstemännen anser att man behöver inte i en garantilag nämna att man vill skapa en specialmyndighet
för att hantera vissa här utpekade uppgifter. Medan jag har värnat om
den kommunala självstyrelsen, den debatt som vicetalman hade här tillsammans med kollegan Gunnar Jansson, dvs. hur ska man se på den
kommunala självstyrelsen i förhållande till den här förestående reformprocessen? Det är ju inte bara det perspektivet, det företar ju som sagt
var inte helhetsintrycket av att det behövs en garantilag. Skärgårdskommunerna får ju bl.a. besked om vad som borde ingå.
För att lite ansluta till föregående replikväxling så tycker vi att trafiken inte kan vara, inte bör vara och inte ens passar in en garantilag.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag kommer inte ihåg formuleringen riktigt säkert nu
men jag fick det intrycket när jag läste reservationen att det också var
något med nivån på servicen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Först vill jag tacka ltl Wille Valve för att han bytte taltur med
mig så att jag skulle hinna genomföra mitt anförande innan andra uppdrag
kallar. Det var väldigt gentlemannamässigt.
Herr talman! Jag som ordförande för Susannegruppens rapport är väldigt
glad över det gensvar som många här i lagtinget har gett på gruppens förslag.
Hittills förefaller regeringen ha accepterat nästan i sin helhet den modell som
gruppen har tagit fram. Det har varit ett väldigt kreativt och demokratiskt arbete. Vi har vid olika tillfällen gjort riktigt dialektiska hopp där man har kunnat gå vidare sedan. Det som vi lägger fram är en ganska komplett modell.
Den är däremot kanske inte den perfekta modellen, men det kanske är omöjligt att uppnå något sådant.
Det huvudsakliga målet var att vi skulle presentera en modell så att oberoende av vilken kommun man bor i så ska man ha en likvärdig social service.
Den ska vara tillgänglig, rättssäker och den ska produceras kostnadseffektivt.
Nu har det kommit fram saker under resans gång, argument mot det här, som
jag skulle vilja bemöta, för många av de argumenten håller inte sträck.
Först en allmän kommentar om vad det här ska bli att kosta. Det här kan
innebära att kostnaderna skenar iväg och att vi inte har brytt oss om att analysera kostnaderna. Ltl Anders Eriksson pratade till och med om de överstora
sociala kostnaderna.
Om jag börjar med det sista så det som förvånar mig med meddelandet är
ju de facto att de totala kostnaderna för infrastruktursektorn uppges, och de
är ju högre än för den sociala sektorn. Det där är intressant. Vem är det som
ständigt påstår att de sociala kostnaderna är så höga, men blundar för infrastrukturens kostnader? Dessutom framhölls att tjänsterna inom infrastruktursektorn inte är lagstadgade. I vems intresse är det att bygga upp brandkår,
stora tekniska verk osv. Jag tyckte att det var modigt av ltl Jörgen Pettersson
att dra in en genusaspekt. Vem är det som vill köra alla dessa bilar, sitta vid
alla dessa bord och använda alla dessa apparater? Ja, det ligger någonting i
det. Varför i herrans namn har inte den här fusionen inom brandväsendets
skett? Vi har ju lagstadgat om det. Hur kan det vara möjligt att några chefer,
som inte vill, stoppar hela det här projektet? På något finns det tydligen en
maktstruktur utanför den formella makten som till och med en starkare än
lagtingets beslut. Jag vill, för det första, ta död på den myten att de sociala
kostnaderna skulle vara så enorma, så stora och att man inte alls fall behärskar dem. Tvärtom, det visar sig att de sociala kostnaderna ändå är i relation
till det som infrastrukturen kostar, förhållandevis realistiska och relevanta
kostnader.
Det är inte lagtinget eller regeringen som ska fastställa kommunernas socialtjänst, det är ju kommunerna. Det är upp till kommunerna att bestämma
vilken servicenivå man vill ha samt att man måste verkställa de lagstadgade
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förmånerna. De är sedan i sig inte totalt bestämda på förhand. De kan också i
viss mån prövas. Det är ofta sist och slutligen en domstol som avgör ett sådant här fall.
Hela den här diskussionen om den sociala sektorns kostnader bygger
mycket på myter och föreställningar som delvis har en genusbasis, ungefär
som att kvinnor inte kan hålla i pengar utan de bara spenderar dem i sin goda
vilja ta hand om äldre. Det kanske ligger någonting i det också. Ser man till
helheten så är det inte så katastrofalt som någon vill säga. Däremot är det viktigt att göra arbetet effektivare för att uppnå likvärdig behandling, för att göra
servicen tillgänglig och för att göra det kostnadseffektivt.
Den här myndigheten som Susannegruppen föreslår så har man sagt att vi
ska inte ha en till mellankommunal myndighet. Vi ska ha en till, men den tar
ju bort flera och det glömmer man att tänka på.
När den här myndigheten sjösätts så försvinner Ålands omsorgsförbund.
Ett kommunalförbund försvinner. Det är möjligt för kommunerna att ta bort
all sin socialförvaltning. Kommunerna behöver i framtiden en person som tar
hand om äldreomsorgen, men det behöver nödvändigtvis inte finnas en hel
socialförvaltning för det. Barnomsorgen kan läggas under bildningsväsendet
och det har man gjort på olika ställen.
Ytterligare är Mariehamn värdkommun för missbrukarvården, Fältarna
och Tallbacken. Alla dessa avtal ska år efter år uppfyllas och Mariehamn ska
på något vis stå som garant gentemot brukarna och det är inte något bra system. Det finns kommuner som inte vill betala till Tallbacken. Det finns
kommuner som vill veta vilka av deras kommunmedborgare som går till
missbrukarvården. Allt detta försvinner. Det blir mycket mer tillgänglig service för medborgarna oberoende av var de bor på Åland. Det här vill man inte
alls ta till sig, utan man säger bara; ”det kommer en till myndighet”. Till och
med våra tjänstemän i Mariehamns stad, som man skulle tycka att behärskar
den här frågan bättre eftersom de har suttit med i arbetsgrupperna, de uttrycker sig också på det här sättet.
Det är väl kostnadseffektivt att det inte ska sitta en massa tjänstemän och
förhandla, betala in och ut en massa pengar och förskott och redovisa i
slutändan.
Vi räknar med att den myndigheten ska ha cirka 20 socialarbetare. Idag
finns det 35 socialarbetare på Åland. Det behövs alltså, totalt sett, inte så här
många socialarbetare. Rimligtvis bör det också innebära att det blir mera
kostnadseffektivt skött.
Herr talman! De som inte vill ta emot de här argumenten har inte förstått
vad den kommunala socialtjänsten går ut på.
Jag kan också föreställa mig att de som bor i skärgården och långt borta
från den kommunala socialtjänsten, som kommer att ligga i Mariehamn,
tycker att det är en försämring. Rent fysiskt upplever man det säkert så.
När det gäller utvecklingen av den digitala agendan så berör den i högsta
grad den kommunala socialtjänsten. Den kommer att erbjuda service som de
flesta medborgare inte kontinuerligt är i behov av. Söker man utkomststöd
ska man kunna söka det när man vill, nätter eller dagar. Om man ska erkänna
sitt faderskap så antar jag att detta inte sker varje år utan det är väl någon
gång i livet och sådana uppgifter.
Om vi får en samlad resurs med alla dessa väldigt kunniga människor så
kan vi också utöka servicen var gäller hembesök som i många fall är väldigt
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viktiga för det sociala arbetet eftersom de flesta sociala problem har med familj och boende att göra. När så här många jobbar på ett ställe då är det möjligt att göra det här. Är det bara en enda socialarbetare som sitter på ett kontor i en liten kommun så finns inte samma förutsättningar att diversifiera
serviceutbudet.
Den frågan som jag medger att kanske inte är optimal gäller huvudmannaskapet. Men vad ska vi göra? Vi har en kommunallag som säger vilka former
som är möjliga. Det finns tre; värdkommun, kommunalförbund eller ombudsstämman. Jag tycker att ltl Danne Sundman hade en bra liknelse, han är
ju bra på det, och det var att detta är som en bolagsstämma. Det är inte meningen att stämman ska sitta och ha oändliga diskussioner och papper ska
skickas fram och tillbaka mellan kommunerna. Det är klart att kommunerna
ska vara involverade, men med den här stämman skulle vi hitta ett effektivare
sätt för 16 kommuner att styra en myndighet.
Sedan någonting om fortsättningen. Det är ju flera sakkunniga som har
tyckt att vi också borde ha lyft in äldreomsorgen och barnomsorgen i det här
arbetet.
Bästa vänner, för mig och för många som var i den här gruppen så var det
väldigt avgörande när vi gjorde studiebesök till Pargas. Där har man slagit
ihop fem kommuner till en skärgårdskommun. Största kommunen är Pargas
stad och Pargas stad avgör rent matematiskt alla frågor för de andra. Nu fem
år efter den här fusionen får man fritt börja strukturera om. Man är inte bunden vid de här statliga bestämmelserna att ingen får sägas upp. Vad tror ni
står på Åbo Underrättelse när den tiden har gått ut? Det står: ”Chock i skärgården över Pargas sparprogram”. Vad är det som ska bort? Ja, antagligen
högstadiet i Korpo, man ska stänga hälsocentraler, vilket vi inte har i skärgården men hälsocentraler har man i alla skärgårdskommuner i Åboland eller
Pargas. Det som man kunde befara har precis hänt. Nu finns friheten att organisera om det hela.
Om vi ska fortsätta att diskutera antalet kommuner så är det centralt att vi
har den här garantilagen på plats. Själv tycker jag att garantilagen kanske är
den intressantaste frågan i vårt arbete. Om vi lyckas med den process som regeringen Gunell har skapat så har vi gjort något mycket unikt. Vi har börjat
nerifrån, vi samordnar servicen som många bara pratar om, och sedan bygger
vi den här garantin gentemot brukarna, oberoende av vilken kommun de bor.
Om vi kommer fram i mål så är det inte så väsentligt hur många kommuner
det finns, i alla fall blir det mycket mindre dramatiskt.
Garantilagen kan, just för att lösa äldreomsorgens behov av lokal service,
vara alldeles central när det gäller indelningen i de här zonerna. Beroende på
de här zonerna så måste man ta hänsyn till lokalisering av och organisering
av äldreomsorgen. Jag tycker själv att det är en väldigt bra och intressant början som man har gjort i den gruppen och att man ska fortsätta. Vi behöver en
decentraliserad serviceorganisation för äldreomsorgen. Många pratar här om
restiden. När vi diskuterade tandvård i skärgården så kom det klart och tydligt fram att många av de äldre överhuvudtaget inte kan resa. Den åldrande
befolkningen, som vi gör hela den här reformen för, de måste fortsättningsvis
få service i sin hemkommun.
Jag tycker att jag ser att det är nästa steg i arbetet med att ordna social service så att den är någorlunda likvärdig i hela landskapet.
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Herr talman! Jag har en stor förståelse för ltl Sundbloms tankar om detta
med transporter till och från eller genom de här zonerna. Det borde man nog
analysera närmare. Det gäller inte bara färjtrafik, det borde också gälla kollektivtrafik. Att komma från Sund till kommunernas socialtjänst så där kan vi
inte räkna med att alla har bil. Det där är en viktig uppgift om vi vill att den
här servicen ska vara tillgänglig för alla.
Till sist, herr talman, här har idéen framkastats att hela socialvården skulle
bli något som ÅHS, ett landskapsorgan. ÅHS är en bra hälso- och sjukvårdsorganisation. Man har fått stora tilldelningar, men ur ett brukarperspektiv är
den organisationen inte särskilt demokratisk. Det går inte att göra rättelseyrkanden och besvär över ÅHS beslut. Jag tror att man ska undvika en sådan situation när det gäller den sociala servicen, om dess utgångspunkt är likvärdig
service där man bor och inte bara liknande service i den mån medlen räcker
till ungefär som det står i ÅHS. Vi har ju sett hur organisationen resonerar
om hälso- och sjukvård och tandvård i skärgården. Man säger att det inte är
kostnadseffektivt. Det hjälper ju inte skärgårdsborna om man har tandvård
för 900 personer på fasta Åland istället för 500 personer i skärgården. Det är
ju så som man resonerar.
Jag är nog väldigt tveksam till att skapa någon socialvårdsmyndighet under landskapet. Det bästa för medborgarna är de nära strukturer vi har i våra
16 kommuner. De har ju inte fungerat enbart dåligt, men kommunerna är
idag inte längre kapabla att ta sitt ekonomiska ansvar. Det är därför som vi
ändrar på det hela.
Mitt favoritexempel på detta är ju den här katten i Geta som fick hemtjänst
över vintern när dess matmor var på äldreboendet. Något sådant kommer vi
inte att kunna göra om vi bara har en kommun och den kvaliteten ska vi slå
vakt om. Tack, herr talman.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det var ett intressant analyserande anförande som ltl
Sundback höll. Jag reagerade lite på oviljan att se nya lösningar på t.ex.
organisatoriska problem. Man hänvisar till vad som finns beskrivet i nuvarande lagstiftning och ser det som i princip den enda möjligheten att
jobba vidare. Jag skulle vilja att vi lyfter den här debatten lite till och tittar på hur man faktiskt kunde organisera saker på ett nytt sätt så att
man kan utnyttja de möjligheter vi har på Åland. Jag tror att det är farligt att vi låser oss vid att det nu finns ett regelverk som vi ska hålla oss
till och det ska vi göra.
Genom att göra på ett annat sätt än vad vi idag i lagstiftningen har
möjlighet till, och som man är överens om i ett senare skede, då tycker
jag att man ska vara öppen för det. Det ger möjlighet till att få ett fungerande system som håller i framtiden och som ger oss möjlighet att bli så
effektiva och så duktiga på att producera service som möjligt gentemot
medborgarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, talman! Oberoende av hur det går med det här arbetet framöver så
måste man absolut komma ihåg att det måste finnas någon form av ser1013

vicekontor även på den sociala sidan ganska nära befolkningen. Så att
man kan komma in på kontoret och få den där lilla hjälper man behöver.
Förhoppningsvis ska den digitala agendan kunna hjälpa till så att alla
tjänstemän inte nödvändigtvis behöver sitta i samma hus, utan man kan
hålla kontakten ändå via den digitala agendan och man kan komma
närmare folket för att få någon form av service i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Barbro Sundback om att transporterna är viktig.
Det skrattades här bredvid mig och skämtades om stadsbussen när ltl
Sundback nämnde transporten som en viktig service. För folk på landsbygden är transporter en oerhört viktig sak och hur man ska ta sig till
den sociala servicen. Transporter är verkligen i behov av en garantilag.
Man har rätt till social service enligt lag och det måste vi se till att vi kan
erbjuda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, herr talman! Tack, ltl Sundback. Det var uppfriskande att ltl
Sundback lyfte upp de positiva effekterna med samordningen. För
obundna och för mig så är alla människors lika värde och lika rättigheter
väldigt viktiga. Jag tycker att man ska fokusera på detta i det här arbetet.
Organisationsformen får vi säkert diskutera i framtiden. När man diskuterar det här ute i kommunerna så får man höra talas om t.ex. barnfamiljer som kommer in i det sociala systemet och byter kommun gång på
gång och socialkanslierna får börja om från början att arbeta med de här
familjerna. Det är inte rätt när det gäller barnens rättigheter och barns
rättsskydd. Det här är jätteviktig sak som vi måste komma ifrån. Tack
ledamoten för att du lyfte det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback gillar inte förslaget att man skulle
skapa en landskapsmyndighet istället för myndigheten som gruppen
ledd av ltl Sundback själv föreslår att ska vara en kommunal myndighet.
Vi är ju de facto överens om att vi vill ha en myndighet för hela Åland
som ska sköta det. Skulle det inte vara mera ändamålsenligt att den församling som faktiskt är vald, för att sköta hela Ålands intressen, också
då skulle utöva inflytande och hela finansieringsansvaret för den här
verksamheten? Finns det inte en viss demokratisk logik i det resonemanget?
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Ltl Barbro Sundback, replik

Kommunerna är också folkvalda institutioner och där finns ett väldigt
bra och ett rättssäkerhetssystem för brukarna. Det finns det tyvärr inte
inom landskapsmyndigheterna gentemot brukarna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Med det resonemanget borde vi inte heller ha ÅHS eller gymnasialstadieskolorna på landskapsnivån enligt ltl Sundback. Jag tror ändå att det är
bättre att vi för över de här verksamheterna till landskapsnivå just för
att vi ska slippa en inbyggd konflikt mellan 16 olika kommunerna och 17
olika finansiärer eftersom landskapet är med och finansierar merparten
av den här verksamheten redan idag. Vi tror, dels ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett enkelt och redighetsperspektiv, att det vore
ändamålsenligt att man skapar en landskapsmyndighet för de här områdena så att finansieringsansvaret går hand i hand med utföraransvaret.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Om detta kunde man tala mycket och länge om. Jag har varit på
samtliga breddgruppsmöten i egenskap av kommunstyrelsens ordförande i
Lemland. Det har varit en ytterst intressant process.
Jag ska nämna några brottstycken ur det här meddelandet bl.a. den digitala agendan, hur viktigt det är med småskalighet, lite om ekonomin, om planering och i stort det som jag tycker att är viktigt att ta fasta på.
Nu håller vi inte på med våra egna företag där vi bestämmer allting eller ett
företag som vi har tillsammans med några delägare. Vi håller på med ett företag som har 28 502 deltagare, alla ålänningar plus kanske lika många till som
regelbundet vistas här, s.k. ålänningar ute i världen.
Vi håller på med en reform av en samhällsstruktur som kanske är den allra
största någonsin sedan självstyrelsens tillkomst. Den är i klass med de omvälvande historiska händelser som vi denna dag kan påminnas om att vi firar,
Sveriges nationaldag, men vi är inte en del av Sverige. I det perspektivet ser
jag de här förändringarna, så pass stor förändring är det, även om den här är
mera intern än vad de tidigare förändringarna har varit när Bomarsund förstördes osv. Det här var litet helikopterperspektiv. Vi landar snabbt i det här
meddelandet och debatten.
Jag vill först ta upp detta med ekonomin. Jag tycker också att det är viktigt
att ha fokus på ekonomin. Nog har man fokus på ekonomin i det här meddelandet. I de inledande styckena sägs det ju att resurserna inte räcker till om
vi gör precis som vi alltid har gjort, mot bakgrund av hur befolkningspyramiden utvecklas. Men att börja ange summor, euro och cent, i det här skedet,
det kan vara svårt. Jag tror och obunden samling har sagt i sitt valprogram
att de resurser man sparar går åt till den ökade försörjningsbördan. Vi ska
med samma resurser som vi har idag sköta Åland också i framtiden. Det är
inte ett alternativ att i någon större utsträckning höja skattetrycket. För att ha
råd att sköta Åland i framtiden så måste vi förändra lite. Det är den ekonomiska inbesparing man ska nå.
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Sedan finns det andra delar i det ekonomiska perspektivet som man
kanske inte nämner i det här meddelandet och det borde man ta upp parallellt i den här processen. Det är t.ex. kommunernas möjligheter att finansiera
sina verksamheter, ge kommunerna flera verktyg och större frihet t.ex. inom
fastighetsskatten där kommunerna är väldigt begränsade. Där har vi i lagtinget vid olika tidpunkter haft mycket diskussioner om att öka buketten av
finansieringsblommor som kommunerna har i sina händer för att man ska
kunna bredda skattebasen. Det är kanske någonting som man också behöver
ta upp för att kunna möta de här behoven. Det finns många olika bekymmer
för kommunerna beroende på var man finner sig och hur stor man är, Mariehamn har sina, Sottunga har sina och kommunerna däremellan har sina bekymmer.
Det ekonomiska perspektivet finns. Jag tycker att man har tagit med det
ekonomiska perspektivet i meddelandet så gott man kan. Det vore ju heller
inte ärligt att i det här skedet av processen gå in och styra med exakta ramar i
euro och cent. Jag tror inte att det skulle tas så bra emot heller, för vi ska
komma ihåg att vi håller på med någonting som vi de facto har gett självstyrelse i. I kommunerna ser man många gånger på det här på samma sätt som
vi ser på Finlands myndigheters förhållanden till oss, i lite större perspektiv.
Jag tycker att man ska gå fram med processen som man har gått hittills,
tillsammans och på ett diskuterande sätt.
När det kommer till planeringen så är det viktigt att poängtera att jag
egentligen inte ser något behov av nya instrument när det gäller samhällsplaneringen. Däremot måste man ta ner de fina instrument som vi har från verktygstavlan och använda dem. Om man går igenom de här verktygen så har vi
för det första, vilket man kan säga att hänger längst upp, 11 § i plan- och
byggnadslagen, sektorplanering. Landskapsregeringen kan på ett övergripande sätt planera inom vissa sektorer som är angivna i 11 §. Det verktyget
kanske lite behöver slipas om, eggen är kanske lite felriktad och t.ex. borde
turismen vara med i 11 §. I stort sett handlar det om att ta ner verktygen och
börja mecka, för det har inte gjorts sedan 2008 när det verktyget skapades.
Sedan har vi kommunal nivå. Vi ska komma ihåg att 2008 tog vi bort landskapsregeringens alla fastställelser av planer och sköt det närmare kommunerna, i syfte att uppmuntra aktiviteter i kommunerna. Visst har det hänt
mycket under den här tiden men kanske inte tillräckligt. Lagtinget beslöt t.ex.
att ha kommunöversikten kvar i syfte att ha ett dokument som visar alla förhållanden i kommunen för att samla all kunskap, markanvändning, infrastruktur osv som finns i kommunerna. Alla kommuner borde nödvändigt
göra en kommunöversikt så att man åtminstone har klart för sig hur kommunen ser ut och har det samlat i ett dokument. Det är jätteviktigt, även om det
inte är en plan som styr någonting, utan det är en ögonblicksbild hur det ser
ut.
På nästa nivå kommer generalplanering, det är också jätteviktigt att alla
kommuner åtminstone generalplanerar sina tätorter och sina främsta tillväxtcentra. Mariehamn är ju det bästa exemplet och är i sin helhet generalplanerat. De största kommunerna, i stort sett alla, har gjort det här, det finns
några undantag. Det skulle vara viktigt att man delgeneralplanerar för den
del av kommunen där man har kommuncentra och funderar aktivt i kommunen, i samråd med dem som bor där och med markägarna över utvecklingen.
Sedan ska man komma ihåg att resten, hela Åland, är planerat. Eftersom alla
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kommuner har en fastställd byggnadsordning, vilket i princip är en plan som
inte finns utritad på en karta, sätter detta övergripande bestämmelser över
hela Åland. Så hela Åland är planerat. Men den här planen är i många kommuner lite föråldrad och det görs mycket undantag eftersom man tycker att
den har spelat ut sin roll eller att man vill göra undantag. Det är viktigt att
man skulle för nya byggnadsordning i alla kommuner, göra denna rättssäker
det är den tyvärr inte heller i alla kommuner enligt den nya plan- och byggnadslagen och tänka efter på vilket sätt vill vi använda den mark som inte gäller 11 § och som inte generalplanerat och som inte är detaljplanerat? Alltså,
allt annat. Där har man ett effektivt verktyg i byggnadsordningen som kan
vara olika för olika delar av kommunen, om man så vill, om man har speciella
behov som t.ex. min egen kommun Lemland har när det gäller Järsö-Nåtö
området.
Detaljplanering är inte att förglömma, det är jätteviktigt eftersom det
framförallt öppnar dörren för inflyttning och tillväxt på Åland. Alla kommunerna borde ha, och de flesta har idag, detaljplanerade tomter som är tillgängliga för nya ålänningar som väljer att flytta hit, har arbete och vill leva
och bo här. Men kunskapen och volymen kan alltid öka kring det här. Om
man samordnar de här resurserna så gäller det att man tutar ut det här i
kommunerna, har ett projekt där man verkligen går igenom alla de här uppräknande verktygen tillsammans med kommunpolitikerna och får igång det
här arbetet i alla kommuner. Det tror jag att är en bättre väg att gå än att någon annan gör jobbet och påtvingar kommunerna hur de ska göra och tycka.
Jag tror att styrkan i att ha detta ute i kommunerna är att då förankras det
färdigt bland medborgarna.
Jag tycker att man ska fortsätta på den inslagna vägen som lagtinget tog
2008 med den nya plan- och bygglagen, men den behöver som sagt implementeras i ett folkbildningsprojekt, kommunpolitikerbildningsprojekt, kan
man säga.
Till sist vill jag prata om den digitala agendan som jag tycker att passligt
har döpts till Åda, vilket betyder att den är skyddsvärd den här tiden på året.
Alla har vi sett den här utvecklingen.
När man läser i det här meddelandet, om man i någon grad är förståsigpåare, så kan man förundras över den metodik som nu föreslås. Nämligen att
man först ska börja i gränssnittet mot medborgarna och göra e-tjänster utan
att myndigheterna har e-förvaltning. Men det finns en poäng i att göra så. Det
är trots allt kundens, medborgarens perspektiv som är det viktigaste, att
medborgaren får servicen så fort som möjligt.
Man använder e-förvaltning, man skickar in en blankett elektroniskt och
när blanketten kommer innanför väggarna här så skrivs den ut och malas
som den alltid har gjort i de befintliga processerna, utan att medborgarna vet
om det förstås. Man ska sedan se över de processerna också.
Jag tror att det var ltl Jörgen Pettersson som sade att det här är egentligen
den enda saken som vi behöver göra, och så är det. Beroende lite på vem man
lyssnar på så kan man helt säkert säga att 30 procent av de resurser som vi
sätter på byråkrati går att spara ”bara” genom den digitala agendan, genom
att sluta bära papper kors och tvärs och genom att tillgängliggöra all information och effektivisera processerna. Det handlar ju inte om att ersätta byråkraten, den mänskliga handpåläggningen. Sist och slutligen är det väldigt lite
som på det viset kan automatiseras. Det handlar om att ge byråkraterna, våra
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tjänstemän, effektiva verktyg att snabbt kunna sköta den här handpåläggningen och ta beslut.
Det allra viktigaste är faktiskt, man kan inte tro det, men det är min erfarenhet, att man först ser till att man har e-arkivering. Blanketten som en gång
i tiden kom från medborgaren ska till sist kunna arkiveras som en fil på en
server, på ett minneskort eller vad man använder för media. Den ska kunna
arkiveras på ett sådant sätt att det migreras i framtiden och att den finns kvar
om 10 år, 100 år och om 1000 år på ett enkelt sätt enligt en standard som
idag börjar ta en mycket bra form, tycker jag.
Om man inte gör det och sedan måste skriva ut pappret i slutändan i alla
fall så då har man tappat hela vinsten i stort sett. Man måste kunna arkivera
den här blanketten till slut, alla därtill hörande handlingar och det data ärendet under tiden ha samlat på sig. E-arkivering måste vara den första åtgärden
som man tar itu med när man ska börja göra om processerna internt i myndigheterna. Sedan kan man prata länge om att man borde se på de här processerna. Jag tycker att det är viktigt att man, för det första, kartlägger processerna och vilka system som används idag så att man vet var man rör sig.
Som med allt arbete så om man ska bygga ett hus så måste man först kartlägga tomten och man måste ha ritningarna klara. Att man har verkligheten
klar för sig är också en väldigt viktig del som nämns i den digitala agendan.
Från min sida, och från många andras sidor som var med på den tiden, så
finns det en ganska stor bitterhet. Jag brukar inte vara bitter över kamper
som jag har förlorat. I demokratin så finner man sig ofta vara i minoritet och
så får man gå vidare. Jag är bitter faktiskt över en sak och det är det tåg som
Åland missade i början på seklet när vi kunde ha varit allra först i hela världen med den här utvecklingen. Som lokförare föreslog jag, jag var ITminister, att vi skulle ta oss en sådan roll. Landskapet skulle satsa på det här
och Ålands näringsliv, som var med på noterna, skulle få sin forskning och
utveckling finansierad så att man kunde bygga system som man sedan kunde
sälja ut i världen. Det var allt från ärendehantering till röstning på Internet
och ekonomi- och lönesystem. Ingen vet hur tåget skulle ha gått och om rälsen skulle ha funnits, men högst troligen skulle vi haft flera Crosskey, för
Ålandsbanken gjorde samma sak och ledarsidorna sågade banken vid fotknölarna. Men se var Crosskey är idag! PAF gjorde samma sak och vi ser var PAF
är idag. Vi kunde ha haft ett Internetomröstningsbolag med 100 anställda och
en omsättning på några tiotals miljoner, högst troligen. Vi kunde ha haft
åländska ärendehanteringssystem som skulle vara världsledande.
Jag har svalt min bitterhet. År 1999 var vi långt, långt före vår tid. Jag förstår att det inte tog fäste hos alla när alla visionära personer drog fram sina
visioner. Det kanske var det misstaget jag gjorde också när jag verkligen berättade min vision.
Nu, 2013, är vi ungefär lika långt bakom som vi då var framför. Det kan
man vara frustrerad över. Samtidigt innebär det framförallt den fördelen att
nu behöver vi inte göra alla de här misstagen som våra vänner runt om oss
har gjort på vägen. Nu har det här landat på ett sådant sätt att man har bättre
överblick vad man ska göra och hur man ska göra. Det tycker jag att nu ger
sig till uttryck i den här digitala agendan. Man behöver inte göra alla de här
stegen i utvecklingen som man annars kanske skulle ha gjort. Det skulle säkert också ha kostat oss mycket pengar på vägen. Det skulle ha varit en
ganska stor risktagning. Nu finns det säkrare instruktionsböcker att läsa. Det
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finns också fördelar med att komma sent. Jag stöder att man gör så här, man
börjar med gränssnittet och jag är beredd att ta diskussionerna med kritikerna till den delen.
När det gäller den digitala agendan så vill jag ge några exempel på hur den
kan påverka folk och lite vad jag tror att är nästa steg, nästa revolution.
Om vi diskuterar kommunerna eftersom jag tycker att den diskussionen är
intressant, så sittande talman hade en annan roll för kommunerna, det har
nämnts 0 kommuner, 1 kommun och 16 kommuner. Men de facto med den
digitala agendan fullt implementerad så blir det 28 502 kommuner på sätt
och vis eftersom all service som kan tillgängliggöras blir hos varje medborgare. Man får en egen kommun i sig själv. Det här låter nästan som ett religiöst resonemang. Men de facto om man implementera det som idag kallas
för e-förvaltning fullt ut så kommer den enskilda medborgaren i sin telefon, i
sin läsplatta, i sin fasta dator eller i sin laptop eller i sin smart TV att ha all information om sig själv. Man kommer att ha sina egna sidor där alla beslut,
alla dokument, alla registeruppgifter finns och allting som kretsar runt den
här enskilda medborgaren. På sätt och vis blir det ett eget kommunkansli
med all data tillgänglig och kontakter till alla myndigheter. Om man gör så
som det står i den digitala agendan, att ett ärende innebär en myndighetskontakt, så har man allting där, man bara plockar på bilagor från de andra myndigheternas register. Så här fungerar det i stor utsträckning redan idag om
man är kund hos FPA eller om man är kund hos skatteverket i Finland, vilka
är två myndigheter som har gjort det här på ett bra sätt.
Man utgår förhoppningsvis från en åländsk kunddatabas som baserar sig
på ett åländskt register över sina medborgare. Det tror jag att är en viktig förutsättning för att det här ska lyckas, så att vi vet vilka som är våra medborgare. Vi har våra medborgare i ett register på det sätt som vi behöver ha för
att kunna skapa det här gränssnittet mot andra myndigheter framförallt, eftersom det ofta för en medborgare är delad behörighet. Vissa uppgifter kommer från en riksmyndighet t.ex. Lantmäteriverket eller FPA, medan andra
uppgifter kommer från åländska myndigheter. Det här kan vi inte belasta
våra medborgare med. Det ska finnas en ingång.
Tillbaka till 1999, det här är det gamla portaltänket som nu har tagits vidare till att fungera annorlunda idag.
Som vi känner e-förvaltning idag, det är en sak, men några trender som
man ser tydligt nu och som kommer att radikalt förändrad det här är den telefon vi alla har i fickan, smart telefoner. Lagtingsledamöterna har olika märken. Den datakapacitet, den minneskapacitet och den teknik som alla har i
fickan, den möjliggör den vision som många hade 1999, men då fanns inte
tekniken. Nu finns tekniken och den kommer radikalt att förändra förutsättningarna för den digitala agendan.
Jag tror starkt på att den ledande entreprenören i det här företaget,
Google. När glasögon uppfinningen kommer i full användning och tillämpningarna kommer fram vartefter så kommer man inte bara att ha tillgång till
en skärm med myndighetens uppgifter i text. Man kommer att kunna ta på
sig de här glasögonen och så ser man framför sig den person man pratar med,
lika som den personen ser en själv framför sig. Det där kanske sätts in på en
köksstol och hos den kommunala tjänstemannen sitter medborgare på stolen
fast man sitter hemma. Detta är inget hokus pokus utan det finns idag redan
färdigt utvecklat för att sättas på marknaden inom några år. Detta kommer
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också radikalt att förändra vad man kan sätta i en e-förvaltningskommun.
Man kan också sätta dit personliga kontakter, när man tidigare måste fara
och prata. Nu kan man prata via Internet.
En annan stor revolution som är nära förestående är den artificiella intelligensen som i större utsträckning börjar bli tillgänglig för folk. De första
stapplande exemplen är gräsklipparna och dammsugarna som klipper gräsmattor och dammsuger huset. De är mycket smartare än vad man kan tänka
sig och sinnrikt formulerade. Nästa steg är att sådan här typ av intelligens blir
mer och mer utvecklad och man får hjälp av robotar i hemmet. Om 10-20 år
har vi alla en hushållsrobot hemma som vi har köpt och som kostar lika
mycket som gräsklipparna idag som vi nu tycker att är lite dyra.
Den här intelligensen medför också att man kan ha sådana hjälpmedel
inom äldreomsorgen och i skolan och göra människor mycket mera produktiva. En lärare kan göra mycket mera och en sjuksköterska inom vården kan
göra mycket mera med hjälp av sådana hjälpmedel osv. De utvecklar den
mänskliga kontakten, hjälpmedlen ersätter inte den mänskliga kontakten.
Vi kan tänka oss ett morgonmöte på en äldreomsorgsinstitution om 10 eller 20 år där det, förutom livslevande vårdare, också sitter uppkopplade vårdare som har ett gränssnitt med sådana här glasögon. Det kanske till och med
sitter en robot som redogör för vissa data osv.
Allt det här var science fiction för några år sedan, men tekniken går så fort
framåt att den digitala agendan kommer att innebära en sådan revolution att
många av de här problemen som vi diskuterar i övrigt kommer att elimineras.
Ett annat exempel är översättning. Det kommer att finnas en app i din telefon. Du pratar svenska, den du pratar med pratar finska, kinesiska eller något
annat oförstående språk. Ur din telefon kommer det svenska översatt av en
robot som just har den här artificiella intelligensen och lär sig, varje gång du
pratar, vad du använder för ord och meningsuppbyggnad osv. samt vad kinesen använder för ord och meningsuppbyggnad. Språkproblemen kommer att
elimineras. En polis som går en utbildning, som går på finska, sätter sin telefon på bordet, tar på sig ett headset och det som sägs på finska översätts till
svenska. Problemet är löst!
Den digitala agendan, mina vänner, kommer att spela en mycket, mycket
större roll än vad vi överhuvudtaget kan tänka oss. Vi ser bara början på möjligheterna. Nu gäller det att komma ikapp denna början och haka på. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är alltid lika intressant att höra på de här framtidsvisionerna. Ltl Danne Sundman borde absolut nu starta en innovationskampanj och försöka få lite patent. Jag tror att mycket av ledamotens tankar kommer att bli verklighet.
Om man går tillbaka till dagens läge och de beslut som vi har framför
oss så går ju tekniken framåt och den går med sådana stormsteg att det
är viktigt att vi inte binder upp oss vid enskilda program. Jag tänker på
Fronter plattformen som nu finns i de åländska grundskolorna och hur
mycket problem, konflikter och annat det har lett till det. Jag har själv
arbetat med Fronter. Det är viktigt att vi inte binder oss utan att vi hittar
en modell där alla de här lösningarna, som ledamoten just lyfte fram,
skulle kunna plockas in i den här modellen. Har ledamoten några tankar
kring hur modellen kunde se ut?
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har två tankar, dels att man måste acceptera att eftersom utvecklingen har gått så långt så har många andra hunnit före.
Man måste förhålla sig till statliga myndigheter, men också t.ex. till min
egen kommun, Lemland, som har köpt en massa e-förvaltningsmoduler.
De kan vi bara inte skrota, utan ska använda eftersom vi har betalat för
dem. Man måste förhålla sig till omgivningen och skapa gränssnitt mot
dem som är runt dem.
Det andra är att man måste gå in för att använda öppen källkod, så att
man inte bli fast i någon enskild leverantörs programvara eller på något
vis monopoliserade utvecklingspotential. Man måste ha öppen källkod
och bygga på någonting som är fritt och öppet och som kan byggas till
och på vartefter det anpassas till omgivande myndigheters, staters och
deras system.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Sundman för det klargörandet. Under svaret
började jag fundera på alla olika appar och telefoner. Om man har en
Nokia, I-Pad eller Lumia så har det redan nu visat sig att det är problem
att hitta samma program beroende på vilket märke man har. Här behöver vi vara ett steg smartare och se att det faktiskt finns program som
fungerar i den digitala agendan för alla maskiner.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är ju en stor utmaning när det finns en uppsjö av leverantörer, tillverkare och olika utbud. Man bygger sig sitt eget hus som
man själv äger och man äger själv varje tillbyggnad, på det visset är det
med öppen källkod. Det är inte någons, någon har inte ensamrätt att
fortsätta på bygget. När bygget är klart så säger man tack och hej och likadant vid nästa tillbyggnad osv. Då undviker man att bli fast i någon
utvecklingsriktning och någon hopplös fakturaföljd som man inte får
nytta av. Man tar små, små steg med öppen källkod och bygger system
där det finns behov, vilket man ser om man börjar som man nu har
tänkt; med gränssnittet mot medborgaren. Då ser man vad medborgaren tyckte om och vad som var viktigt. Dagisansökningar var viktiga,
men byggnadslovsansökningar kanske inte var så viktiga och så satsar
man där medborgarna vill. Det här är det enda sättet att göra i vår situation när vi ska om och fast utvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Jag ska börja med tre inledande principer som vi i Ålands
Framtid har vad gäller samhällsservicereformen.
Den första principen går ut på att precis som de flesta här i salen anser jag
att ålänningarna vet bättre än Helsingfors vad som är bra för Åland. Jag är
övertygad om att kommuninvånarna vet bäst hur man ska utforma kommunen för deras egen livskvalitet och välfärd. Vårdöborna vet bäst vad som är
bra för Vårdö och Jomalaborna vet bäst vad som är bra för Jomala. För att ci-
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tera ltl Sundman, så kan man kalla det för ”Subsidiaritetsextremism”, så jag
sållar mig till ltl Sundmans gäng.
Vi värnar därför om de små kommunerna. Vår vision är att kommunerna
fortsättningsvis ska få förutsättningar att bestämma det som närmast berör
majoriteten av deras kommuninvånare. De absolut viktigaste områdena är
barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Det här ska vara kommunala angelägenheter. Även samhällsplaneringen vill jag gärna sätta till den listan. Det
här är fyra områden som jag tycker att kommunerna ska och bör sköta oavsett vad vi diskuterar här i salen.
För att alla kommuner ska ha bärkraft att sköta dessa åtaganden är vårt
förslag att vi ska minska kommunernas åtaganden på annat håll, inom barnskyddet, missbrukarvården, handikappservicen och specialomsorgen. Gör
detta till en landskapsangelägenhet och låt kommunerna fokusera på det som
är absolut viktigaste för majoriteten av kommuninvånarna. Det var den första
principen.
Ekonomin i fokus måste vi ha, det har vi fått höra här av vår gruppordförande. Den som har ansvar för en verksamhet tar också ekonomiskt ansvar
om man själv måste ordna finansieringen. Det är ganska enkelt att förstå.
Den tredje principen är att man bör renodla och åtskilja den kommunala
verksamheten från landskapets verksamhet och inte blanda ihop dem i kommunalförbund.
Vi går in lite mera i detalj på de rapporter och förslag som har utretts och
diskuterats från regeringens sida. Jag vill börja med den sociala myndigheten. Tidigare i debatten diskuterade jag med ltl Runar Karlsson och ställde följande fråga: Varför ska 16 kommuner, 16 olika viljor och 17 olika finansiärer
styra denna myndighet istället för att landskapet gör det? Det är fortfarande
oklart för mig. Min fråga var befogad från början, men efter den replikväxlingen så känner jag att den är ännu mer befogad. Jag fick höra att verksamheten ska styras precis som i ÅHS där besluten om verksamheten fattas i lagtinget och även vad kommunerna ska betala för den sociala myndigheten.
Vad ska då kommunerna få bestämma över? Hur mycket inflytande får de
över verksamheten i förhållande till vad de betalar? Vår absoluta övertygelse
är att man hela tiden måste ha målsättningen att renodla finansierings- och
driftsansvaret så att den som bestämmer verksamheten också betalar.
Om lagtinget ändå ska fatta de stora besluten om socialservice och landskapet fortsättningsvis ska betala en stor del av servicen via landskapsandelar, vad har då kommunerna för roll utom att betala, speciellt eftersom den
sociala servicen redan idag är ganska kraftigt styrd i lag?
Fru talman! Jag hoppas att landskapsregeringen är beredd att omförhandla principen att inga uppgifter får överföras från kommunerna till landskapet. Vi har sett vissa öppningar under dagens debatt. Jag är glad om man
även för de diskussionerna vidare i landskapsregeringen. Vi vet alla att både
centern och obunden samling hade väldigt liknande tankar som vi i Ålands
Framtid hade inför valet. Jag hoppas att man inte har låst sig för mycket vid
just den här principen. Vi kan inte fatta dumma beslut på basen av dumma
överenskommelser.
En garantilag, jag har tidigare varit lite kritisk mot det här begreppet. Jag
kanske blev ännu mera kritisk när jag läste garantilagsgruppens rapport som
består av 12 sidor rapport och 4 sidor reservationer från samtliga gruppmedlemmar. Men man kanske inte ska fokusera för mycket på det. Jag hittade
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ändå en viktig princip som sätter fingret på hur man bör gå vidare med tankegångarna och målsättningen bakom garantilagen. Man skriver: ”Vid behov
intas bestämmelser om individens rätt till service i de speciallagar som reglerar barnskyddet, missbrukarvården, handikappservicen och specialomsorgen.” Mitt råd är: Använd tankesättet i denna slutsats och reglera individens rätt till service i speciallagar. Jag har svårt att se behovet av den här
övergripande garantilagen.
Ltl Harry Jansson, ordförande och sekreterare i gruppen, ville åtminstone
en gång i världen ha en åländsk grundlag. Den skulle vara en verklig och
ändamålsenlig garantilag, såsom jag ser det. Reglera individens rättigheter
utöver det som står i vår grundlag vi är ålagda att tillämpa idag i respektive
speciallag.
Vad gäller infrastruktur och samhällsplanering så skulle vi inom Ålands
Framtid gärna få en förklaring till behovet man påvisar om en övergripande
samhällsplanering på landskaps- eller kommunal nivå. Har man stött på problem ute i det åländska samhället? Vindkraft har till exempel nämnts, har
man inte fått genom planeringen eller hur har behovet till den här övergripande planeringen uppstått? Kommer landskapsregeringen med den nya
övergripande planeringen att kunna tvinga igenom ett vindkraftsprojekt mot
den enskilda kommunens vilja? Det här är för mig oklart eftersom detaljplaneringen fortfarande ska vara en kommunal angelägenhet. Det förslaget
väcker många frågor. Vi värnar om det kommunala planeringsmonopolet och
är inte beredda att ändra detta som enligt vår uppfattning är ett fungerande
system idag. Vi ser inte det här behovet som landskapsregeringen ser. Visa
det gärna för oss så kan vi säkert vara med och diskutera det. Det är en fråga
som jag gärna vill ha svar på.
Vad gäller gemensamma bolag för väg- och fastighetsförvaltning så ställer
jag mig återigen väldigt skeptisk till att man blandar ihop den kommunala
verksamheten med landskapets. Det är en grundläggande princip och ett
grundläggande varningstecken som jag tycker att man bör titta efter när man
går framåt i det här arbetet. Varför ska kommunerna tillsammans med landskapet ha gemensamt ansvar? Vem ska få det största inflytandet? Ska landskapet ha majoritetsinflytande i det här gemensamma vägbolaget eller ska
kommunerna tillsammans få det? Ska landskapet ha det största finansieringsansvaret eller är det kommunerna tillsammans som får det största
finansieringsansvaret? Det här är avgörande frågor. Det är ett upplägg som
riskerar att leda till onödiga konflikter. Istället skulle målsättningen med den
här reformen vara att hitta goda samarbeten och gemensamma vägar framåt.
Jag tror att det är viktigt att man skiljer på kommunerna och landskapet,
skiljer på verksamheten. Vi måste se till att vi i den här salen bestämmer, det
här sköter vi och det här sköter kommunerna och inte skapa någon slags hybrid, som tidigare har nämnts här i debatten.
Förslaget om ett skärgårdskommunalt bolag för alla skärgårdsvägar är
kanske det vi ser som mest intressant. Där säger man uttryckligen att det här
är ett kommunalt ansvar i skärgården. Kommunerna får ansvara att vägarna
sköts, att nya vägar byggs och kommunerna får också, antar jag, finansieringsmöjligheter till det här. Det måste ju avspegla sig på landskapsandelar
eller någonting annat för att man ska ha möjligheter att sköta det här. Då kan
det vara ett intressant förslag. Det är mera i de här banorna som man måste
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tänka när man går vidare i det här arbetet. Det var några korta ord från min
sida.
Sammanfattningsvis: Sätt ekonomin i fokus. Gör det genom att renodla
den kommunala verksamheten till det allra mest väsentliga. Blanda inte ytterligare ihop den kommunala verksamheten med landskapets. Förenkla
istället för att komplicera. Kostnadsansvaret ska vara hand i hand med finansieringsansvaret för det skapar, kära fru talman, också ekonomiskt ansvar.
Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag börjar tröttna lite på ltl Axel Jonssons nedlåtande
värderingar och generaliseringar. Jag tycker inte att vi behöver kalla
kommittéarbetet för dumma beslut, jag tycker att det är värt mera. Fem
personer har jobbat ganska intensivt med det här förslaget. Jag har full
respekt för Ålands Framtids syn att sätta in den sociala servicen under
landskapet, men jag kallar det inte för något dumt.
Däremot ser jag det här på ett helt annat sätt. Jag vill hålla den sociala servicen kvar i kommunerna för närheten till de andra sektorerna.
Inom barn och familj gäller närheten till barnomsorg och skola som
fortfarande ska vara i kommunerna.
Inom handikapp och specialomsorg ska det vara närhet till byggnadskontor, skola och barnomsorg. Jag hörde ltl Axel Jonsson säga; ”vi ska
bestämma oss nu, det här sköter vi i kommunerna och det här sköter
landskapet och vi ska inte blanda ihop det”.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag vill för det första ta tillbaka att jag skulle ha kritiserat ett kommittébetänkande för att ha fört fram förslag till dumma beslut. Jag sade att
man måste vara beredd igen att diskutera den här principen att inte föra
över någonting till landskapsnivå. Jag hoppas att man inte ser den här
principen som helig. Om man kommer fram till att det här är en dum
princip ska man inte stå fast vid den principen bara för att man har en
sådan överenskommelse. Det var det som jag menade, jag kritiserade
inte på något sätt ställningstagandena i de olika rapporterna.
Om man sedan tittar på den gemensamma sociala myndigheten så
menade ltl Winé att man ska göra det för närheten. Ltl Winés partikollega och ordförande i den här kommittén vill föra in allting till Mariehamns stad. Jag har åtminstone svårt att förstå verklighetsförankringen
i det här närhetsperspektivet.
Ltl Göte Winé, replik

Vill man missförstå så kan man missförstå. Jag har inte hört ltl Barbro
Sundback nämna någonting om Mariehamns stad. Däremot har man
pratat om en kommunal ombudsstämma där alla kommuner är delaktiga. Jag menade att det fortfarande är kommunen som är huvudägare
och man jobbar under kommunen. Det är betydligt lättare att samarbeta
med kommunerna. Jag har själv sett att det finns vissa bekymmer t.ex.
när det gäller samarbetet mellan ÅHS och kommunerna, eftersom det är
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två olika huvudaktörer. Ålands Framtids förslag, att sätta in den sociala
sektorn under landskapet, gör mig orolig över avstånden. Därför tycker
jag att det här är ett bättre förslag. Jag var själv i början kritisk till det
första förslaget. Ska vi verkligen gå in för det här? Hur blir det för brukarna? Det är brukarna som är viktigast. När jag började se konsekvenserna av detta så köpte jag det här förslaget, men jag vill inte se det under landskapet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om man läser den sociala gruppens slutsatser så föreslås att den sociala
myndigheten flyttas och centraliseras till Mariehamn för där finns lokaler osv. Då skapar man i princip en struktur såsom ÅHS. Jag har faktiskt
svårt att se den stora skillnaden. Visst får kommunerna att visst inflytande, men hur stort inflytande har sist och slutligen t.ex. Sottunga,
Geta eller Kökar över den här kommunala myndigheten? Ja, inte särskilt
stort. Om organisationen flyttas till Mariehamn och centraliseras så tror
jag att det även finns risk att problem som man har inom ÅHS uppstår.
Jag ser att man måste lägga krut på att lösa problematiken inom ÅHS på
annat sätt än att skapa stora gemensamma kommunala organ.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var åter ett intressant anförande kring de framtidsutmaningar som vi står inför när det gäller att serva våra medborgare.
Ltl Axel Jonsson förvånar mig lite, han fortsätter att bita sig fast vid
de traditionella lösningarna. Normalt har ltl Jonsson en förmåga att
lyfta sig och se saker och ting på nya sätt. Man vågar inte föra ett resonemang kring om det kan finnas alternativ som kan vara bättre för oss.
Partiet Ålands Framtid pratar många gånger om Ålands specifika möjligheter att med egna medel hitta lösningar. Varför är det så svårt att
hitta de egna lösningar när det gäller just den kommunala frågan? Det
blir för mig lite dubbeltydigt i debatten som vi för i den här salen. Varför
vågar man inte lyfta sig och se alternativ utan bara konserverar det
åländska samhället i någonting som det var tidigare?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag försöker absolut lyfta blicken och jag försöker absolut granska de alternativ som läggs fram från regeringens sida. Jag är rädd för vad de
nytänkande förslagen med gemensamt tvingande kommunalförbund
kan innebära. Jag tror att det finns väldiga risker med det. Jag tycker att
det är precis den debatten som vi ska föra här också när vi går in för de
här förändringarna. Vi har ju trots allt ett eget förslag. Visst har vi använt oss av det tidigare på Åland, t.ex. gymnasialstadieskolorna och
ÅHS. Det behöver inte betyda att förslaget är dåligt för att vi har använt
detta tidigare och att det inte skulle vara tillåtet för att det inte består av
någon slags nytänkande. Goda lösningar kan ju återanvändas, såsom vi
ser det.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är åter igen intressant att man åtminstone nu i den
fortsatta replikväxlingen lyfter in att det finns andra alternativ. Det tror
jag att är viktigt att faktiskt få in i den här debatten.
Att bygga ett samhälle handlar inte bara om att titta på dagens problem, utan att förbereda samhället för framtiden. I dagens debatt saknar
jag förmågan att diskutera annat än den verklighet som vi lever i. Som
jag ser är meddelandet egentligen uppdelat i två delar. Den ena delen är
att försöka lösa de saker som vi har problem med idag. Men den senare
delen av meddelandet handlar faktiskt om att försöka få en inblick i hur
framtidens Åland ser ut. Där hade det varit intressant att också höra ltl
Axel Jonssons tankegångar om hur han ser på det framtida Åland ur det
kommunala perspektivet och den service som ska produceras på den nivån. Jag hade sett fram emot en framåtsyftande input. Nu blev det tyvärr inte på det sättet. Jag hoppas att vi kan återkomma till detta vid något annat tillfälle.
Ltl Axel Jonsson, replik

Absolut, men jag tror också att det finns en väldigt väsentlig orsak till att
minister Ehn upplever mig som ovanligt tråkig idag. Orsaken till att vi
gör hela det här arbetet är att vår försörjningskvot som ser allt mer problematisk ut. Med en åldrande befolkning så behöver vi göra det här effektivt. Vi behöver sätta ekonomin i fokus. Därför valde jag idag att lyfta
fram det som jag tror att behövs och de principer som vi behöver följa
för att vi ska lyckas skapa ett effektivt offentligt Åland, framförallt att vi
får kostnadsansvaret och finansieringsansvaret att mera gå hand i hand
idag. Detta ser jag som en viktig vision att ta med sig i det här arbetet.
Jag hoppas att även regeringen kan göra det och ta detta i beaktande.
Det här var kanske inte så nytänkande framtidstankar, men däremot
väldigt viktiga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Tack, bästa kollegor för en intressant debatt med många visionära och konstruktiva inslag. Den här reformen behöver just helikopterperspektiv och ett öppet sinne. Det är alltför lätt att säga nej. Det är betydligt
mera utmanande att säga; ”ja, men om vi skulle göra så här istället”.
Med tanke på den debatt som vi har fört idag är det framförallt två saker
som jag skulle vilja lyfta fram.
Det första är att vi här i den här salen måste ta ansvar för hela Åland, särskilt om det inte fungerar. Vi är inte 16 kommuner, utan vi är ett offentligt
Åland som vi i denna sal har ansvar för. Finns det öppna sinnelaget hos
Ålands folk? Ja, i dagens Nya Åland pekar en undersökning på att 65 procent
vill ha någon form av förändring, en till tre kommuner, en förvisso ovetenskaplig undersökning. Men intressant! Ännu intressantare hade det varit att
ställa frågan om noll kommuner eller fyra funktionskommuner.
Fru talman! Samhällsservicereformen handlar om flera saker, säkra kvalitet och öka tillgängligheten.
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Jag vill i det här anförandet framförallt fokusera på en av de bärande principerna bakom denna reform; ekonomisk hållbarhet för hela landskapet
Åland. Hur kan det offentliga Åland fortsätta att leverera välfärd av hög klass
till våra barn och barnbarn utan att vi behöver skuldsätta oss?
I större sammanhang är problemen naturligtvis ännu större. Staten Finland lånar idag cirka 8 miljarder per år för att täcka underskotten. Här kan vi
prata om ett hållbarhetsunderskott.
Ltl Petterson lyfte fram Estland som ett föredöme inom IT. Jag vill också
lyfta fram Estland fast på ett litet annat sätt. Estlands president Toomas
Hendrik Ilves, känd för sin intellektuella och även socialdemokratiska läggning, fick i en intervju frågan om han anser att sannfinländarna är populister.
Han svarade: ”Man kan säga att sannfinländarna i vissa avseenden inte är
populister. Populistiska är de som har lånat för att hålla liv det nuvarande
socialsystemet”.
Fru talman! Att blunda för ekonomisk hållbarhet är populism av högsta
rang. Och detta är en fråga som landskapsregeringen arbetar och brottas med
på flera plan inte minst på landskapsnivå.
I omställningsbudgeten 2012 lade vi fyra regeringspartier grunden till det
spar- och effektiviseringsbeting som landskapsregeringen har arbetat med efter det: indexfrysning av studiestödet på cirka 200 000 euro, omställning av
avbytarservicen, sjukkostnadsavdraget, omställning av skärgårdstrafiken, balans i Ålands gymnasiums budget och så vidare. Det är inte roliga åtgärder,
men det är bra att landskapsregeringen tar dessa steg mot en budget i balans.
Är det samma sak att ”spara” och ”effektivera”? Måste det vara trist och
gnetigt att spara och effektivera? Svaret är nej på båda frågor! Samhällsservicereformen ger oss en möjlighet att se över våra befintliga verksamheter.
Kan de ordnas effektivare för ålänningarna, på vilket sätt? Går det att producera välfärden mera effektivt med rättssäkerheten tryggad? Att konsekvent
ställa denna fråga förbättrar våra möjligheter att komma i mål med en ekonomi i balans. Därför är också ekonomiska analyser av grundläggande betydelse i det fortsatta arbetet för samhällsservicereformen.
En av sakerna samhällsservicereformen handlar om att ”samordna verksamheter för att nå en ekonomiskt effektivare resursanvändning”, precis
som det står i meddelandet. Samhällsservicereformen handlar också om politiskt mod om att våga se över verksamheter, se om de kan ordnas kostnadseffektivare och så bra som möjligt. Om det privata näringslivet kan utföra något
lika bra som det offentliga, fast till en billigare kostnad – då bör vi välja det
alternativ som belastar den offentliga ekonomin minst. Förutsättningen bör
dock vara ett meningsfullt, demokratiskt inflytande över verksamheterna.
Fru talman! I och med landskapsregeringens meddelande tar vi flera steg i
vårt gemensamma samhällsbygge. Vårt mål bör vara en ”stabil, ekonomiskt
bärkraftig och demokratisk samhällstruktur”. Jag är för egen del tillfreds
med det arbete som har gjorts så här långt och jag är beredd att arbeta vidare
med det.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat meddelande om samhällsservicestrukturreformen. Bakom
meddelandet ligger ett stort antal timmar både av privatpersoner och av olika
myndigheter.
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Jag tar mig nu friheten att ägna mig åt ett filosofiskt resonemang utgående
från min egen synpunkt som medlem av landskapsregeringen vars meddelande jag stöder och som medlem i åländsk center vars parti jag representerar i landskapsregeringen.
Bästa ledamöter, den dagen när jag i egenskap av infrastrukturminister
presenterade en kraftigt nedbantad turlista med 3000 körtimmar, den dagen
var inte någon bra dag på jobbet. Det var en tung dag, riktigt tung. Men det är
i svåra stunder som man ser ledarskapet.
Jag ska också vara ärlig och säga att jag inte har varit den som har stått på
barrikaderna och slagits för en samhällsservicestrukturreform. Jag har inte
motarbetat samhällsservicestrukturreformen, jag har följt den och tagit del i
den, men jag har inte varit den som har stått i främsta ledet.
Med samhällsservicestrukturreformen är det lite som med trafiken, när det
blir skarpt läge så måste man våga stiga fram och ta sitt ansvar.
Förr i världen hade vi en befolkningspyramid där basen var bred och toppade var smal, det var det naturliga. Nuförtiden har vi en befolkningspyramid
där basen är väldigt smal och toppen är väldigt bred. Var och en ser att det
blir problematiskt när allt färre ska försörja allt fler.
Är det här någonting som vi på Åland måste fundera på? Kan vi inte göra
som alla andra, vi flyttar fram problemen och låter någon annan ta dem? Svaret på den frågan är nej. Vi har ett ansvar för det åländska samhället och vi
har ett ansvar för de kommande generationerna.
Jag har därför tagit mig friheten att sammanställa sju teser, som jag inledningsvis kallar Veronicas teser. Teserna kommer inte att ge exakta svar på
hur vi ska forma vårt framtida samhälle, men jag kommer att tala om vad jag
vill.
För det första vill jag att individen alltid ska vara i centrum. Jag vill alltid
att det är människan vi ska tänka på, inte strukturerna. Jag vill att vardagspusslet för var och en ska fungera. Är det förnuftigt att sätta samhällsresurser
på att köra barn och ungdomar fram och tillbaka över Åland för att det finns
en ”gräns” i vägen? Borde man inte se möjligheter där istället för hinder, jag
tycker att det är viktigt.
Jag vill att den åldrande människan ska kunna vårdas i närheten där han
eller hon har bott. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsättningsvis har individen i centrum, trots att vi vet att mindre perifera enheter kommer att kosta
något mer.
Den dagen då min familj, någon annan anhörig eller bekant får ett svårt
missbrukarproblem eller något annat socialt problem så vill jag att det ska
hanteras schysst. Jag vill inte hängas ut i byn för att jag kostar för mycket.
Men andra tes är viktig, jag vill, jag kräver att det ska gå att leva och bo på
hela Åland. Jag vill inte medverka i en reform som har skett på många andra
ställen, där den som bor längst bort först knoppas bort, där den regionala
servicen krymper först och där kollektivtrafiken först dras in, det är viktigt för
mig. Jag vill ha en garant för att det ska vara möjligt att leva och bo i skärgården och att leva och bo på landsbygden. Jag kräver inte samma service i
Brändö, på Kökar och i Sund som jag kan få 200 meter från Ålands centralsjukhus vad gäller hälso- och sjukvården, men jag kräver en basservice.
Det tredje som är viktigt för mig är den digitala agendan. Vi talar om den
digitala agendan men vi måste också göra någonting.
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För ett antal år sedan satt jag som styrelseordförande i Brändö kommun.
Liberalen Mats Perämaa satt som styrelseordförande i Kumlinge kommun.
Tillsammans drev vi ett projekt, ett projekt där samhället, i det här fallet
Kumlinge och Brändö, valde att skapa en fiberanslutning till våra kommuner.
Vid drev det projektet tillsammans för att vi trodde på det. Vi for till och med
på en så kallad Eriksgata och blev utskrattade i flera kommuner, jag ids inte
nämna vilka, när vi frågade hur de såg på det här. Vi frågade om det fanns
någon möjligt att vi kunde ha gemensamma vägar och sedan köpa in de tjänster vi behövde.
Nu talar jag i vi-form och jag hoppas att ltl Mats Perämaa stöder mig i det
här inlägget. Vi gjorde det därför att vi redan då visste att det var viktigt att
skapa möjligheter för skärgårdsborna att kunna leverera tjänster över fiber.
Den digitala agendan måste komma igång. Det betyder också att vi här måste
sätta ekonomiska resurser på den digitala agendan. Ingenting av detta löser
sig av sig självt. Vi måste ta lärdom av andra, sätta dit det bästa folket som vi
har och se till att vi får det verkställt så att vi får bort pappersexercisen.
De som är tillräckligt gamla minns säkert att datorn skulle skapa det papperslösa samhället. Jag bara frågar, har det någon gång funnits så mycket
papper som det finns nu?
Den fjärde tesen är att vi ska hantera planeringsinstrumentet förnuftigt.
Jag kan också här tillstå att jag har varit en konsekvent motståndare till planering. Jag tycker att var och en måste väl ändå få bestämma själv på sin egen
mark. Men det finns ett par tillfällen när man åker runt på den åländska
landsbygden och även i stadskärnan där man får ta sig en allvarlig funderare.
Är det här riktigt förnuftigt? Är det riktigt förnuftigt att ha en fabrikslokal
inne i ett bostadsområde? Jag kanske inte skulle ha byggt min bostad här om
jag hade varit tillräckligt väl insatt i att här kan finnas en fabrik om några år.
Problemet med planering, bästa vänner, det är att när man kommer på att
ett område borde vara planerat då är det vanligtvis för sent.
Jag vill också tillstå att jag hyser den största respekt för markägarna. Jag
vill inte ha ett Åland som är planerat som ett rutfält där man inte kan röra sig,
men jag vill att vi ska använda planeringsinstrumentet förnuftigt. Eller vill vi
fortsätta att slösa pengar?
Ett sätt att planera är att kommunerna och landskapsregeringen har en dialog, speciellt vad gäller vägsträckningar. Hur många timmar, hur mycket
pengar och hur mycket svett och tårar har inte satts t.ex. på korsningen vid
Solberget? För er som är berörda av den kan jag meddela att jag tror inte att
vi har en lösning på detta de här närmaste åren, helt enkelt därför att man
inte hade en dialog inledningsvis. Går det inte på något annat vis då måste
det gå med hjälp av planering. Jag vill igen understryka respekt för markägare. Jag vill inte ha ett millimetermönster över Åland, det accepterar jag aldrig. Det måste vara sans och balans även inom planeringen.
För det femte tror jag inte att storskaliga lösningar alltid är det bästa. Jag
tror inte att en storskalig lösning är den ultimata modellen för Åland. Många
gånger är småskaliga lösningar bättre för det lilla samhället. Ett litet samhälle
kräver småskaliga lösningar.
Jag vill också att vi i samband med det inte ska generalisera och ta hela
Åland som en helhet. Vi måste komma ihåg att skärgården har sina utmaningar, landsbygden har sina utmaningar och staden har sina utmaningar.
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För det sjätte så vill jag uppmärksamma ledamöterna på ”att man inte kan
äta en hel elefant, man måste äta den i bitar”. Det är ett ordspråk som min
kollega Torbjörn Eliasson ofta brukar uppmärksamma mig på; ”ta inte för
stora stycken åt dig nu, se till att du klarar av det som du har påbörjat.” Här
känner jag en rädsla att vi kanske startar upp lite för mycket projekt nu samtidigt. Det måste också finnas tid för tanke och det måste finnas tid för reflektion. Jag menar inte att jag är en bakåtsträvare, jag stoppar ingenting,
men det är viktiga saker som vi håller på med. Vi lägger nu ut riktningen för
det framtida Åland. Det måste finnas tid för tanke, tid för diskussion och tid
för dialog. Jag känner att vi kanske lite har brustit i den här delen och där ska
vi bli bättre, det är åtminstone min intention.
Avslutningsvis, för det sjunde, vill jag påtala behovet av kommunerna som
en demokratiskola. Vi vet att kommunernas ledningar och nämnder i dagsläget fungerar som en plantskola för lagtingspolitiker och andra. Det är också
viktigt att komma ihåg den demokratibiten. I min värld bygger Ålands självstyrelse på två pelare; å ena sidan lagtinget och landskapsregeringen, å andra
sidan kommunerna. Jag säger inte att allt ska bli som det har varit, men jag
manar till eftertanke och hoppas att vi tillsammans här ska försöka se lösningar, inte bara problem. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag har egentligen alltid sett att planeringsinstrumentet varit nödvändigt, att ha någon form av övergripande planering. Det
har jag ansett ända sedan jag kom in i mitt första politiska uppdrag, i januari 1981. Det som minister Thörnroos tog upp, vägdragningar, ellinjedragningar och alla sådana här saker, det måste man nog titta på väldigt
tidigt och övergripande för att man inte ska ställa till det i framtiden.
Före man börjar bygga ett nytt bostadsområde så måste man nog se på
hela trafiklösningen, man måste vara med redan då. Därför är det synd
att korsningen vid Solberget, som ministern nämnde, inte har blivit åtgärdad. Den borde ha varit planerad från första början när bostadsområdet skapades. Här är planeringen väldigt viktig.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag delar helt den analysen som ltl Torsten Sundblom
gjorde. Vi är helt eniga i den här frågan. Ett visst mått av planering vinner vi alla på, om inte annat så för att det håller nere våra gemensamma
kostnader.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag ska koncentrera mig på den digitala agendan i landskapets meddelande nr 3.
Inledningsvis kan jag säga att jag inte kommer att vara lika visionär som
kollegan Danne Sundman. Jag försöker se lite mera realistiskt på den digitala
agendan. Jag ska berätta lite om de erfarenheter som jag har inom det här
området.
Fru talman! Ålänningar använder, utvecklar och producerar digital information, digitalt innehåll och digitala tjänster naturligt i sin vardag varje

1030

dag. Genom att utnyttja de snabba datanäten har befolkningen lyckats förbättra balansen mellan arbete, utbildning, familjeliv och fritidssysselsättningar. Tack vare informations- och kommunikationsteknikens positiva inverkan på produktiviteten och kvaliteten finns välfärdssamhället kvar och
kan utvecklas framöver.
Fru talman! För att också välfärden ska finnas kvar och utvecklas i framtiden på Åland måste också den offentliga förvaltningen på Åland gå in dagens
digitala värld som ute hos befolkningen är vardag idag.
Det här har också landskapsregeringen insett och därför antagit en digital
agenda i november 2012 som kallas ett övergripande styrdokumentet för omvandlingen av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle.
Det åländska samhället är idag redan på den privata sektor ett mycket modernt e-samhälle med mycket bred kompetens inom detta område.
Det är det offentliga Åland som ännu inte riktigt tagit klivet in i denna tidsålder och där denna spetskunskap och kompetens fortfarande saknas. Det vill
man nu åtgärda genom att anställa en CIO och ytterligare en person som ska
vara ansvarig för ett kommande e-kontor. Läser man dagens tidning så verkar det dock lite oklart hur arbetsbeskrivningen för dessa två personer ser ut.
Det är för tidigt att säga.
Så länge landskapsregeringen inte tar steget in i den digitala tidsåldern så
kan inte heller några större reformer inom samhället göras. För ska vi genomföra någon form av samhällsservicereform så räcker det inte bara med
att människor kan kommunicera med varandra. Det viktigaste och mest avgörande för en samhällsreform är att systemen inom den offentliga förvaltningen kan kommunicera med varandra.
Fru talman! En sak är vi säkert alla gemensamt eniga om, nämligen att det
inte är vidare lyckat att digitalisera om man inte har verksamhetsformen fastslagen för framtiden, eller som man inom IT-branschen kallar ”roadmap” eller ”vägkarta”. Har man inte det så är det svårt att jobba framåt.
Men det hindrar givetvis inte att man söker något område som man kunde
ta som ett exempel för att bygga ett Proof of Concept/prototyp på med en agil
utvecklingsmetod där man planerar, testar, utvecklar och finslipar en viss typ
av e-tjänst för att sedan kunna lansera.
Alla processer måste dock ses över och analyseras innan digitaliseringen
sätter igång. De lämpligaste lösningarna och verktygen ska väljas utifrån oss
ålänningar och användarnas behov och inte tvärtom. Innan en process digitaliseras bör man överväga hur nödvändiga de olika aktiviteter som ingår i processen är. Det som vi vet är det viktigaste just nu är e-arkiv, som ltl Danne
Sundman nämnde. Jag vågar påstå att det inte blir någon digitalisering inom
den offentliga sektorn utan e-arkiv.
De förnyade processerna bör vara genomskinliga och så enkla så möjligt
såväl med avseende på kundbetjäningen som med avseende på det administrativa arbete som utförs i bakgrunden. De lämpligaste lösningarna och verktygen ska väljas utifrån oss ålänningar och användarnas behov och inte tvärtom.
Fru talman! Landskapsregeringen skriver i sitt meddelande, sidan 13; ”att
genom en tjänsteplattform snabbt ta fram nya digitala tjänster som hjälper
ålänningarna att smidigt sköta sina ärenden digitalt och mobilt.” Texten är
vacker i sig, men substansen är kanske inte lika vacker. Vi kan inte någonstans läsa, varken i den digitala agendan eller i andra dokument hur eller
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vilka underliggande system som ska konverteras till denna plattform, vilken
teknik och metodik man tänkt använda sig av och hur man överhuvudaget
har tänkt använda den här plattformen.
Vad man från landskapsregeringen sida vill göra snarast möjligt är att installera något färdigt system som man tror sig finna på butikshyllan och som
sköter sig självt och att e-tjänster formligen sprutar ut från plattformen.
Genom att det inte någonstans framgår vilken typ av färdig plattform landskapsregeringen tänker sig så tar jag mig friheten att gissa att det rör sig om
det svenska EPIServer systemet som bl.a. Mariehamns stad använder sig av.
Landskapsregeringen skriver att man ska ta tillvara den kunskap som finns
inom IT-branschen på Åland. Att bygga en tjänsteplattform kring det svenska
EPIServersystemet kommer inte att gagna IT-branschen på Åland det minsta.
Det vi gör är att vi cementerar framtiden i en plattform som helt bygger på
.NET (dotnet) som kommer från Microsoft. Vi har inte någon tillgång till koden. Ltl Sundman efterlyste en öppen källkod, vilket jag också gör. Om vi inte
har en öppen källkod så har vi heller ingen chans att ta kontroll över systemet. Vi får alltså ingen chans att utveckla systemen utan allt kommer alltid
att finnas i någon andras händer.
Det man tycks tro inom den digitala agendan gruppen är att det går att
köpa e-förvaltning från hyllan. Enligt många sakkunniga inom IT-branschen
som jag har pratat med, och jag har själv också jobbat inom branschen många
år på Åland, så vågar jag påstå att det här är nog ett gravt missförstånd som
kommer att kosta oss dyrt på flera olika sätt framöver i form av utländska licenser och konsultarvoden. Tack, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Man hör på ltl Asumaa att han har sakkunskap i ämnet och
delar den frustration som många av oss har över utvecklingen. Trots det
så vill jag tacka för understödet i resonemanget att man ska använda sig
av öppen källkod, att vi själva ska ha makten över de saker som vi skaffar oss. Som jag sade i mitt anförande så kan jag hålla med om att det är
lite bakvänt att först skapa gränssnittet gentemot medborgarna, sedan
när ärendet kommer in skriver man ut det och malar det i papperskvarnar. Men å andra sidan så sätter det fokus på den här utvecklingen. Den
viktigaste delen är att medborgarna får en god service i det här sammanhanget. Därför kan man börja så här lite bakvänt. Sedan är det, precis som ltl Asumaa sade, jätteviktigt att kartlägga de processer man har
internt i myndigheterna och gör om sina processer för att få den här effektiviteten vi eftersträvar och i slutändan arkiverar elektroniskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag läste det här meddelandet och rapporten om den
digitala agendan och jag hoppas innerligt att man inte bara tänker
plocka av ett system från huset här uppe på backen. Jag är precis av
samma åsikt som ltl Tony Asumaa. Vi ska nog inte hålla på med dyra
konsulter och licenser, utan det måste experterna kunna. Jag är inte
själv så jätteinsatt. Men jag är övertygad om att vi behöver en öppen
källkod.
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Jag undrar vad liberalerna föreslår? Vilka tankar har ledamoten, som
har stor kunskap, kring det här?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Kemetter. Öppen källkod är vägen där vi
själva kan utveckla våra system och bygga dem som vi vill. Vi är ändå ett
ganska komplext samhälle, vi är inte en stad eller någonting annat. Med
en öppen källkod kan vi utveckla och utnyttja den IT-kunskap inom
branschen som finns på Åland. Alla kan vara med och utveckla systemen. Det är vi själva som äger informationen. Jag är inte så insatt i Mariehamns stad process, men de använder sig av en EPIServer. Om jag
har förstått det rätt så lagras all data från Mariehamns stad på server i
Sverige. Man kan fråga sig hur lyckat det är om landskapet börjar lagra
sina data i Sverige?
Vi är för att man kartlägger alla processer, man använder sig av öppen
källkod och om man använder sig av den stora kunskap och den stora
kompetens som finns inom den här branschen på Åland.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det låter betryggande att den kompetensen finns och
det ser vi inom Ålandsbanken, PAF och andra.
Jag är bekymrad, som ltl Asumaa, det är ju samma sak med skolprogrammet Fronter, där lagras allt på en norsk server. Jag tror nog inte att
vi ska ha landskapsregeringens handlingar och allting i ett annat land.
Här är det nog viktigt att vi håller oss inom självstyrelsens område. Har
vi den här kunskapen så då har vi kommit långt, bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag ber också att få tacka för ett insiktsfullt anförande från
ltl Asumaa.
Jag vill framhålla i det här sammanhanget att det här meddelandet
och den digitala agendan tar fasta på vad vi vill åstadkomma politiskt.
Det vill säga vilken som är den övergripande målsättningen för landskapet och de medverkande aktörerna; ÅHS, Mariehamns stad och
Ålands kommunförbund. Sedan har vi en styrgrupp och olika experter
som ska säga hur vi ska göra det här. Den processen är pågående. Med i
den här processen har vi de bästa människorna vi har i landskapsförvaltningen, i Mariehamns stad och inom ÅHS och de ska kunna påverka.
Det här är en process som borde ha startats för många, många år sedan,
det är jag den första att medge. Nu är vi här och nu ska vi se till att göra
det bästa möjliga med de resurser som vi har.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det har varit en intressant dag att lyssna till de visionära tankar
som finns kring samhällsutvecklingen på servicesektorn för offentlig service
för framtidens Åland.
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Från moderat håll har vi länge intresserat oss för frågan som sådan. Vi har
haft ett antal olika förslag uppe till diskussion, både under den förra mandatperioden och under denna mandatperiod. För oss känns det skönt att vi nu
har tagit steget vidare och kan, från den regering som vi nu ingår i, lämna
fram ett konkret förslag på hur vi tar detta vidare.
Det som oroar mig lite i den här diskussionen gäller detta att lyfta och se
Åland om ett antal år framåt. Nu har debatten kanske hamnat på att se hur
dagens problem ser ut och hur vi löser dem.
Ska man lyckas med en sådan här reform så behövs gemensamma krafter.
Det är ingen av oss som på egen hand kan sia in i framtiden och om detta
kommer att vara tillräckligt för att kunna bygga ett samhälle i framtiden. Vi
behöver alla de krafter som finns i det åländska samhällsbygget. Vi behöver
krafterna som finns i den här salen, ute i partierna och inte minst krafterna
som finns ute i samhället.
Jag tror att det skulle vara viktigt att kunna fortsätta den här typen av debatt och faktiskt lyfta frågan så att partierna på ett tydligt sätt också tar ställning till hur man ser på det framtida Åland. Vi vet att den framtidsutmaning,
som bl.a. ÅSUB visade upp för oss här, den kommer att finnas kvar oberoende av om vi gör de här små stegen som nu finns i det här förslaget. Det
räcker inte med att vi gör de här sakerna, men det är en god början.
När landskapsregeringen återkommer med de förslag till konkreta lösningar som nu finns skisserade här så hoppas jag att partierna tar tillfället i
akt och också analyserar lösningarna utgående från framtidsperspektiven.
Tittar man också lite på hur partierna idag har beskrivit sin syn på de konkreta förslag som finns så känner jag en viss liten oro för att det kan bli få saker som vi kommer att kunna enas kring. Jag hoppas och utgår från att det
finns en beredskap att fortsätta diskussionen kring samtliga frågor på ett sådant sätt att vi faktiskt kan dra dem vidare. Jag har läst in i debatten att det
finns betänkligheter från många håll.
Från moderat håll så har vi, via vårt gruppanförande, beskrivit vår framtidsvision. Vi gör inte på något sätt anspråk på att det här är den enda vägen
som vi tror på. Vi har velat delge våra tankegångar på hur vi ser på de här frågorna.
Det finns alla förutsättningar att föra det här vidare nu. Som ltl Axel Jonsson var inne på så handlar grunden till hela reformen om att vi står inför en
gigantisk utmaning som i slutändan handlar om pengar.
Jag vet att det har kritiserats under debattens gång att man inte får stirra
sig blind på pengar. Men jag hör till dem, likt ltl Axel Jonsson, som tror att
pengarna har en betydelse för rättsäkerheten. Pengar har betydelse för hur vi
på ett bra sätt i framtiden också kan säkra att erbjuda en god samhällsservice
till medborgarna. Självklart måste effektivitet, rationalitet och rättssäkerhet
vara i fokus. Men även i det sammanhanget så tror jag man måste våga tänka
nytt när det gäller organisation. Man måste våga lyfta blicken från att se att i
kommunallagen står det på ett visst sätt. Man måste våga lyfta blicken och
konstatera att det finns system som andra har använt sig av och som man
gärna vill kopiera, men som man kanske inte ska kopiera utan man kan
hämta inspiration från dem och sedan skapa nya former för styrande här. Jag
tror att vi gemensamt i den här församlingen kan leda detta vidare.
Bästa vänner, jag tror också att det ställer väldigt stora krav på oss så att vi
nu inte går in och låser oss för en enda modell eller en inställning att såsom vi
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har det idag är bra, vi behöver bara göra lite små justeringar för då tror jag att
det här kommer att bli tungt. Vi måste våga tänka nytt. Jag har förhoppningar om att vi ska göra det, även om jag emellanåt i debatten har känt att det
kanske handlar mera om att diskutera problemen för dagen och inte lyfta
blicken till framtiden. Tack, fru talman.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag kom in så här i sista minuten. Jag trodde att ärendet
var bordlagt. Men sedan fick jag höra, när minister Ehn kom upp i talarstolen, att ärendet inte var bordlagt.
Jag tänkte ge lite reflexioner som jag har upplevt under debatten. Någonting behöver vi göra. För våra medborgare behöver vi utveckla den åländska
kommunstrukturen har många sagt. När vi pratar om detta så är det egentligen samhällsservice som vi erbjuder våra medborgare. Det är därför som vi
idag står här och diskutera en samhällsservicereform.
Det är allt tuffare för kommunerna att klara sin ekonomi och då pratar jag
om de mindre kommunerna. Vi socialdemokrater har alltid velat att alla
kommuner ska leva. Vi måste också se till att det erbjuds en rättssäker service
överallt.
Fru talman! Jag har mest varit involverad i den sociala servicen, jag är
mycket engagerad i den. Jag har funderat på vad det kommer att bli av den
sociala servicen. Själv bor jag i en av randkommunerna och funderar vad som
händer. Efter en hel del tvekande så tror jag på det här nu i den form det är.
Jag var rädd att den sociala sektorn skulle placeras in under landskapet. Som
jag har nämnt i tidigare repliker så är jag rädd för att avståndet, för dem som
jobbar med de här frågorna, skulle bli för långt. Jag tror att det här medför att
det ligger kvar hos kommunerna och det ger ett bättre resultat.
När man jobbar med sociala frågor så går det inte bara att se på den sociala
sektorn. Man bör också se på utbildningssektorn och byggnadssektorn osv.
Så det finns en hel del där som vi behöver titta på. Jag känner att det här är
rätt steg.
Garantilagen är jätteviktig. Det är bra att det har kommit fram att man inte
stirrar sig blind på kommuner utan delar upp det lite i zoner, att man blir erbjuden en viss sorts service inom ett visst avstånd.
Ltl Torsten Sundblom tog också upp en viktig sak, att man ska ha rätt till
skola inom ett visst avstånd. Det tycker jag är oerhört viktigt. Man behöver
verkligen tänka på att det är viktigt för barn att inte få alltför långa dagar. Det
är också ganska utsatt för barn att åka skolbuss. Det kan ske en hel del där
när inte vuxna är närvarande. Det är också någonting som vi måste tänka på.
Det är en otrygg miljö för vissa barn.
Även om jag var lite frånvarande fysiskt så har jag suttit och lyssnat på debatten så mycket jag kunnat. Jag har också följt med debatten genom den digitala sändningen, genom vår Internetsändning. Det är bra, men det är ungefär så mycket som jag kan om den digitala sektorn, därför ids jag inte gå in på
detta. Det har varit flera ledamöter som har varit upp och haft mycket fina
anföranden om den digitala agendan. Därför tänker jag inte orda så mycket
mera om den.
När jag satt och lyssnade så log jag lite när jag hörde minister Gun-Mari
Lindholm prata om de olika ansvarsområdena för vägarna på vägen hit till
arbetet från hennes hem. Det är något att tänka på och något som vi verkligen

1035

kan förbättra. Jag tror också att det är mycket bättre för den enskilde medborgaren.
När vi i Susannegruppen har diskuterat den sociala strukturförändringen
så vill jag nämna en sak som jag har lyft fram. Det är möjligheten att ta sig till
det nya sociala kontoret, kontoren eller vad det blir. Man måste verkligen se
hur vi har kollektivtrafiken ordnad så att man inte ska behöva bil för att
kunna ta sig till kontoren. Genom den digitala agendan kommer det säkert att
utvecklas hur man lyfter utkomststöd och annan social service. Jag har stor
tilltro till den digitala agendan.
Bästa ledamöter, vi har idag debatterat en samhällsreform för ålänningarna. Jag har hört en hel del diskussioner om hur många kommuner det ska
vara och hur kommunernas framtid ska vara. Det är viktigt att vi tänker på
kommunerna, men glöm inte medborgarna i kommunerna. Vi ska ha medborgarna i fokus och tänka på dem när vi diskuterar den sociala servicen och
infrastrukturen.
En viktig sak är garantilagen för våra åländska medborgare. Låt oss nu gå
vidare med det här, se framåt så att vi framförallt får en förbättrad, mer rättssäker och likvärdig social service på Åland. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Ärendet antecknas till kännedom.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.09.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar
alla en trevlig sommar!
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