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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från plenum 04.09.2013 – 07.10.2013 på
grund av sjukdom. Ledamöterna Brage Eklund och John Hilander anhåller om ledighet
från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till Ålands lagting för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om bifall till dels utkastet till
förordning om sättande i kraft av normen 2, som bifogas till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar, dels
utkastet till förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde
till högre utbildning, dels förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och dess medlemsländer
å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan som hör till området för
lagstiftningen och dels förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen med Indien om social trygghet som hör till området
för lagstiftningen.
Talmannen
Tack, herr landshövding! Lagtinget kommer i vederbörlig ordning att behandla presidentens framställningar.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet på grund av styrelsemöte i
SLC och lagtingsledamoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet på grund av kommunalt uppdrag samt lagtingsledamoten Carita Nylund anhåller om ledighet på grund
av sjukdom. Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från lagtingsarbetet
för tiden 16.09–17.09 på grund av möte i EU:s regionkommitté. Beviljas.
Bordläggning
1

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11.09.2013. Godkänt.

Remiss
2

Halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2012-2013)
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näringsutskottet.
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Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, det är första gången som en halvårsrapport presenteras här i Ålands lagting. Jag börjar med att ge ett erkännande till finans- och näringsutskottet för initiativet som de tog och i förlängningen hela lagtinget för uppgörande av en sådan här redogörelse. Jag var
själv ganska tveksam när jag först hörde talas om det. Jag ansåg att det skulle
bli ytterligare merarbete för landskapsregeringen och framförallt för finansavdelningen och för oss politiker.
Verkligheten har visat att det är omfattande att göra en sådan här redogörelse, men vi kan också ha den nyttan med oss in i budgetarbetet som för tillfället pågår. Det har också varit bra att visa hur verkligheten ser ut ute på de
olika avdelningarna. Det ger oss en viss tid att göra eventuella förändringar
om det behövs. Tack ska ni ha för det initiativet! Det var ett bra steg i utvecklingen av vårt arbete.
Fru talman! När det gäller själva halvårsredogörelsen så kan man säga att
om inte inkomsterna skulle ha minskat med 4,8 miljoner samtidigt som inkomsterna i klumpsumman så skulle det på helhetsnivå ha sett bra ut. Men,
nu har verkligheten som den är. Vi har fått en ny prognos för 2013 vilken visar att vi tappar 4,8 miljoner när det gäller klumpsumman. Det gör att vi har
ett ganska besvärligt läge även innevarande år för att uppnå våra övergripande budgetmålsättningar.
På den positiva sidan finns dock att det har kommit en slutavräkning för
2012 som har gett 2,1 miljoner mera. Tyvärr har vi dessutom en minskning på
1,2 miljoner i lotteriskatten vilket beror på en felbedömning när det gäller
verksamheten i Estland. Sammantaget är det 3,9 miljoner mindre inkomster.
Fru talman! När det gäller utgiftssidan och de större avvikelserna så är det
Ålands gymnasium med 580 000 som sticker ut här först. Det har förekommit en ganska stor offentlig debatt om orsakerna till detta. Det pågår ett stort
arbete med att försöka bringa budgeten i balans för det kommande året 20142015 så att vi kan följa ramarna så bra som möjligt. Det förekommer även ett
stort arbete inom avdelningarna för att försöka hitta kompenserande inbesparingar som kan minska på denna budgetavvikelse.
På näringsavdelningen har vi en ökning över 1 miljon när det gäller arbetslöshetsersättningarna. Det beror dels på att de har varit en lite större arbetslöshet än vad vi prognostiserade och dels på att ersättningarna för de enskilda har ökat via blankettlagstiftning under året. Däremot har vi en hel del
pengar kvar när det gäller de sysselsättningsfrämjande anslagen och vi kan
där lindra överskridningen med hjälp av de pengarna.
På trafikavdelningen har vi en stor inbesparing eftersom bunkerpriset har
varit betydligt lägre än vad prognosen för 2013 förutspådde. Det tyder på att
det kommer att vara så även under fortsättningen av året. Där sparar vi in 1,7
miljoner i förhållande till budget.
Däremot har vi några minus, det är minskade biljettintäkter med 400 000
euro, vilket är ett systemfel som måste åtgärdas. Man bör eftersträva att de
prognostiserade inkomsterna ska komma in. Alla som reser ska också betala
biljett. Sedan har vi också ett minus på 1 miljon när gäller driftskostnaderna.
Det ser naturligtvis besvärligt men man ska komma ihåg att det har skett en
stor omställning inom sjötrafiken. Antalet körtimmar har dels dragits ned
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med cirka 3000 och dels har det kommit ett nytt trafiksystem som helt har
kastat om saker och ting. Dessutom har domstolsbeslutet kommit i kraft när
det gäller vilopauser och man är tvungen att följa det. Om man skulle ha kört
enligt det gamla systemet så skulle vi antagligen haft en budget som varit ungefär 3,5 miljoner dyrare än vad vi presenterar här.
Naturligtvis är det inte bra att vi inte har uppnått vårt budgetmål, men
med beaktande av den relativt stora förändringen som sker inom området
och efterföljande av lagstiftningen så tycker jag ändå att man har vi gjort ett
väldigt stort arbete på trafikavdelningen. Om man inte hade gjort det arbetet
så hade siffrorna varit betydligt annorlunda. Vi har naturligtvis orsak att vara
självkritiska och se hur vi budgeterar så att vi kommer närmare verkligheten.
Detta, fru talman, var de större avvikelserna.
När det gäller budgeten som helhet så kan man konstatera att under det
första halvåret har 46,8 procent av konsumtionsutgifterna, till största delen
löner, konsumerats, dvs. lite under hälften. Det är relativt väl i balans med
budget och verklighet. När det gäller överföringsutgifterna så är det lite mera,
52 procent har konsumerats under det första halvåret, vilket har att göra med
när landskapsandelarnas utbetalningar görs. Det bör kunna landa relativt bra
när året är slut.
Lite mera anmärkningsvärt, och som fick mig och antagligen lagtingsledamöterna att höja på ögonbrynen, är investeringsutgifterna. När första halvåret har gått så har enbart 21,8 procent av de budgeterade investeringsutgifterna konsumerats. Relativt naturliga förklaringar finns också till den situationen. Det finns många vägprojekt och sådana som ligger under besvär som
väntar. Vi har ganska långt budgeterat ÅHS geriatriska klinik men verkställigheten återstår ännu. En målsättning i vårt kommande budgetarbete är att
vi bör kunna prestera en budget som ligger närmare verkligheten.
Fru talman! Det här visar att omställningsbudgeten när det gäller kostnadssidan följs relativt väl, däremot har vi problem för inkomstsidan för det
här året i och med att vi har tappat 4,8 miljoner.
Fru talman! När man tittar framåt så ser situationen inte bättre ut, snarare
tvärtom. Vi har fått en ny prognos för 2014 som pekar på en minskad klumpsumma med cirka 5 miljoner och en prognos i skattegottgörelsen som visar
att vi kan räkna med en inkomst som är ungefär 11 miljoner för nästa budgetår. Detta har medfört att vi i landskapsregeringen har sett allvarligt på saken. Vi har orsak att titta på vår egen likviditet och hur den ligger till. Sista
juni detta år hade landskapet en likviditet på 49 miljoner. Vid årets slut
kommer vi troligen att ha en likviditet på cirka 36 miljoner om inte några ytterligare åtgärder skulle vidtas. Detta skulle leda till att landskapslikviditeten
någon gång under 2015 skulle ta slut. Då skulle någon, kanske undertecknad,
få gå till banken för att hantera våra löpande betalningar. Det här stämmer
naturligtvis inte med vår övergripande målsättning i omställningsbudgeten
att vi ska sträva efter en budget i balans 2015.
Därför, fru talman, har vi i samband med denna halvårsredogörelse lagt
fram ett tilläggsprojekt till omställningsbudgeten som har arbetsnamnet
2015. Vi behöver spara alternativt öka intäkterna så att vi får en nettoeffekt i
budgeten för 2015 med 20 miljoner. Men, fru talman, vi har också ett stort
ansvar för att hålla igång det här samhället och se till att vi har sysselsättning
så att människor har arbete och kan försörja sig själva och klara sig. Vi har
också ett stort, stort ansvar att utveckla offentlig sektor på Åland, inte minst
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inom vår egen landskapsförvaltning. Det här kräver resurser, både människor
och pengar. Under åren 2014 och 2015 har vi sagt att vi ska spara och öka intäkterna med 20 miljoner, utveckla och sysselsätta 15 miljoner. Andemeningen är att vi i högre utsträckning ska kunna använda PAF pengar för att utveckla och sysselsätta. Vi ska inte sätta in sådana pengar i kontinuerlig drift
men däremot ska pengarna vara med och hjälpa oss genom fasen att uppnå
balanspunkten och modernisera vårt samhälle. Det är huvudplanen, fru talman. Samtidigt måste vi också se till att vi får ytterligare kraft i de reformer
som vi har. När det gäller sjötrafiken har vi sett bra exempel senaste vecka. Vi
kommer också ytterligare att lägga kraft på den sociala reformen och när det
gäller att gå vidare med att utveckla både en förvaltning och visa på det goda
exemplet.
Fru talman! Jag tycker själv att det har varit ganska jobbiga veckor. Det är
inte så roligt att som finansministern få motta prognoser från finansministeriet som visar att intäkterna sjunker ganska dramatiskt. Jag tycker samtidigt
att det har varit bra på det sättet att det har skapat en miljö där alla ålänningar de facto idag förstår att vi måste göra förändringar. Det finns en vilja att
hjälpa till. Jag vill faktiskt vädja från min och från landskapsregeringens sida
till alla er som sitter här i lagtinget. Alla sitter nästan också med i olika kommunala organ och organisationer, vi behöver hjälpas åt för att dra åt samma
håll. Vi kan krångla väldigt mycket med varandra, om vi vill. Vi kan kritisera,
vi kan sätta in käppar i hjulet och vi kan fördröja osv. Bästa vänner, vi har de
facto inte råd med detta. Vi måste istället se hur vi kan hjälpas åt att bidra till
att vårt samhälle ska klara sig så bra som möjligt.
Vi i landskapsregeringen ska också föregå med gott exempel. Det finns
stora projekt som vi har framför oss där vi behöver ha en stor enighet, så att
det inte ska vara beroende på vilken regering som sitter. Det ska finnas en
konsensus bland partierna om vilken väg vi ska gå. Ett bra exempel är
kortruttsprojektet. Det finns också andra större projekt som vi behöver vara
eniga om, sådana projekt som lever över flera valperioder. Vi har inte råd att
kasta bort pengar på utredningar och igångsatta arbeten som sedan nästa politiska majoritet byter inriktning på. Vi i landskapet är i en sådan situation att
vi måste se allvarligt på den. Vi måste inse att vi sitter i samma båt. Tack, fru
talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill ha ett förtydligande av finansministern vad
gäller målsättningen. Vi vill alla vara med och utveckla Åland till ett
bättre samhälle. Enligt Ålands Framtids uppfattning är en budget i balans ett viktigt mål för sunda samhällsfinanser och ett samhälle som mår
gott. Jag vill veta om målsättningen har förändrats utifrån regeringsprogrammet? Är regeringens målsättning fortsättningsvis en budget i balans 2015 som man lovade? Eller är det som man nu skriver i halvårsredogörelsen att utsikterna redan har försvårats? Man vacklar i formuleringen kring målsättningen. Jag vill gärna ha ett rakt svar av finansministern. Jag tycker att lagtinget förtjänar att få veta om sådan ändring i
målsättning, om så är fallet.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller den övergripande målsättningen att nå en
budget i balans så kvarstår det, ja. Det var det som jag försökte förklara
här i slutet av mitt anförande. För att kunna uppnå den målsättningen
så sjösätter vi projektet 2015 som ett tilläggsprojekt till den stora omställningsbudgeten. Jag tror att varje människa förstår att om man tar
bort 11 miljoner på inkomstsidan så har projektet naturligtvis blivit svårare. Jag vill ytterligare tillägga att vi lever i en väldigt osäker tid. Ingenting säger att nästa prognos från finansministeriet är positiv, den kan
också vara negativ. Budgetarbetet för 2014 och planerna för 2015 som vi
jobbar med nu i landskapsregeringen utgår ifrån att vi ska nå det övergripande målet, men jag måste lägga in brasklappen att vare sig jag eller
någon annan i regeringen kan påverka inkomstnivån.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart kan vi påverka den, men det tar tid.
Däremot vill jag ha ett rakt svar; är målsättningen fortfarande en
budget i balans 2015? Ska budgeten vara i balans inom den här mandatperioden såsom det utlovades i regeringsprogrammet? Jag vill gärna ha
ett rakt svar på om det är finansministerns och regeringens målsättning.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag upprepar det som jag sade igen, vår målsättning med
budgetprocessen 2014 har det som målsättning. Därför sjösätter vi det
här projektet 2015, spara eller öka intäkterna netto med 20 miljoner och
stimulera och utveckla för cirka 15 miljoner. Målsättningen med detta är
att vi ska uppnå en budget i balans 2015. Men jag måste lämna den
brasklappen att om det kommer en prognos från finansministeriet som
säger att det försvinner 10 miljoner från klumpsumman så är det då naturligtvis nästan omöjligt att uppnå en balans. Arbetet fortgår i enlighet
med den omställningsbudget som vi tog när den här regeringen tillträdde. Ja, vi ska se till att vi hittar en sådan modell för den offentliga
sektorns kostym så att den är långsiktigt hållbar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inledningsvis lite grann om likviditeten. Precis såsom vicelantrådet sade så kan man av tabellen läsa att endast 21,8 procent av de
tillgängliga anslagen för investeringsutgifter har förbrukats. Det finns
över 30 miljoner kvar i tillgängliga anslag för investeringar. Samtidigt
skriver landskapsregeringen att likviditeten i juni var 49 miljoner euro
och till nästa år går det ner till 36 miljoner euro. Det är en skillnad på
bara 13 miljoner euro. Det måste betyda att alla investeringar inte kommer att genomföras såsom planerats och som det finns medel reserverade för. Det är åtminstone min bedömning av det som vicelantrådet
sade. Jag ber vicelantrådet beskriva vilka av de planerade investeringar
som inte kommer att genomföras.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det går inte att ge en exakt lista på det för det lever t.ex. beroende på olika vägplaner, om det inlämnas besvär och hur lång tid de
olika processerna tar samt olika planeringar när det gäller förverkligandet av olika byggnadsprojekt. En viss del av investeringsmomentet
kommer säkert att vara outnyttjad vid årets slut. Det gäller det här året
precis som det har varit alla år tidigare och det är något som vi får leva
med. Min målsättning i budgetarbete är att trycka ihop det lite. Det ger
en lite felaktig bild att ha ganska mycket pengar för investeringar och
sedan blir det någonting helt annat i verkligheten. Det här är en systemförändring som vi måste jobba med i sakta mak för att komma mera i fas
med verkligheten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi kanske kan återkomma till den frågan i finans- och näringsutskottet. Tar man de facto bort 30 miljoner euro ur den angivna
likviditeten och 49 miljoner så är det bara 19 miljoner kvar. Kommer
den här likviditeten att vara ända till 2015? Det här är en väsentlig fråga
när landskapsregeringen hävdar att man inte kommer att behöva låna
pengar för verksamheter före år 2015.
Sedan lite om det samarbete som vicelantrådet nu här vädjar om. I
regeringen Gunells handlingsprogram står det bl.a. när det gäller samhällsservicereformen och kortrutt att det ska bildas parlamentariska
kommittéer, vilket vi har påmint om i flera sammanhang. Landskapsregeringen har medvetet sagt att de inte går in för den modellen. Det vore
intressant nu, eftersom landskapsregeringen nu vädjar om samarbete,
att höra i vilken form detta samarbete ska ske.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller likviditeten så stämmer exakt det som ltl
Perämaa säger. Det är därför som vi har projektet 2015. Vi måste nettoförbättra vår likviditet med 20 miljoner, annars kommer vi före år 2015
är slut att ha slut på likviditeten. Den situationen kan vi inte sätta oss i.
Jag tycker att jag har fått en ganska stor förståelse för detta också i förvaltningen. Jag hoppas också att lagtinget i debatten och sedan i behandlingen i finans- och näringsutskottet tar ställning till de här frågorna så att vi har ett principiellt stöd från lagting i vårt fortsatta arbete.
När det gäller samarbete så finns det säkert orsak för oss i landskapsregeringen att vara självkritiska när det gäller att hitta samarbete med
oppositionen. Den här regeringen, som alla andra regeringar, hade säkert kunna vara bättre på det. När situationen blir svårare och ekonomiskt tuffare, vilket den de facto har blivit på ett mycket tydligt sätt, då
finns det verkligen anledning för oss att lägga åt sidan de kortsiktiga politiska tankarna, tänka på Åland framförallt och hur vi ska få Åland att
må så bra som möjligt också i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Inkomster är också viktiga. Det är tråkigt att höra om
minskade biljettintäkter. Jag kan förstå att en stor del av biljettintäkterna är ifrån skärgårdstrafiken. Är det inte dags att man automatiserar biljettköpen? Ryktesvägen har jag hört det är lite si och så med biljettförsäljningen. Folk är förundrade över att man inte behöver lösa biljett när
man åker på färjorna. Borde vi inte leva i nutid och inte gå med en
gammal bussväska och sälja biljetter? Häng med i utvecklingen!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Infrastrukturminister Veronica Thörnroos kan utveckla det
här mera. Utan att avslöja alltför stora hemligheter så kan jag säga att
naturligtvis har ltl Brage Eklund rätt, idag fungerar det inte, det har vi
beviset för här. En modernisering är planerad och finns med i budgetdiskussionerna för nästa år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen är skicklig, med pukor och trumpeter
lanserar man omställningsbudgeten. Lantrådet och vicelantrådet har
gått ut med att lagt kort ligger. Samtidigt kommer det dubbla signaler
och divigerande åsikter. LBU-programmet gäller inte längre jämfört
med vad som stod i omställningsbudgeten, ÅHS-avgifterna gäller inte
längre och landskapsregeringen nöjer sig inte med de instrument man
har. Nu ska vi vänta på projekt 2015. Varför utnyttjar man inte de möjligheter man redan har och fullföljer det som man har sagt att man ska
göra?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för det, att vi är skickliga, vi försöker vara skickligare
men vi försöker också vara så ansvarsfulla som möjligt i alla situationer.
I mitt inledningsanförande försökte jag säga; när det gäller omställningsbudgeten så har lantrådet och jag gått ut och sagt att lagt kort ligger, ja. Men i sådana omfattande verksamheter som omställningsbudgeten gäller så måste man naturligtvis göra vissa små justeringar. Det
finns en verklighet som vi också måste förhålla oss till när man dagligen
jobbar med det politiska ansvaret om det är så att kartan och verkligheten inte stämmer överens. Ja, vi ska verkställa omställningsbudgeten efter bästa förmåga. Samtidigt har vi konstaterat att det finns orsak att ytterligare förstärka arbetet med projektet 2015 för att vi ska kunna hålla
likviditeten levande samt det övergripande målet om en budget i balans.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det jag berörde i replikväxlingen handlade förstås inte om intäktssidan utan det arbete som man har sagt och lovat att man ska göra
när det gäller strukturförändringar. Det känns som om man trampar på
i lera. Det känns som om landskapsregeringen är skicklig på att sälja
konserverad gröt.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill ändå passa på att lyfta fram de goda exemplen här.
När det gäller ÅHS har vi sett att ekonomin löper på, man följer budgeten och man har till och med ett visst överskott och en buffert framför
sig. Det som är ännu viktigare att lyfta fram i det här sammanhanget är
den samarbetsvilja som nu lyser igenom från ÅHS ledning. Man vill
samarbeta på det digitala området samt när det gäller ekonomin. Vi håller på att utveckla våra ekonomisystem så att vi kan ha ett gemensamt
ekonomikontor ganska snart. Under processen händer det saker hela tiden som i slutändan kommer att visa sig vara väldigt bra för Åland.
Vi behöver mera kraft också när det gäller de stora reformerna. Vi behöver hjälpas åt. I alla de demokratiska institutioner som vi har på
Åland är det så väldigt lätt att sätta in käppar i hjulen och stoppa. Man
bör lyfta blicken och titta vad som är bra för Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Den turbulenta ekonomin kan beskrivas som det hav
på vilken den båt befinner sig i vilken vi alla är med. Om vi antar att i
den båten sitter 30 ledamöter av Ålands lagting som besättning och 21
bestämmer hur den ska manövreras, räcker inte det till en parlamentarisk ordning? Det blev oklart för mig vart vicelantrådet politiskt ville
komma? Fakta känner vi, det behöver vi inte diskutera. Verkligheten är
sådan den är och den kan vi bemöta. Vad avses med att vi alla är i
samma båt och ska göra någonting när ju ni bestämmer, om ni vill?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Lantrådet har på ett väldigt bra sätt försökt beskriva hela
samhällsservicereformen. Det är en process där vi önskar delaktighet
från hela det åländska samhället, alla kommunerna och alla organisationer. Vi ska känna att vi så småningom går mot samma mål och hjälps
åt. Det är naturligtvis precis som ltl Gunnar Jansson säger, vi kan från
majoriteten slå fram en lagstiftning och säga hur det ska vara, men den
demokratisynen har inte den här landskapsregeringen. Vi vill vara diskuterande, föra någon form av diskussion med det åländska samhället
där vi känner att vi har en acceptans och förståelse för våra åtgärder som
vi gör. Därför försöker jag få den här delaktigheten. Jag förstår mycket
väl rollspelet opposition och majoritet. Jag hoppas verkligen att oppositionen lever upp till sitt ansvar som en riktig opposition. Vi har så många
demokratiska institutioner i det åländska samhället. Sätter man in käppar i hjulet så kan det störa helheten och det kan göra mer skada än
nytta.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vi har många exempel där regering och opposition framgångsrikt samverkar och driver ärenden vidare. Om regeringen levererar
material hit till oss i båten Ålands lagting så är jag övertygad om att oppositionen är med och hanterar det. Men det är väldigt svårt för oss att
veta vad som pågår i slutna majoritetskretsar i landskapregeringen. Min
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bedömning är att om vi får hit material så är vi i samma båt, men så
länge vi inte får någonting att hantera så vet vi inte riktigt vart det här
fartyget är på väg.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsregeringen ska göra sitt bästa för att leverera. Vi
vill också ha diskussioner före vi levererar hit så att de paket som landar
på lagtingets bord känns rätt så att de också kan verkställas och genomföras i så stort samförstånd som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att finansminister Nordlund i inledningen av sitt anförande sade att när halvårsredovisningen först beställdes så var han skeptisk till den. Det kunde innebära mera jobb och det var inte bra. Men nu
har finansminister Nordlund ändrat sig, han t.o.m. tackade lagtinget för
att ha öppnat finansministerns ögonlock.
Samma sak uppfattade jag att lagtinget ville göra med den enhälliga
beställning när det gäller den ordinarie budgeten för 2013, dvs. den
kläm som gick ut på att man måste spara mera om man vill få en budget
i balans 2015, annars håller det inte. Det förvånar mig oerhört att
samma finansminister Nordlund 3 1/2 månad senare stod här och sade
att allt såg så bra ut. Det var inte ett spår överhuvudtaget av det som lagtinget beställde.
Nu har vi igen ett helt annat tonläge, nu är verkligheten här och nu är
finansministern bekymrad. Inledningsvis måste jag ställa frågan; hur
kan det kasta så här oerhört när det gäller de ekonomiska uppfattningarna från finansministerns och landskapsregeringens sida? Hur kan det
kasta så oerhört ifrån den ena sidan till den andra?
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson säger att jag har sagt att allt såg så bra ut. Det
har jag nog aldrig sagt från den här talarstolen. Vi har hela tiden haft en
allvarlig ekonomisk situation. Det som jag har berättat från den här stolen och i andra sammanhang är att koncernen Åland fortfarande har
muskler. Med koncernen Åland menar jag landskapsbudgeten, pensionsfonden, PAF och eventuellt lite andra bolag som vi har. Det, ltl Eriksson, är de facto vår styrka i dagsläget. Idag har vi en problematisk situation när det gäller klumpsumman och för att få medlem i vår egen
budget att räcka till, men koncernen är fortfarande stark. Vi har en stark
pensionsfond, vi har ett spelbolag som de facto ger god avkastning och vi
har posten som trots utmaningarna har en stabil verksamhet. Det är
styrkan i det åländska samhället och det ska vi ta vara på i det här läget.
Sedan, fru talman, när det gäller inbesparingarna så har landskapsregeringen hela tiden haft som målsättning att följa omställningsbudgeten. Nu har vi orsak att ytterligare lägga till ett projekt som kallas 2015.

11

Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att jag inte riktigt fick ett trovärdigt svar på
det hur det kan kasta så mycket från en sida till en annan. Jag ids inte
stå och citera allt som finansminister Nordlund sade den 5 april. Omvärldsanalysen, prognoserna, allt såg ljust och allt såg bra ut när vi pekade på riskerna med att skönmåla inkomstsidan alltför mycket. Nu
med facit i hand vet vi att finansminister Nordlund gjorde det då. Jag
har förstått att landskapsregeringen nu har börjat jobba med att få fram
en tilläggsbudget för 2013 som ska komma i november, om jag har förstått saken rätt. Där ska man försöka åtgärda de problem vi har när det
gäller detta år. Finansminister Nordlund, hade det ändå inte varit bra
mycket bättre om man skulle ha följt det spår som finans- och näringsutskottet skissade på och som lagtinget enhälligt omfattade, istället för
att i efterhand försöka få 2013 års budget att fungera?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag uppskattar väldigt mycket om ltl Eriksson citerar det
jag säger från den här talarstolen och inte med egna ord försöker beskriva det. Det brukar bli andra nyanser när man gör sin egen tolkning.
Nog om detta, fru talman.
Det som har hänt under de här senaste månaderna är att vi närmar
oss en ganska akut likviditetskris om vi inte vidtar åtgärderna som vi föreslår i 2015 samt att vi verkställer omställningsbudgeten i enlighet med
den planen. Det är en allvarlig situation. Prognoserna har förändrats, ja.
Den här regeringen, och alla andra regeringar före oss, har alltid följt finansministeriets prognoser när man har gett budgeten till lagtinget. Det
gäller innevarande år och också de kommande åren och det tror jag att
vi ska fortsätta med. Jag tror inte att vi ska ha några politiska prognosinstitut som säger si eller så. Det finns ändå en viss grund i det som finansministeriet säger, men tyvärr gjorde finansministeriet en miss bedömning den här gången när det gäller Finlands ekonomiska utveckling.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Landskapsregeringen har på uppdrag av lagtinget och lagtingets
finans- och näringsutskott uppgjort och sänt till lagtinget ett meddelande angående halvårsredogörelse över budgetförverkligande för detta år.
Finans- och näringsutskottet har bedömt det ekonomiska läget som mycket bekymmersamt och anser att ett meddelande är en del av arbetet med att
få ekonomin under kontroll. Det här är ett meddelande som berättar för lagtinget hur tillbudstående medel har utfallit och beräknas utfalla isolerat för
detta år.
Det är bra att finans- och näringsutskottet har kommit med detta påbud då
vi politiker i lagtinget och hela förvaltningen i ett hyfsat tidigt skede får vetskap om årets ekonomiska situation. Regeringen har konstaterat att skatteinkomsterna sjunker för detta år med hela 3,9 miljoner. Detta är ett faktum, det
kan vi inte göra någonting åt.
Det finns dock möjligheter att göra någonting inom utgiftssidan. Här kan
man konstatera att det finns ett antal avdelningar som inte riktigt har lyckats
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fullt ut när det gäller besparingar som man åtog sig vid senaste budgetbehandling. Polisen beräknas överskrida sin budget med 200 000 euro vilket
måste te sig anmärkningsvärt då polisen budgeterade medel har ökat från 4,6
miljoner år 2007 till 6,0 miljoner detta år eller plus 30 procent. Här borde
man kunna hålla sig inom ramen och omprioritera.
Ålands gymnasium beräknas behöva 580 000 euro till för detta år. Även
här har kostnaderna ökat och det från 13,5 miljoner år 2007 till över 17 miljoner detta år. Här måste det nog krävas en ökad budgetdisciplin. Jag hoppas
att finans- och näringsutskottet tittar lite närmare på om mina siffror är rätt.
Är de rätta siffror så måste man nog börja fundera om man måste dra ner någon studielinje när denna studielinje är avklarad så att ingen som går i skolan
ska blir drabbad. Man måste titta på alternativ, större klasser eller någonting
annat. Om det är en sådan här en dramatisk ökning så är det skarpt läge.
Mina siffror kan vara felaktiga, men jag tycker att jag räknade igenom det
ganska noggrant.
Arbetslösheten håller på bli ett gissel för även oss på Åland. Som följd av
detta meddelar landskapsregeringen att det kommer att behövas 1 miljon till i
sysselsättningsstöd. Arbetslöshetsersättningen har ökat med nästan 400 procent från år 2007 eller från knappt 1 miljon till 3,6 miljoner, vilket nästan helt
avspeglar arbetsmarknaden. Det är bekymmersamt inte bara för budgeten
utan också för dem som går arbetslösa.
Fru talman! Man nämner också skärgårdstrafiken i det här meddelandet.
Vi kan konstatera att inbesparingarna har gjorts vad beträffar bunkerpriset
men de övriga kostnaderna har ökat. Jag har valt att jämföra med 2007 års
nivå. Skärgårdstrafikens kostnader har ökat med nästan 5 miljoner sedan år
2007 där ökade bränslekostnader är en delorsak men även de övriga kostnaderna har ökat. Här välkomnas det nya beslutet att man skulle konkurrensutsätta hela flottan för att stävja kostnader. Det är möjligt att man inte når ända
fram i pengar med konkurrensutsättningen. Det återstår att se. Man borde
också titta på avgiftshöjningar och något minskad trafik vintertid är av nöden
för att även här ta ekonomiskt ansvar. Om vi kan införa passageraravgifter så
skulle det faktiskt blir ganska stora inkomster. Vi tror också att det är av nöden att titta på den biten.
Det positiva i meddelandet är bl.a. att ökningstakten för pensionskostnader har hejdas något eller blir 1 miljon lägre än beräknat. Men ändå så har
pensionskostnaderna ökat med hela 10 miljoner sedan år 2007.
Kostnaderna för ÅHS, som har varit ett hett samtalsämne den senaste tiden, där är läget under kontroll just nu. Men mycket beror på hur vårdbehovet ser ut under hösten. Här vill jag passa på att dementera åsikterna att ÅHS
kostnaderna skulle ha varit utom kontroll de senaste åren. Visserligen har
man haft svårt att hålla sig till budgeten vilket naturligtvis har varit bekymmersamt, men ser vi på den procentuella ökningen så har den varit endast 3
procent per år sedan år 2007. Knappast har något annat moment haft en sådan liten ökning förutom inom näringsavdelningen där kostnaderna till och
med har sjunkit. När man säger att ÅHS kostnader skenar så är det inte sant.
Tack vare vår skickliga personal inom ÅHS så kan man både bota och lindra
bra mycket mer än man kunde för bara 5 år sedan. Den som är sjuk vill gärna
bli botad och lindrad och blir man botad och lindrad så kostar det pengar,
ibland oerhört mycket pengar. Utvecklingen går framåt i allt snabbare takt. Vi
hörde senaste idag på vårt gruppmöte hur man kan bota både hjärta, blodåd13

ror och artärer på ett helt revolutionerande sätt och det är inte gratis. Det
kostar oerhörda pengar. Det är mycket positivt för dem som är i behov av
vård och lindring.
Fru talman, centern efterlyser nu ett meddelande från landskapsregeringen om hur vi ska hantera sjukvårdskostnaderna och sjukvårdstandarden i offentlig regi. Vilka åtaganden har vi råd att ta? Vad är möjligt rent ekonomiskt? Jag talade med en läkare här om veckan där han sade att vi kan förbruka hela landskapets budget, för den kunskapen finns redan idag. Det är ett
oerhört stort ansvar som detta lagting nu måste ta. Hur ska vi ha det i framtiden? Vilka begränsningar måste göras? Ska vi införa högre avgifter som en
delfinansiering av bot och lindring? Ska vi uppmana ålänningarna att börja
spara pengar för sin egen hälsa i framtiden? Vi blir bara äldre och äldre. Därför efterlyser centern ett meddelande så att vi inte bara diskuterar andra saker och i princip aldrig sjukvården. Under min tid sedan 1999 så har vi oerhört sällan diskuterat den här biten, kanske aldrig. Därför efterlyses ett meddelande så att vi får ta en rejäl diskussion om det.
Sjukvården tillsammans med äldreomsorgen och utbildningen borde vara
prioriterade områden. Prioriterar vi detta så måste vi nedprioritera de andra.
Det finns inte någon annan trolleriformel.
Landskapsregeringen nämner också i sitt meddelande de dystra ekonomiska framtidsutsikterna. Jag har hållit mig mera till årets ekonomiska utsikter. Man pratar om minskad likviditeten och förmågan att få landskapets
ekonomi i balans. Det här har under ett antal år varit ett ofta förekommande
samtals- och diskussionsämne inom den politiska agendan och även ute
bland Ålands folk.
Därför har många ålänningar frågat sig: Hur gick det så här med vår ekonomi? Varför och hur kommer det sej att pengarna nu börjar ta slut? Varför
har man ingenting gjort? De frågorna har vi säkert alla fått under senare tid.
Jag har själv försökt fördjupa mig i siffrorna och funderat varför det gick så
här. Det finns förklaringar.
Om vi först synar skatteinkomsterna så kan man konstatera att skatteinkomsterna gjorde ett rejält dyk från år 2007 till 2009 eller med 42 miljoner.
Detta från en skatteinkomst som var 238 miljoner och som var den högsta
någonsin. De senaste årens skatteinkomster har varit ca 220 miljoner per år,
vilket heller inte är så dåligt. Problemet är att människan har förmågan att
anpassa utgifterna efter inkomsterna. Är inkomsterna höga så anpassar man
också utgifterna efter det. Därför är det sedan svårt en dag att börja skära ner
när inkomsterna blir på en annan nivå. Vi vet att skatteinkomsterna är svåra
att påverka för oss. De avspeglar sig i någon mån hur Åland mår men inte
fullt ut.
Vad beträffar utgiftsökningar så har de varit svåra att bemästra. Inom de
flesta moment så har ökningen varit konstant och i vissa fall mycket hög. Jag
kan konstatera att den allmänna förvaltningen inom landskapet har stigit
med 20 procent sedan 2007 eller med 2 miljoner. Det gör mig lite betänksam
i och med att vi ofta ger kommunerna påbud att de måste minska sina förvaltningar. Jag har själv suttit i regeringen under den här perioden. Om det
här uppfattas som kritik så är det i så fall är lika mycket kritik till mig själv.
Det är bara ett konstaterande. Vi måste få fram fakta för att kunna gå vidare,
man måste kunna se bakåt för att kunna se framåt.
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Som sagt, den allmänna förvaltningen har stigit med 20 procent, 2 miljoner sedan 2007. Polisen har stigit med 30 procent sedan 2007.
Pensionsutgifterna har stigit med hela 70 procent sedan 2007, från 17 miljoner till 27 miljoner. Det är jättesvårt att göra någonting åt.
Landskapsandelar till socialvården har stigit med 120 procent sedan 2007,
från 9 miljoner till 20 miljoner. Det beror på andelsreformen som gjordes för
ett antal år sedan, det beror förstås på indexbindningen och det beror säkert
också på 85 plus åren som allt flera når upp till. Det medför att det blir automatik i och med att kommunerna får mera pengar för att kunna upprätthålla
en bra socialvård. Det är en behjärtansvärd tanke, med det kostar mycket
pengar.
ÅHS har under den här perioden stigit med ungefär 20 procent. Det är
bland de lägsta bland alla moment som jag har tittat på.
Landskapsandelarna till grundskolorna har stigit från 8 miljoner till 12
miljoner. Ålands gymnasium har stigit med 40 procent under den här perioden.
Det finns egentligen bara ett område som skiljer sig och det är näringsavdelningen. Avbytarservicen har sjunkit med 30 procent. Programmet till
landsbygdens utveckling har sjunkit med 15 procent. Jordbruksstödet har varit plus minus noll under den här tiden. Här har man tagit sitt ekonomiska
ansvar. Om samtliga avdelningar skulle ha legat i närheten av det här så
skulle vi ha haft ett rejält överskott.
Jag nämnde tidigare arbetslösasunderstödet. Trafikavdelningen har jag
också nämnt tidigare, där har kostnaderna stigit men åtgärder är ju under beredning.
Fru talman! Utgående från de här siffrorna kan man konstatera att vi hade
160 miljoner på banken år 2007 och vi har 50 miljoner kvar. Vi har gjort av
med 20 miljoner mera pengar per år än vad vi har haft råd till. Forsätter vi så
här så måste vi låna av banken. Därför vädjar jag, likt finansministern, vi
måste hjälpas åt. Vi måste göra någonting. Ltl Gunnar Jansson bad om förslag. Jag tror att ltl Gunnar Jansson och övriga i oppositionen kommer att få
förslag. Jag hoppas att man går med på de förslagen, i alla fall i viss mån eller
annars kommer med andra förslag som skulle innebära motsvarande besparingar. Det är vädjan till oppositionen. Vi har parlamentarismen som tyvärr
ibland är lite kostnadsdrivande av demokratiska och vanemässiga orsaker.
Fru talman, det var dystra siffror. Det kanske var ett dystert tal men det är
sanning. Man kan fråga sig varför det inte har gjorts någonting. Men visst har
det ändå gjorts mycket sedan 2007. Personalen har minskat ganska mycket
inom den offentliga sektorn. Skärgårdstrafiken har ju minskat mycket, 3000
timmar. Man har tagit bort indexbindningen i studiestödet. Kommunerna har
fått bra mycket mindre landskapsandelar. Skattehöjningar har gjorts genom
att ta det bort allmänna avdraget och man har begränsat sjukavdragen. Det är
möjligt att man måste vidta vidare åtgärder. Kommunerna kanske måste
komma med skattehöjningar. Det är möjligt att det blir så.
Som jag sade, avbytarservicen har minskat, jordbruksstödet är oförändrat
och säkert har det gjorts en del annat. Det har säkert varit tungt för den regering som satt då och tungt för den regering som sitter nu att göra det här.
Men vi lovade senaste val att budgeten skulle bringas i balans. Om vi lyckas
fullt ut med det återstår att se. Vi måste alla hjälpas åt så att budgeten är under kontroll.
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Till sist, fru talman vill jag åter igen vädja, det måste bli slut på de vackra
ordens politik. Vi måste komma till konkreta åtgärder. Det finns ingen annan
utväg än att göra servicen något sämre för ålänningar. Samhällsservicen
måste bli något dyrare och vi måste antagligen höja skatten något. Tack, herr
talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag studsade till när jag hörde ltl Karlsson nämna polisens
kostnadsökningar. Tyvärr var jag så ouppmärksam så att jag inte antecknade siffrorna angående vilken tidsperiod och hur stor ökningen
var. Jag noterade till min stora förvåning att polisledningen de första
dagarna detta år sade att budgeten för detta år inte kommer att hålla och
det förvånade mig mycket då. Kanske jag kunde få siffrorna igen?
Ltl Karlsson hade en intressant genomgång. Han nämnde att näringsavdelningens kostnader till och med hade sjunkit. Det är sant men det
gäller ju inte den egna verksamheten. Tittar vi t.ex. på kostnaderna för
AMS så var flyttkostnaderna 130 000 euro och en högre hyra på att
30000 i året. Det är ju injektionerna till näringslivet, de näringsfrämjande åtgärderna som har minskat och det har vi definitivt inte råd med.
Jag ställer mig lite frågande till vad centerns ståndpunkt riktigt är när
det gäller det här?
Sedan när det gäller debatten om sjukvården så tar vi den gärna, det
var ett bra förslag.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! När det gäller polisen så var det 4,6 miljoner till bokslutet 2007
och nu är vi uppe i 6 miljoner för detta år. Man måste nog ställa sig kritiskt till att man inte ska kunna spara 200 000. När det är ett sådant här
skarpt läge så måste man vidta lite kraftigare åtgärder. Det tror jag är
möjligt och det borde vara möjligt i alla fall. Det är förstås lätt för mig att
stå här och säga det. Landskapsregeringen får väl bedöma det och försöka under kvarvarande år.
När jag nämnde näringsavdelningen så nämnde jag några områden
som har varit oförändrade och områden som har minskat. Det finns förstås vissa områden som har ökat. Jag pratade om att avbytarservicen
har minskat, programmet för landsbygdsutvecklingen har minskat och
jordbruksstödet har varit oförändrat. Sedan att arbetslöshetunderstödet
och andra områden inom näringsavdelningen har ökat beror på vår lagstiftning och följd av att arbetslösheten ökar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Risken är, ltl Karlsson, att om man inte satsar på näringslivsutveckling
och ser till att näringslivet har möjligheter att investera så då börjar arbetslöshetsersättningarna så småningom öka istället. Även stöden till
näringslivet i stort har minskat under ett långt antal år vilket jag flera
gånger har lyft upp i debatterna. Det är illa.
Det var alltså från 2007 konsekvent som ltl Karlsson gjorde sin jämförelse. Jag håller med helt och hållet var ltl Karlsson sade. Jag vill uttala
mitt stöd för att man måste titta på sjukvården, i likhet med annan verksamhet. Det som jag försökte säga i slutet av min förra replik var att en
debatt om sjukvården, en policydebatt, en prioriteringsdebatt är en svår
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debatt men väldigt nödvändig debatt. Jag tycker att det är ett bra förslag
som centern kommer med, jag vill uttala mitt stöd för den debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det var ett intressant anförande. Det är alltid bra med tillbakablickar, också över det ekonomiska utfallet.
Vad gäller centerns förslag om ett sjukvårdspolitiskt meddelande, om
centern uppenbarligen vill ha parlamentariskt stöd för ett sådant meddelande, så kan jag från liberalernas del meddela att vi stöder den tanken för att förmå landskapsregeringen att leverera ett sådant meddelande.
ÅHS nämndes här i flera omgångar. Jag håller med om att ÅHS, sett
under några års tid, inte har levt över sina tillgångar. Kostnadsutvecklingen har ändå varit rätt så försiktig med tanke på att sjukvården är ett
centralt ämne. Det var under övergången från 2012 till 2013 som det
skedde en ganska förändring, när landskapet, till skillnad från vad omställningsbudgeten sade, ville ha ytterligare 3 miljoner till ramen för
ÅHS samt en tilläggsbudget som lades på. Då skedde en femprocentig
ökning, men för övrigt har utvecklingen varit försiktig.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag är övertygad om att regeringen kommer med meddelandet, vilket vi redan har diskuterat i regeringen. Jag ville offentliggöra att vi bör ta en sådan diskussion för att få en åsikt här i lagtinget
före. Det är ett område som inte kan diskuteras för mycket.
Angående ÅHS och problemet det här året när man överskred var att
tilldelningen av medel var alltför låg. Man var helt enkelt för optimistisk,
man trodde att man skulle klara av det med mycket, mycket lägre utgiftsökningar än många andra momentet. Det visade sig, som inom andra
områden, att man kan inte hugga av kostnaderna bara för ett år, utan
man måste göra det mera mjukt. Nu vidtar man åtgärder som berör en
del ålänningar när det gäller försämringar, så nu har man det på rätt bog
igen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Detta kan man alltid diskutera. Budgeteringen inför 2012
skedde helt och hållet utgående ifrån den bedömning man gjorde från
den politiskt tillsatta styrelsen som är parlamentariskt tillsatt. Man hade
en gemensam bedömning om utgiftsbehovet. Landskapregeringen gick
fullständigt på den linjen. Åtminstone fanns det inte någon medveten
politisk bedömning i landskapsregeringen som skulle avvikit sig från det
som den dåvarande positionen tyckte om utgiftsnivåerna.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag beskyller inte någon. Jag satt själv med och godkände
den summan. Det var en överoptimistisk bedömning, men det är i alla
fall en förklaring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Runar Karlsson, tillika ledamot i ÅHS styrelse, tar upp
frågan om ett meddelande som rör ÅHS och sjukvårdens prioriteringar.
Det här är någonting som vi redan har diskuterat inom landskapregeringen. Det är också ett arbete som har påbörjats både i ÅHS styrelse
och i regeringen. Jag vill också påminna om att i budgeten för 2014, som
lagtinget har fattat beslut om, finns de grundläggande principerna som
ska gälla vid prioriteringar av vård. Där finns också de fyra olika prioritetsgrupperna som ÅHS bör prioritera i sjukvård, från akutvård till
mindre och icke akuta fall. I grannländerna har man sedan många år arbetat med de här prioriterasfrågorna som är mycket etiskt svåra. ÅHS
avser att tillsätta ett etiskt råd. I samarbete med landskapsläkaren så
hoppas jag att det här arbetet ska leda till ett underlag.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det finns många funderingar på hur man ska bemästra det
här är i framtiden; etiskt råd, styrelsebeslut, läkarbeslut, regeringsbeslut
och lagtingsbeslut. Det måste ju bli beslut på olika nivåer på något sätt i
alla fall. Vi vill komma fram till att vi i lagtinget inte får avsäga oss det
här ansvaret. Vi får inte skjuta över det till någon annan, vi måste ta det
fulla ansvaret och vi måste veta konsekvenserna av de ekonomiska beslut vi tar här i lagtinget. Det har säkert varit obehagligt och jobbigt att
tänka den tanken. Vi diskuterar gärna många andra små frågor. Skulle
det diskuteras lika mycket sjukvård som jakt i den här salen så skulle det
har pratats mycket mer om sjukvård. Vi måste våga ta den diskussionen.
Sedan tror jag att besluten måste tas på många olika plan för att råda
bot på det här på sikt, t.o.m. i lagtinget.
Minister Carina Aaltonen, replik

Självklart bör också den här diskussionen ske här i Ålands lagting. Diskussionen handlar om vad som bör vara det offentligas uppgift och vad
som kan göras av de privata.
Jag vill också påminna ltl Karlsson om att hälso- och sjukvården nog
har diskuterats och debatterats här lagtinget. Det lades ju ett meddelande av nuvarande finansminister och tidigare lantrådet Roger Nordlunds regering. De tog upp vården i ÅHS både då och i framtiden. Det
här meddelandet är inte speciellt gammalt och det håller fortfarande. I
det meddelandet fanns åtta prioriterade områden som jag fortfarande
tycker är relevanta. Det handlade om äldreomsorgen, det långsiktigt förebyggande arbetet, jourverksamheten i skärgården, vård utanför Åland,
språket, rekryteringen av personal, arbetsmiljön och en god förvaltning.
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Det här är områden som också är mycket relevanta idag. Det kanske är
väl värt att ledamöterna också tittar på det här meddelandet.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Social- och miljöministern har ett bra grepp om det här och
kommer med många uppslag och referat till det förra meddelandet. Det
är viktigt att hela det nu valda parlamentet får diskutera det här också
med tanke på den nya ekonomiska situationen som vi har. För ett antal
år sedan så hade vi nästan hur mycket pengar som helst. Nu plötsligt har
vi för lite. Det är ganska viktigt att vi får diskutera det här. Det är viktigt
för det här parlamentet att få ta en diskussion om detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det var mycket betryggande att få höra ministern Carina Aaltonens repliker till ltl Runar Karlssons diskussion kring sjukvården. Jag hade tänkt ställa liknande frågor. Ltl Karlsson tog upp detaljerna om svåra etiska val som måste göras. För att kunna spara inom ÅHS
så kanske vi inte kan ha så dyra behandlingar. Det var kanske den inriktningen som jag upplevde vara lite tung att höra. Om vi nu utgår ifrån
de grundläggande principerna och prioritetsgrupperna och eventuellt ett
framtida etiskt råd så tycker jag att vi är på rätt väg. Sedan måste vi
komma ihåg att ÅHS faktiskt har hållit budgeten.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jag vet att de här områdena är oerhört svåra för alla, även för
oss. Det är just därför som vi måste diskutera det för vi vet att om ÅHS
skulle få 10 miljoner till idag så skulle man kunna ge en bättre vård till
ålänningarna. Det är ett faktum, det är sanning. Skulle ÅHS få 20 miljoner så vården ännu bättre. Det är det här som är problemet, någon
måste sätta någon gräns någonstans. Det finns en viss summa pengar
som vi har råd med och därför måste vi ta den diskussionen. Inom sjukvården finns redan idag begränsningar som drabbar ålänningarna och
där man har tagit beslut. Det är viktigt att lagtinget är medveten om vilken sjukvård man kan ha och vilken sjukvård man inte kan ha för en viss
summa pengar. Vid vissa sjukdomar kanske man måste vända sig till de
privata. Det är i alla fall viktigt att parlamentet diskuterar det här.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det stämmer, det är viktiga frågor och de borde vi
nog diskutera. När det gäller de etiska valen så krävs det ju en stor yrkeskunskap och en kunskap som jag anser finns på sjukhuset bland läkarna och bland dem som är specialiserade. Det är nog viktigt att vi inte
fattar beslut här som direkt kan skada människor. Min personliga åsikt
är att om vi satsar mycket på friskvård så kanske vi sparar ännu mera
pengar i slutändan.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Naturligtvis ska vi inte ta beslut om vilka behandlingar
folk ska få. Men åtminstone måste vi medvetengöra lagtinget om situat-

19

ionen genom ett meddelande och en diskussion. Vi får inte undanta oss
det ansvaret och blunda för verkligheten. Runt omkring oss har man
ofta etiska råd som beslutar om vissa begränsningar. Vi politiker måste i
alla fall vara medvetna om att de begränsningarna finns och att vi kan ta
bort de begränsningarna om vi tillskjuter mera pengar och hur mycket vi
i så fall ska tillskjuta. Jag är ute efter att lagtinget tar sitt fulla ansvar och
ett får et medvetande om det ansvaret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ltl Runar Karlsson berör en intressant fråga när han
tar upp förslaget om ett meddelande till lagtinget om hälso- och sjukvården. Enligt det resonemang ltl Karlsson för så är det oklart för mig
vilket ansvar lagtinget ska ha och vilket ansvar styrelsen ska ha. I samband med den senaste hälso- och sjukvårdslagen så minskade lagtingets
ansvar till förmån för styrelsen. Om det nu ska ändras så måste man
kanske göra det på ett mer hållbart sätt. I samband med den nya lagen
så tog man bort det som man kallade sjukvårdsplanen som tidigare
fanns i varje budget och där kunde man mera konkret se var att sjukvården skulle innehålla. Men detta togs bort och ingenting ersättande kom
istället. Reglemente blev sådant att styrelsen skulle sköta alla interna
frågor och ha ansvaret för dem. Man kan inte både äta kakan och ha den
kvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Vi vet problemen inom det här området. Jag har inget svar
på alla lösningar. Tanken med ett meddelande är att regeringen ska
komma med det meddelande där man berättar om situationen, har åsikter, vad man vill göra och att vi ska få debattera det här. Sedan ska detta
förhoppningsvis utmynna i kommande budgetbeslut om eventuella åtgärder, om att man så tycker. Det är detta som är meningen med ett
meddelande. Åtminstone jag vill veta mycket mera om de här områdena
och jag vill också att lagtinget ska medvetengöra sig inom de här områdena.
Beträffande sjukvårdsplanen så håller jag med om att den kanske
borde återinföras, kanske en kortare version. Det är möjligt att det är på
det viset för att få en kortare diskussion här i lagtinget vid varje budget,
men då måste planen vara bra mycket kortare och mer konkret. Den var
alldeles för tjock och för omfattande för att lagtinget ens ska orka läsa
den.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag kan förstå intresset och behovet av mera kunskap och
debatt. Men för att vara effektiv, även vi politiker behöver ha sådana
krav, så tror jag att det ändå måste utmynna i något som på något vis
stärker både styrningen av ÅHS och också att ansvaret är tydligt fördelat. Om inte ansvaret är tydligt fördelat mellan styrelsen och lagtinget så
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är det illa för rättssäkerheten och demokratin. Jag tror mycket väl att
man kan se över reglementet, om man vill, och att lagtinget ska ha ett
större inflytande också över verksamheten eftersom lagtinget ändå i
praktiken via budgeten måste ta de avgörande besluten om anslag. Det
avgörs ändå sedan verksamheten. Det är den centrala frågan tycker jag.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Alla meddelande ska ju utmynna i någonting, antagligen
något positivt för ålänningarna, och som lagtinget vill. Så är det även
med det här meddelandet som vi nu diskuterar. Man hoppas att det ska
utmynna i någonting positivt för ålänningarna och någonting som vi vill
i kommande juridiskt bindande beslut som exempelvis budgeten. Jag
tycker fortfarande att sjukvården absolut är den viktigaste frågan. Vi debatterar sjukvård minst här i parlamentet. Ett meddelande är nog ett
sätt att väga upp den bristen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Runar Karlsson har lagstöd för sin begäran. I ÅHS lagen
finns det en paragraf skriven där det står att man ska ge ett meddelande
till lagtinget i inledningen av varje mandatperiod. Man ska ge riktlinjer
om sjukvården just p.g.a. att man tog bort verksamhetsplanen. Det står i
ÅHS lagen att lagtinget ska ha en hälso- och sjukvårdsdebatt. Det är
bara att läsa lagen.
Social- och miljöutskottet skrev i sitt betänkande, när man behandlade lagen, att landskapsregeringen skulle ta fram en utvecklingsplan för
tandvården så att tandvården också skulle kunna debatteras i lagtinget.
Så det finns en del arbete att göra på det området.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det bevisar ju att jag är ute i god jord.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill också lite höja varningens flagga för den optimism som
finns när det gäller ÅHS och budgeten där. På två ställen i det här meddelandet står det att det finns en stor osäkerhet. De facto har vi stora bekymmer när vi inte har ortopeder. Vi har heller inte någon neurolog. Vi
står nu på gränsen till att vi inte kan förverkliga vårdgarantin. Så det
finns saker att fundera över där också.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Problemet är att det är läkarbrist runt omkring oss, kanske
i hela världen, speciellt inom den offentliga sjukvården. Det förekommer
en läkarflykt till den privata sjukvården eftersom de tjänar så oerhört
mycket mer pengar. Det här är ett dilemma som alla världens regeringar
har, inklusive Åland. Detta är också en orsak till att diskutera det här i
lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det var en intressant återblick som ltl Runar Karlsson gjorde när han jämförde siffror från 2007 till dagsläget angående
hur kostnaderna stigit. Han talade om 20 miljoner överkonsumtion per
år. Tanken slog mig att om det här hade varit ett privat bolag så skulle
styrelsen ha varit sparkad, in med en i styrelse och man hade vidtagit åtgärder. Hur tycker ltl Runar Karlsson att man ska göra i det här fallet?
Har man skött sig bra?
Ltl Runar Karlsson, replik

Om man har skött sig bra? Man kan väl konstatera att regeringarna åtminstone sedan 2007 borde ha gjort mera inklusive den regering som
jag själv satt i. Siffrorna talar för det. Problemet är att man trodde att
konjunkturen skulle svänga snabbare och inte bli så djup som den var.
Det diskuterades då att det måste svänga 2010-2011. Nu har det inte
svängt och det kommer knappast att svänga på 2-3 år så att det märks
på Ålands skatteintäkter enligt vad vi vet i dagsläget. Vi kan nog konstatera detta. Vi vet att det kan vara mycket djupare än vad vi räknade med.
Jag vill ändå påstå att man har gjort rätt på det sättet att man ha sparat
160 miljoner under goda tider för att göra av med under dåliga tider.
Man har gjort helt rätt till det. Men problemet är att om lågkonjunkturen blir för lång och för djup så räcker pengarna inte till.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det stämmer som ltl Karlsson sade att man har sparat under goda tider. Men det märkliga är att till dags dato har det varit
ganska goda tider för företagen men landskapsregeringen har gått den
motsatta vägen. Vad beror den höga konsumtionen på? Man har inte
anpassat mun efter matsäcken i tid. Alla reformer som hittills är gjorda,
ltl Karlson nämnde t.ex. gymnasiereformen, så har förorsakat merkostnader fast de skulle resultera i inbesparingar. Jag väntar hela tiden på
att det ska komma ett besked om att utgifterna börjar gå ner, men fortsättningsvis ökar utgifterna. Här finns det något fel i systemen, man vågar inte vidta åtgärder.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Visst har både den förra regeringen och den nuvarande regeringen gjort besparingar och förändringar, det har man absolut gjort.
Man har också tagit svåra beslut. Men som sagt, nedgången var lite för
lång och för djup. Som finansministern sade, om man sparar för mycket
så kan det också slå fel. Det gäller att hitta balansgång och det är inte
heller så lätt. Det är lätt att säga här att man borde göra si och så. Jag
ville föra fram de här siffrorna. Sedan måste vi börja fundera på hur
mjuk övergång vi ska. Att göra det rakt av går inte, samhället måste
också fungera. Sist och slutligen är jag nog optimist. Jag tror att den här
regeringen nog kommer att reda upp det här. Vi måste bli varse om siffrorna och få diskutera, fundera och prata, det är viktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är lätt att instämma i ltl Karlsons ekonomiska analys.
Det är siffror som talar för sig. När det sedan kom till slutsatserna så
uppfattade jag det som så att kollegan Karlson nämnde att vi får vänja
oss vid högre skatter, via lagtinget. Det betyder att det instrument vi har
att förhålla oss till är självstyrelselagen. Självstyrelselagen innehåller
möjligheter till det. Jag noterade att vicelantrådet inte nämnde någonting i presentationen om en sådan inkomstkälla. Ska det uppfattas på
det sättet att kollegan Runar Karlsson på centerpartiets vägnar nu går in
för tilläggsskatt på löner och pensioner?
Ltl Runar Karlsson, replik

Ltl Karlsson och åländsk center är inte inne för det. Vad jag sade med
högre skatter så när man tar bort avdrag från kommunalbeskattningen,
så betyder det indirekt högre skatt för individen. Det kan också betyda
att kommunerna måste höja skatten som senast när man tilldelade
mindre landskapsandelar till kommunerna men kommunerna hade
samma ansvar. Det är ju inte detta parlament som direkt ska ta det beslutet utan det blir en indirekt konsekvens av de beslut som har tagits
och kan ytterligare tas av detta parlament.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Då blir det ganska komplicerat. De avdrag vi kan hantera
här gäller kommunalbeskattningen och det utgör ju ingen frångången
inkomst i landskapet. Vad gäller eventuella avdrag i statsbeskattningen
så är det ingenting för lagtinget överhuvudtaget att besluta om. Jag fick
det inte riktigt att gå ihop, åtminstone inte i ljuset av självstyrelselagen.
För att åstadkomma det som kollegan nämnde så krävs det landskapslagstiftning men någon sådan är uppenbarligen inte på gång vad gäller
tilläggskatter, men möjligen ytterligare avdrag i möjligheter till avdrag i
kommunalbeskattningen. Jag vill bara påminna om att det inte alls påverkar landskapets ekonomi.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det gör det ju. När man till exempel tar bort det allmänna avdraget så
minskar ju kompensationerna för avdragets betydelse för kommunerna
ganska rejält med några miljoner. Alla avdrag som lagtinget har beslutat
om så har man också samtidigt beslutat om kompensation för minskade
skatteintäkter för kommunerna. Det betyder ju förstås att det på den
sista raden blir en mindre utgift för landskapet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Det har varit lite svårt att förhålla sig till det här meddelandet.
Det hänger närmast ihop med det som skedde just före förra årsskiftet när ett
enigt finans- och näringsutskott efterlyste ett halvårsbokslut av landskapsregeringen. Vi begärde även en tilläggsbudget under våren för att vidta de åtgärder som utskottet och lagtinget då ansåg att vara nödvändiga. Vi behöver
inte upprepa hela den diskussionen om vad som skedde under tiden. För vår
del var det i alla fall klart att det här paketet skulle innehålla en rapport om
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hur det går för 2013 samt en tilläggsbudget där man kunde ta ställning till ytterligare åtgärder. Nu har vi bara halva möjligheten här. Vi har en möjlighet
att ungefär få reda på hur det har gått under det första halvåret.
Därför blir den här diskussionen bara halv. Jag hoppas därför, i likhet med
vicelantrådet, att det tillåts att man i viss mån ändå allmänpolitiskt beskriver
det som kunde vara gångbart för framtiden. Vi har ett behov av att föra fram
vissa allmänpolitiska saker som inte bara är ett resultat av det halva året som
har gått.
Först vill vi reflektera lite över huvudinkomsterna som kommer landskapsbudgeten tillgodo, avräkningsbeloppet. Vi kan nu konstatera att regeringen Katainen, sent omsider men i varje fall, vidtar rätt kraftfulla åtgärder
för att balansera den finländska ekonomin. Det är rätt så tuffa åtgärder, jag
behöver inte räkna upp dem här, de finns att beskåda för den som är intresserad. Media har rapporterat om många åtgärder också. Många utredningar ska
göras ännu och många beslut ska fattas av finländska politiker och myndigheter innan vi har sett resultatet av dessa åtgärder i euro och cent helt och
hållet.
De finländska kommunerna kommer att få ta på sig en ganska stor inkomstminskning, kanske till och med kostnadsökningar. Invånarna i Finland
kommer att få lite sämre möjligheter till statlig och kommunal service. Finland har ett behov av att minska gapet mellan utgifter och inkomster med 9
miljarder euro. Det är väldigt mycket pengar. Omsatt till avräkningsbeloppet
så skulle det betyda ungefär 40 miljoner euro för vår del. Det är frågan om
kraftfulla åtgärder. Nu om inte förr så måste vi inse att Finland tar steget till
att balansera ekonomin, inte bara genom att höja skatterna utan framförallt
genom att minska utgifterna. Det betyder att vi inte behöver räkna med att vi
för stöd i vår egen landskapsekonomi genom ett höjt inflöde i avräkningsbeloppet via ytterligare höjda skatter i Finland. Vi får räkna med att vi ungefär
har hamnat på den nivån som givetvis med en normal tillväxt så småningom
ökar lite grann, om och när Finland kommer i ett bra tillväxtläge. Finansministern nämnde ingenting om det här i sitt anförande. Det vore intressant om
finansministern här kanske, eller allra senast i finans- och näringsutskottet,
kunde föra en diskussion om vad det här kan ha för betydelse för oss och hur
vi ska förhålla oss till det här.
Inkomsterna för övrigt, avräkningsbeloppet, vill jag fortsätta lite med. I våras, jag minns inte exakt när, ställde jag till landskapsregeringen en skriftlig
fråga som besvarades av finansministern. Frågan handlade om ändringen av
avräkningsgrunden. Jag tror att vi alla är överens om att det finns stöd i självstyrelselagen för att ändra avräkningsgrunden när ändringar sker i statens
sätt att förvalta ekonomin. Vi var eniga om att det finns en grund för förändring. Vicelantrådet sade att landskapsregeringen hade för avsikt att föra frågan till Ålandsdelegationen för någon form av behandling. En konkret fråga i
det här sammanhanget är: Har landskapsregeringen fört frågan till Ålandsdelegationen, om inte, när kommer så att ske? Det här är en väsentlig sak för
vår ekonomi. Det är väsentligt att vi tillsammans med riket kan högakta den
självstyrelselag som finns antagen av respektive parlament och våra rättigheter bör bevakas. Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.
Sedan lite allmänpolitiskt innan jag så småningom kommer till själva halvårsbokslutet. Precis som finansministern var inne på så finns det nu ett behov
av att spara i de offentliga utgifterna, både landskapsutgifter och säkert också
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ute i kommunerna. Samtidigt måste man göra de här åtgärderna så att man
inte straffar eller drabbar det åländska samhället så att vi får en motsatt effekt.
Vi skulle vilja föra en liten diskussion om näringspolitiken. Först jordbrukspolitiken. Vi känner alla till den process som pågår. Vi står i beråd att så
småningom anta ett nytt LBU-program. Landskapsregeringarna har förslag
på hur det ska utformas. Det har nyligen förekommit höranden av branschorganisationer osv. Nu finns det verkligen skäl för landskapsregeringen att ta
tag i den här frågan så att vi så fort som möjligt kan undanröja den osäkerhet
som råder i förhållandet mellan politiker och näringsutövare. De åländska
jordbrukarna behöver få veta vad som ska gälla. Vi behöver alla få komma till
den situationen att vi kan tro att vi fortfarande ska ha ett jordbruk i utveckling kvar.
Som ett led i denna process för att klargöra det här så begär den liberala
lagtingsgruppen att landskapsregeringen ska utföra och ta fram en konsekvensanalys av de förändringar som nu föreslås och uppenbarligen är på gång
att ske. Som steg två så kräver vi att landskapsregeringen ska föra frågan till
lagtinget för avgörande, lämpligen i form av budget. Det som skrevs i omställningsbudgeten kan inte utgöra ett tillräckligt underlag för att kunna betraktas som ett slutligt lagtingsbeslut.
Sedan om näringspolitiken för övrigt. Det pågår och har pågått en rätt intensiv diskussion om på vilket sätt det offentliga ska stöda företagande. Ska
det vara bidrag, eller riskkapital eller ska det vara så kallade mjuka lån? Det
finns god tanke i att man inte endast ger bidrag till företag. Vi tycker att det
som kallas för mjuka lån kunde vara ett gångbart sätt att i framtiden ge stöd
till näringslivet. Mjuka lån innebär att man ger det i form av ett lån. Går det
bra för företaget som har fått förmånen så ska det återbetalas. Går det sämre
så kommer man inte att ställa samma hårda krav på återbetalning som man
skulle göra med ett vanligt lån som någon människa med sin personliga
egendom har garanterat. Tanken är god med riskkapital. Riskkapital kanske
bör finnas i vissa skeden av ett företags utveckling, men kanske i ett ganska
sent skede då ett företag vill internationalisera sig och man vill ta steget ut
från den inhemska lokala marknaden och sälja sina produkter långt utanför
Åland. Då tror vi att riskkapital med ett delat ägande kan utgöra en god modell för att stöda företag. Men inte för småföretagare med kanske en eller två
anställda. Det ter sig konstigt att landskapsregeringen via ett riskkapitalbolag
blir delägare i en liten, liten verksamhet.
Jag har en fråga till landskapsregeringen och näringsministern i det sammanhanget eftersom vi alla har noterat vad näringsministern har sagt i den
här frågan. Har landskapsregeringen verkligen gjort bedömningar som stöder
det förslag som har lagts nu, att det verkligen är det mest optimala för att generera tillväxt i det åländska samhället? En tilläggsfråga; har det nyligen tillsatta tillväxtrådet diskuterat den här frågan? Vi utgår ifrån att landskapsregeringen kommer att gå vidare i sitt arbete med god dialog med företagarna på
Åland.
Herr talman! Några ord om utbildningen. Det förvånar oss lite att vi fortfarande, efter den reform som har gjorts inom gymnasialstadiet, har en situation där elever måste skriva insändare och beklaga sig över utbildningen som
ges. Vi har förstås inte en direkt insyn i alla de problem som eventuellt finns.
Men fortfarande tycks det finnas problem. Vi får utgå ifrån att utbildnings25

ministern gör sitt yttersta för att röja undan dessa problem. Det är dags att vi
får dem överstökade. Det tycks fortfarande finnas problem med schemaläggning och det tycks finnas problem med vissa utbildningsgrenar där eleverna
känner att skolan inte fokuserar på utbildningsgrenen tillräckligt. Jag vet att
det här är väldigt allmänna ordalag men vi hoppas att vi får den situationen
att vi inte längre behöver stå och peka på sådana bekymmer.
Vi tycker också att vi med vår småskalighet kunde och borde komma till
den situationen att vi snabbt kan ge utbildning till näringslivet då de behöver
utbildat folk inom vissa olika yrkesområden. Jag tänker på ett större företag
beläget i Finström, Optinova, som inte längre kunde hitta kompetent arbetskraft på Åland för sin verksamhet. Bolaget valde att flytta ut delar av produktionen utanför Åland. Småskaligheten är en fördel. Vi måste kunna utnyttja
det, vi måste kunna ge utbildning när vårt näringsliv behöver har utbildat
folk.
Sedan gymnasialstadiet kopplat till reformen. När lagstiftningen togs sade
lagtinget att inom två år ska det genomföras en utvärdering av reformen. Lagen trädde ikraft i augusti 2011. Nu skriver vi september 2013, två år har gått.
Vi efterlyser en utvärdering, lämpligen framtagen av minister Johan Ehn, så
att lagtinget får ta del av utvärderingen av reformen. Jag tror till och med att
det står att utvärderingen ska levereras till lagtinget, men jag är inte hundra
procent säker på det. I varje fall så blir den tillgänglig för den som vill läsa.
Sedan till själva bokslutet, herr talman. Jag inleder med utbildningsavdelningen. Visst är det beklagligt och kanske t.o.m. lite grann pinsamt att en
moderat minister nu får leverera ett halvårsbokslut där det är uppenbart att
budgetmedlen inte räcker för verksamheten, speciellt med tanke på att vi lever i en tid där budgeten har lagts av samma minister. Att budgeten ska balanseras har moderaterna velat göra till sin viktiga fråga. Man har nämnt den
meningen under många, många år och oerhört många gånger. Det som hedrar utbildningsministern är att budskapet har varit tydligt, det har redogjorts
öppet och offentligt om hur läget är. Ministern har sagt att åtgärder ska vidtas. Vi får förstås tro på det i det här skedet.
Transparens och öppenhet måste vara ledorden när förhoppningsvis hela
lagtinget gemensamt går in för att på sikt balansera den åländska ekonomin.
Det motsatta, att det i siffrorna nog kan letas fram saker att det inte har gått
riktigt som man har tänkt och när man nästan på ett sätt döljer verkligheten,
kan inte förespråkas. Jag ger en liten eloge till utbildningsministern för den
tydliga offentlighet som har getts. Varsågod!
Det verkar nu som om ÅHS har nått en god situation vad gäller tjänstemannaledning. Jag vill inte här heller säga någonting annat om den politiska
ledningen. Det som lite stör mig är presentationen av den ekonomiska realiteten som presenterades delvis av finansministern och delvis av tidigare styrelseordföranden. Man använder nu begreppet att ÅHS har gått med vinst,
man har till och med sagt att ÅHS går på plus. Det stämmer nog att budgettekniskt så ser det ut som ÅHS går med ett visst överskott 2013. Man har sagt
att det kan vara ett plus på 1,5 miljoner.
Tittar man lite drygt 1/2 år tillbaka så ser man att som grund för påståendet så måste det tilläggas att på förslag av landskapsregeringen beviljade lagtinget i ett sent skede, i finansutskottets behandling av budgeten 2013, en
högre nettoram om 3 miljoner euro till ÅHS. Det torde bli en höjning på 4-5
procent. Jag har inte den exakta procentsiffran.
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Sedan några veckor senare gav landskapsregeringen också förslag till tillläggsbudget för slutperioden 2012 där man gick in för att ge ÅHS ytterligare
2,2 miljoner i nettoram. Det var en massiv höjning sedan förra årsskiftet.
Med de här höjningarna i bakgrunden så har ÅHS kommit till den situationen
att man kan peka på 1,6 miljoner i överskott där 600 000 beror på att man
med ett landskapsregeringsbeslut har fått överskottet från 2012 till godo under 2013. Om det här är någonting som man nu går in för har lagtinget ännu
inte fattat beslut om. Så här är läget. Ett överskott för 2013 på ungefär 1 miljon, men som grundar sig på massiva ramökningar något tidigare.
Sedan måste vi också påpeka det som ltl Katrin Sjögren var inne på. Inom
ÅHS verksamhet finns det fortfarande problem som måste finna en lösning.
Vi saknar ortopeder, vi har brist inom neurologin och vi vet inte längre säkert
om vi kan motsvara vårdgarantin. De här problemen utgår vi ifrån att landskapsregeringen tar på allvar och försöker lösa. Jag misstror inte det, jag är
säker på att budskapet om det här har gått fram till socialministern. Det finns
som alltid en stor osäkerhet med ekonomin vid ÅHS. Det finns ingen anledning att blåsa signalen att faran är över. Vi måste hela tiden bevaka kostnadsutvecklingen.
Sedan till trafiken och halvårsbokslutet kopplat till budgeten. Här måste
jag vara ännu lite mer allvarsam angående transparent och öppenhet vad gäller siffror. När budgeten på 2013 togs föregick den processen av rätt kraftiga
nedskärningar i skärgårdstrafiken. Det har drabbat resenärerna och turismen
på olika sätt. Jag behöver inte upprepa de signaler som har kommit från
skärgården, de känner vi alla väl till. Jag har den uppfattningen att landskapsregeringen i samband med detta signalerade till befolkningen och till
skärgården att de åtgärderna var nödvändiga för att spara 3 miljoner euro.
Jag har förstått att i det stora missnöje som ändå har funnits hos skärgårdsborna över de här åtgärderna som har drabbat dem så har det ändå funnits
ett litet embryo till förståelse. Det är svåra tider, det kanske måste sparas
någonting. Om man sparar 3 miljoner så då har skärgården bistått på något
vis till helheten.
Sifferintresserade som vi är så har vi förstås granskat verksamheten 2012
och verksamheten 2013 från budget och halvårsbokslut. Detta kopplat till löftet om 3 miljoner i inbesparingar. Bokslutet för sjötrafiken för 2012 visar på
nettoutgifter 17,5 miljoner. Budgeten för 2013 visar på nettoutgifter på 17
miljoner och 300 000 euro. Inte 3 miljoner inbesparingar! Budgeten visar att
det är 2 miljoner i inbesparingar. Redan det här är en avsevärd skillnad.
Tittar man lite närmare på vad anslaget grundar sig på så vet vi att lönekostnaderna är de stora och bränslekostnaderna är också stora, kanske 1/3.
Om man tar fram siffrorna för bunkerförbrukning jämfört med det medelpris
som har varit ett faktum under respektive år och multiplicerar det här så får
man det faktum att bunkerpriset mellan åren 2012 och 2013 har sjunkit med
ungefär 1 miljon euro. Då blir slutresultatet att de övriga kostnaderna för sjötrafiken, förutom bränslekostnaderna, var för 2012 – 12 419 000 euro och för
2013 – 13 144 000 euro. Det är en ökning med 725 000 euro.
Om man vill vara snäll så kan man sedan dra bort 400 000 euro i inbesparing på sjötrafiken som nämns i halvårsrapporten. Då blir det bara en ökning
på 325 000 euro.
Sedan kan vi ännu lägga till det faktum att inom ett annat moment som
gäller förvaltningen av sjötrafiken har kostnaderna, enligt budgeten, gått upp
27

med 300 000 euro. Så den utlovade inbesparingen om 3 miljoner euro är, enligt siffrorna i verkligheten, en kostnadsökning på över 600 000 euro.
Att det är på det här sättet behöver skärgårdsborna får veta. Det här måste
betyda att vi måste bli bättre på att prata om samma siffror. Vi måste vara
transparenta i beskrivningar av det som sker. Här finns det en avsevärd skillnad i presentationen av läget från utbildningsministern jämfört med presentationen av trafikavdelningens verksamhet.
Fru talman! När halvårsbokslutet presenterades så sade vicelantrådet att
det finns skäl att diskutera trafikavdelningen. Jag är fullt benägen att hålla
med honom. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! I sitt anförande berörde ltl Perämaa mina uttalanden i offentligheten om ÅHS. De baserar sig på enbart fakta, dvs. det prognostiserade överskottet som man har från ÅHS i juli 2013. Jag har inte blåst
att faran är över. Jag tycker att ltl Perämaa är skyldig mig antingen en
ursäkta eller så vill jag höra citat där jag skulle ha uttryckt mig på det
sätt som ltl Perämaa antyder.
Sedan, fru talman, vill jag ha en precision om landsbygdsprogrammet. Ltl Perämaa sade att man vill ha en konsekvensanalys av regeringen och man tycker inte att omställningsbudgeten är tillräcklig, om jag
förstod honom rätt. Betyder det att man inte vill hålla ramen?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Siffrorna i ÅHS visar ett överskott jämfört med budgeteringen på 1,6 miljoner euro, men 600 000 euro av 1,6 miljoner är en
överföring av överskottet från 2012. Lagtinget har ännu inte tagit beslut
om det. Landskapsregeringen har endast tagit beslut om att överföra
600 000 euro till budgetåret 2013. Det visar ett överskott på cirka 1 miljon, vackert så.
Jag sade inte att ltl Sundback hade sagt att faran var över. Jag ville för
liberalernas del framföra att det inte fanns någon orsak att blåsa över faran ännu. Det finns många stora åtaganden inom sjukvården att göra så
att det motsvarar medborgarnas förväntningar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag återkommer till det här i samband med det landskapsrevisorernas berättelse. Jag fick ingen precision på liberalernas syn på
omställningsbudgeten och ramen för LBU-programmet. Är det beslut
som lagtinget och liberalerna då fattade inte aktuellt? Eller hur ska man
uppfatta det? Ltl Perämaa har ju konsekvent krävt ökade inbesparingar,
inte utökningar av kostnadsramarna. Eller är det fel uppfattat i det här
avseendet?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Liberalerna har konsekvent begärt fler inbesparingar och
har lagt många förslag som har blivit ner röstade i samband med budgetar. Vad gäller LBU-programmet så är det ett faktum att sedan omställningsbudgeten lades så har EU för sin del bestämt sig för att ändra i be28

talningsandelen i de totala stödpaketen till respektive land och region.
Därför är själva grunden för ett LBU-program ändrat och därför bör diskussionen föras här i lagtinget igen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Perämaa berörde de kommande inkomsterna. I mitt inledningsanförande var jag medvetet försiktig när det gäller inkomsterna
för de kommande åren 2014 och ännu mera försiktig när det gäller 2015.
När vi presenterar budgeten för lagtinget efter cirka två månader så
hoppas jag ha lite mera på fötterna när det gäller utvecklingen i landet
av exporten och tillväxten. Det är det som sist och slutligen ändå ligger
till grund för klumpsumman.
Sedan ska vi också se hur uthållig vår egen ekonomi är. Det finns både
positiva och negativa tecken just nu. Vi har under hösten anledning att
noggrant analysera utvecklingen för att göra bedömningarna.
Fru talman! Inkomsterna är en sida av saken. Den andra sidan är
kostnaderna. Vi ska nu ha fokus på kostnaderna och hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Vi ska försöka öka produktiviteten inom
offentlig sektor så mycket som bara är möjligt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Förstår jag vicelantrådet rätt att det ska komma en tillläggsbudget ännu för 2013, inte nu i september, men i november? Den 1
november ska vi samtidigt också ha på bordet en ordinarie budget för
2014. Lagtinget får i november ta sig an att korrigera 2013 samtidigt
som vi pratar framåtsyftande.
Vi har ju haft några veckor på oss nu sedan de senaste prognoserna
kom. För att vi inte ska hamna i den situationen att vi kommer ett halvt
steg efter i varje problematik så kunde vi hellre ha diskuterat en tilläggsbudget här i september. Är det rätt uppfattat att det kommer en tilläggsbudget och en ordinarie budgeten i november?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den ordinarie budgeten kommer att ligga på lagtingets bord
den 1 november i enlighet med lagtingsordningen. Därefter kommer det
en tilläggsbudget till lagtinget. Tyvärr kan jag inte exakt säga när tillläggsbudgeten kommer. Å ena sidan finns det orsak att ta den så snabbt
som möjligt med tanke på de eventuella förändringarna i den ordinarie
budgeten, å andra sidan finns det också ett behov av att fånga upp året
så att man inte hamnar att göra korrigeringar i bokslutet. Bedömningen
vilken som är den bästa tidpunkten kommer vi att göra här under de
närmaste månaderna.
Fru talman! Sedan tog ltl Perämaa upp avräkningsgrunden. I finansoch näringsutskottet hade vi under våren en bra diskussion om den saken. Vi har från landskapsregeringen lovat att gå vidare med den saken
till Ålandsdelegationen. Men före vi gör det så behöver vi ha en diskussion med finansministeriet för att vi ska gå rätt väg. Den diskussionen
har vi inte haft ännu på grund av att det har funnits många andra priori-
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terade ärenden. Man kan också tro att finansministeriet har haft ganska
stora och svåra frågor att ta ställning till de här senaste veckorna. Vi ska
under hösten hitta ett bra tillfälle att närma oss finansministeriet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I och för sig är väl lagtingets handläggning av ärenden en
rätt så ointressant fråga i sammanhanget. Jag vet av erfarenhet att finans- och näringsutskottet brukar har fullt upp med att hinna med den
ordinarie budgeten i november-december. Det ter sig inte särdeles lyckosamt att samtidigt försöka hantera en tilläggsbudget som förmodligen
kräver svåra politiska ställningstaganden. Vi får väl se vad som kommer.
Vad gäller avräkningsbeloppet och diskussionen med finansministeriet så är jag sällan vän av någon tidtabellspolitik. Men eftersom frågan
om Ålandsdelegationen var uppe redan i våras, och nu skriver vi snart
mitten på september, så vill jag ha ett tydligare ställningstagande till när
frågan kan lämnas till Ålandsdelegationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Budgetläge i Ålands gymnasium är på intet sätt pinsam men
däremot bekymrade. Det är viktigt att vi från samhället kan sköta utbildningen på ett bra sätt.
Under ett och halvt år som jag har varit med och jobbat med utbildningen har vi målmedvetet tillsammans ledningen på skolan jobbat med
att vi hitta lösningar. Vi vill få en fungerande organisation så att vi så
långt som möjligt slipper höra klagomål via media. Jag tror aldrig att
alla blir helt och hållet nöjda. Vi har med människor att göra och människor reagerar på olika sätt. Vi har också jobbat med budgeten efter att ha
sett hur läget såg ut från 2012 och framåt.
Jag vill återkomma till det genanta. Jag ser det inte som genant eftersom de två viktigaste orsakerna dels beror på att vi har haft lite dåliga
uppföljningssystem i den nya organisationen och dessutom blev avtalen
inledningsvis väldigt dyra och svår överblickbara.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det gläder mig att ministern inte är generad över det här.
Det gör livet säkert lättare att leva för ministern.
Vad gäller avtalet och svårigheterna att använda sig av avtalet så att
kostnadsutvecklingen kan hållas på den nivå vi önskar så finns det skäl
för förvaltningen, utbildningsavdelningen och gymnasialstadieskolorna
att bättra sig något. Då kanske vi kan få en ekonomisk utveckling inom
skolan som kan anses vara acceptabel för oss alla.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är precis just det som vi jobbar målmedvetet med. Problemet är inte bara tolkningen. Den modell av avtal som man valde har
lett till kostnaderna har stigit i storleksordningen en halv till en miljon
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under de här åren. Det ser vi också när vi började granska budget- och
bokslut siffror närmare.
När det sedan gäller kontakten till näringslivet och en mer flexibel utbildning så tog vi naturligtvis omedelbart kontakt med det nämnda bolaget Optinova. Vi var helt överens om att det egentligen handlar om att
se till att få informationsgången att flyta bättre. Det är mera frågan om
små organisatoriska förändringar än att skapa särskilda utbildningar.
Om vi däremot ska klara framtiden så behöver vi skapa mer flexibla utbildningssystem, men då är vi också väldigt beroende av vad som händer
runt omkring oss. Det går inte enbart att använda sig av småskaligheten.
De utbildningar som vi ger behöver också ge vägar framåt utanför
Åland.
En utvärdering efter de här två läsåren kommer att göras och är redan
under planering på utbildningsavdelningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Löftet om en utvärdering tackar vi för. Vi väntar med intresse på att få ta del av den utvärderingen eftersom det här är ett av de
kärnområden som offentlig förvaltning ska bedriva och ha hand om
själv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är mycket intressant att även ltl Mats Perämaa tar
upp utbildningspolitiken. Det är ett ämnesområde som vi i framtiden
borde diskutera mera här, precis lika mycket som ÅHS-debatten.
När det gäller exemplet med Optinova och specialkompetensen så är
det glädjande att höra av ministern att man har tagit tag i det. Vi behöver också ha en närmare diskussioner med näringslivet om deras behov.
Det är mycket viktigt. Sedan måste vi också föra ett resonemang om vad
vi på Åland har råd att erbjuda. Det är viktigt att vara lyhörd. Däremot
anser jag att vi nu håller på att släcka eldar. Där håller jag med liberalerna.
Sedan tog ltl Perämaa också upp privatiseringen av skärgårdsfärjorna,
eller missförstod jag det? Är Perämaa emot en privatisering eller har vi
något annat alternativ att hitta de här pengarna?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller med ltl Kemetter vad gäller utbildningspolitiken.
Vad gäller privatiseringen av skärgårdstrafiken så nämnde jag det
inte i mitt anförande överhuvudtaget.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Sifferexercisen som ltl Perämaa tog upp förstod jag
inte riktigt. Jag trodde att det hade att göra med de här 3 miljonerna.
Jag antog att vi hade löst problemet genom att vi nu går in för en privatisering.

31

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Löftet från landskapsregeringen var att vi skulle spara 3
miljoner euro under 2013, vilket sades upprepade gånger i offentligheten här i lagtinget. Ur denna talarstol gav man uppfattningen åt invånarna att med de åtgärder som vidtas ska man spara 3 miljoner. Granskningen av bokslutet 2012 och granskningen ab halvårsbokslutet 2013
ger bilden, under momentet upphandlingar sjötrafik jämte kostnadsökningen under allmän förvaltning, att kostnaderna har stigit med över
600 000 euro. Kostnaderna har inte minskat med 3 miljoner euro.
Privatiseringsfrågan är en annan sak som ligger vid sidan om det här.
Nu pratar vi om halvårsbokslutet 2013. Under mitt anförande har jag
vare sig sagt någonting negativt eller positivt om privatiseringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! ÅHS budgetläge 2012 var delvis en orsak till den här mellanbokslutsdebatten. Nu ser läget betydligt bättre ut. Det finns ett prognostiserat överskott som också ser ut att hålla i sig nu in på hösten, dels
på grund av att ramen nu ligger på en mer realistisk nivå och dels på
grund av åtgärder som har vidtagits inom ÅHS för att minska kostnaderna. Det beror också på att man har lägre kostnader för vård utanför
Åland och man har fått en bättre upphandling osv. Den här listan kan
göras väldigt lång. Jag kan försäkra ltl Perämaa att ÅHS nu fortsätter
arbetet med att strukturera om i verksamheten, rekrytera personal, modernisera och samarbeta när det gäller ekonomiförvaltningen. Men det
är fortfarande ett tufft arbete som återstår.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tufft arbete återstår. Ungefär som ltl Runar Karlsson beskrev så tror jag att sjukvårdspolitiken kommer att vara en av de svåra
frågorna i framtiden för oss. Vi är eniga om det.
Kostnadsramen är säkert numera mera lämplig för våra utgifter just
nu.
Ministern hävdade att budgeteringen för 2012 sattes för lågt. Det
finns ju en möjlighet för minister Aaltonen att fråga nuvarande lantrådet, dåvarande ÅHS styrelseledamot, om varför budgeten lades för lågt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är fantastiskt att Åland kan ha ett så kvalificerat sjukhus som vi faktiskt har. Det borde egentligen vara en omöjlighet att ett så litet område
med 28 000 människor kan ha en så pass stor och specialiserad verksamhet. Det finns inget annat område i världen som har förlossningar
för så här liten befolkning. Vi från regeringen vill åtminstone fortsätta
att bedriva den verksamhet som görs på ÅHS idag. Vi har inte haft diskussioner om någonting annat och då får man räkna med att budgeten
inte riktigt alltid går att prognostisera så väl. Jag tycker att vi har läget
bra under kontroll. Det finns ett bra igångsatt arbete som har gjorts av
både ÅHS styrelse och ledningsgrupp.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som gammal finansminister blir det lätt att man pratar om
mycket siffror. Jag håller med ministern till den delen att budgeten i en
så pass sårbar verksamhet, där att kostnaderna kan öka eller minska beroende på hur enskilda patienter är drabbade, är något som vi måste
leva med. För min del kan vi gott lämna den här diskussionen om vad
som skedde 2012-2013 och budgetökningar samt härefter fokusera på
själva verksamheten. Ett av de omedelbara problemen är brister inom
ortopedin och neurologin. Det finns säkert ålänningar som har problem
och väntar på service.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Mats Perämaa för ett övergripande och väldigt
balanserat anförande.
Vad gäller sjötrafiken, som alltid väcker ett visst intresse i salen, så
delar jag helt ledamotens åsikt om att personalkostnaderna inte är optimala för tillfället. Jag delar helt den åsikten. Vi har fortsättningsvis ett
arbete att göra. Exakt hur inbesparingarna kommer att se ut när året är
slut är lite för tidigt att sia om. Vi vet att bunkerpriset ligger något lägre
än prognostiserat och vi vet att personalkostnaderna ligger något högre.
Det föregår ett fortgående arbete på avdelningen där man försöker få
fram fakta så mycket som möjligt. Jag är av den åsikten att det ska finnas en transparens i landskapsregeringens arbete så att lagtinget har
möjlighet att följa vårt arbete noggrant.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Är infrastrukturminister beredd att hålla med det som jag
beskrev här? Nämligen att exklusive bränslekostnaderna för respektive
år 2012, 2013 så har de övriga kostnaderna för sjötrafiken jämte kostnadsökningen på den allmänna förvaltningen, för att förvalta sjötrafiken, stigit med ungefär 600 000 euro.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Vis av skadan, utan att ha siffrorna framför mig, är jag
inte här beredd att rakt av stöda ledamoten i detta. Jag vill själv ta fram
siffrorna och titta på dem.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Då återkommer jag gärna till den frågan under utskottsbehandlingen.
Personalkostnadsökningarna under många år är ett problem. Det är
en av orsakerna till att det säkert finns en gemensam syn att vi måste
stävja kostnadsökningen inom sjötrafiken. Sedan har vi säkert olika
åsikter om hur man ska göra det och om det ska ske genom de åtgärder
som landskapsregeringen gick in för år 2013. Jag stöder inte landskapsregeringen i det eftersom det förorsakar kostnadsökningar. Ska man bolagisera eller privatisera? Jag säger inte att vi tänker vara emot de åtgärder som man tänker vidta. Framförallt måste vi komma till kortrutt. Det
finns en stark övertygelse hos många att det är endast genom kortrutt
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som man på allvar kan minska kostnadskostymen inom skärgårdstrafiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! I diskussionerna om landskapets ekonomi och politiska framtid
finns en stark tendens att överdriva allt negativt och bortse från det som faktiskt är bra. Medierna konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet genom
spektakulära bilder och överdrivna rubriker. För många är det säkert svårt att
veta vad man ska tro. Vad är sant, vad är överdrifter och vem ska man lita på?
Vi politiker som har ansvar för landskapets ekonomi och framtid har ett
ansvar att tydligt och ansvarsfullt informera om det aktuella politiska och
ekonomiska läget. Dessutom har våra väljare rätt att få veta hur det samhälle
ska se ut som vi vill bygga inte bara idag utan långt in i framtiden.
Den socialdemokratiska utgångspunkten är hela samhället och alla mänskor. Vi är ett parti som inte driver särintressen utan en politik som ska ta till
vara allas behov och hela landskapet. I vårt politiska arbete är det av stor vikt
att de av våra medmänskor, som av olika skäl behöver vårt gemensamma stöd
och vår hjälp, ständigt se till att dessa personers behov tas med i de politiska
diskussionerna och lösningarna som krävs.
Den gemensamma skattefinansieringen utgör grunden för allmän hälsooch sjukvård, allmän utbildning, allmänna bibliotek och liknande verksamheter. Avgiftsfinansiering har tillkommit för att styra brukarnas beteende inte
för att i någon högre grad finansiera allmänna verksamsamheter. I fråga om
hälso- och sjukvård anser vi det direkt omoraliskt att ständigt kräva avgiftsförhöjningar av sjuka människor och vårdbehövande. För oss socialdemokrater är det grundläggande att slå vakt om varje människas lika värde. Ett värde
som vi gemensamt skyddar genom att alla, och särskilt vi som är friska och
som kan arbeta och tjäna pengar, bidrar till att ingen p.g.a. av ekonomiska
skäl ska tvingas avstå från hälso- och sjukvård.
Lika viktigt är det att allmän utbildning i alla former är avgiftsfri. Ett litet
samhälle som det åländska har få resurser. Det viktigaste kapitalet är det s.k.
humankapitalet dvs. ålänningarna själva. Bra utbildning är landskapets viktigaste investering för framtiden.
Inledningsvis nämnde jag att i den allmänna debatten finns en tendens att
bortse från det positiva. Likaså förtigs de goda resultaten som regeringen Gunell uppnått under knappt två år vid makten. Jag ska därför ge exempel på
sådant som kan inspirera oss att se lite ljusare på framtiden.
Trots en ökande arbetslöshet är den fortfarande låg i landskapet. Landskapets bolag; PAF, Posten och Långnäs hamn samt pensionsfonden är starka
och växer. Produktionsstöd kommer nu att kunna betalas ut till vindkraftsbolagen. Finlandskabeln byggs ut planenligt. Inflyttningen till Åland fortsätter.
Inom landskapspolitiken kan följande nämnas: ÅHS ekonomi är under kontroll och förändringsarbetet fortsätter. Samhällsservicereformen går nu in i
ett förverkligande skede. Polisen på Åland, som under många år var ett
ganska tråkigt debattämne för det var inga positiva reaktioner, har fått en
nystart. Skärgårdstrafikens strukturomvandling fortsätter planenligt. En
blandad politisk kommitté med partipolitiska representanter från Åland och

34

Finland tillsätts. En självstyrelsepolitisk och demokratisk utveckling av stora
mått.
Detta är några exempel på händelser som bidrar till att fortsättningsvis
göra Åland till ett välmående och tryggt samhälle vars like antagligen saknas i
resten av Europa – ja kanske i hela världen.
Med andra ord, fru talman, har ålänningarna all orsak att tro på framtiden
och hysa tilltro till att regeringen Gunell har kontroll över den aktuella politiska situationen samtidigt som man tar ett stadigt grepp om kommande utmaningar.
Socialdemokraterna känner tillförsikt samtidigt som vi ser att regeringens
förändringsarbete måste fortsätta. Vi påverkas av omvärlden och detta kräver
förändringar som leder till att demokratin stärks och gör vårt samhälle hållbart.
Det som hotar oss är framförallt: Världsekonomis och särskilt EU:s långsamma återhämtning. Det påverkar framförallt vår rederinäring. Finlands
svårigheter att öka sina skatteintäkter påverkar klumpsumman och flitpengen. Åländska företags svaga tillväxt påverkar sysselsättningen och kommunernas ekonomi. Stadens negativa utveckling och den åländska motorn
riskerar stanna. Skärgårdens utarmning, vilket närmast har fått tragiska dimensioner under de senaste decennierna.
Av dessa hot kan vi endast marginellt påverka några. Och även om vi ha
behörighet på flera av de politikområden som berör de åländska kommunerna och det åländska näringslivet så är de strukturella förutsättningarna inte
enbart beroende av åländska initiativ och god vilja. Ett exempel är den globala flyttningsrörelsen in till städer och tätorter. Den hotar skärgården minst
lika mycket som försämringar i skärgårdstrafiken. Mariehamns stad blöder
p.g.a. av att de omkringliggande kommunerna växer på bekostnad av staden,
eftersom staden har ett stort serviceutbud. Problematiken är känd från
många andra ställen. Stöd till näringslivet är p.g.a. av EU:s regelverk och kravet på att förhindra snedvriden konkurrens byråkratiskt och svårt att tillämpa
flexibelt och snabbt. Med andra ord även om vi har behörighet kan de rätta
åtgärderna vara svåra att finna och verkställa. För ett långsiktigt hållbart
Åland måste en fördjupning av politiken ske. Den tid, när man skröt med att
det bara var att ringa upp en minister för att fixa till ett stöd, är definitivt
förbi. Nu krävs det kompetens, erfarenhet och samarbete. Ett paradigmskifte
som kommer att ta tid.
Fru talman! Det tar också tid att göra strukturella och hållbara förändringar. Medias och oppositionens ihåliga tjat om mycket prat och lite verkstad är
inte sakligt. Vi ska komma ihåg att regeringen Gunell suttit knappt två år och
2013 års budget är denna regerings första. Knappast någon annan regering i
Ålands självstyrelses historia har på så kort tid gjort så stora förändringar och
tagit så stora beslut som regeringen Gunell. Under mandatperiodens återstående två år kommer förändringsarbetet att fortsätta och det finns ingen orsak
för ålänningarna att misströsta. Socialdemokraterna kommer att se till helheten och värna vård, skola och omsorg, något som man inte hör så ofta numera, för att behålla och utveckla vår gemensamma allmänna välfärd.
Fru talman! Inför finansutskottets behandling av meddelandet vill socialdemokraterna att utskottet närmare granskar två av landskapets verksamhetsområden.

35

Arbetslösheten ökar, inte lavinartat men i alla fall på ett oroväckande sätt.
Av meddelandet framgår att AMS inte överhuvudtaget för en aktiv arbetsmarknadspolitik i syfte att få de arbetslösa i syselsättning. Istället sköts arbetslösheten passivt genom att regeringen betalar ut alltmera arbetslöshetsersättningar och arbetsmarknadsstöd.
Vi efterlyser en aktiv arbetsmarknadspolitik och förväntar oss att AMS i
budgeten för 2014 uppvisar ett åtgärdsprogram som aktiverar de arbetslösa.
Särskild uppmärksamhet ska då fästas vid unga som hamnat eller riskerar
hamna i arbetslöshet.
Det andra verksamhetsområdet vi vill fokusera på är utbildning och kultur.
Regeringen måste säkra utbudet av utbildningsplatser. Vi kan inte spara på
de unga. Tvärtom ska vi satsa på de unga och det gör vi bäst genom att stöda
de ungas vilja och motivation för att utbilda sig.
Vi önskar också se mera utvecklingsarbete inom utbildningssektorn. Ett
livslångt lärande är fortfarande väsentligt för att det åländska samhället ska
utvecklas. Hur ser grundskolan ut 2030? Behöver vi göra en utvärdering av
Ålands Högskola? Vilken betydelse har den fria bildningen för enskilda mänskor, demokratin och det sociala kapitalet? Vi ser gärna att regeringen lämnar
ett utbildningspolitiskt meddelande.
I spartider är det väl känt att kulturen först får stryka på foten. Detta görs
av värderingsskäl inte av några nationalekonomiska överväganden. Med värderingar menar jag att många beslutsfattare inte tilldelar kulturen något
större egenvärde eller ekonomiskt värde. Detta är djupt felaktigt. Allt flera utvärderingar visar att kulturen är en viktig ekonomisk faktor. Samhällen med
god tillgång på kultur är attraktiva. De drar till sig mänskor med hög utbildning och kreativa förmågor. Vi socialdemokrater vill bidra till att konst och
kultur blir något av ett flaggskepp för landskapet. Förmågor och talanger
finns det gott om på Åland. Låt deras tankar och drömmar genomströmma
det politiska tänkandet. I konsten ligger framtiden, det vi ännu inte sett eller
hört. Det är viktigt i en demokrati att lyssna till allas röst inte minst konstnärernas och kulturarbetarnas.
Fru talman! Socialdemokraterna tycker att det här är ett bra meddelande i
övrigt och hoppas att finans- och näringsutskottet tycker likadant. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Om det är någon tröst för ltl Sundback så är det ett det öde som
alla landskapsregeringar har. Man ser inte det som görs, det finns något
slags grått täcke och man fokuserar på problem. Det kan jag också skriva
under på, så har det varit länge.
När det gäller omställningsbudgeten så nu säger socialdemokraterna
mycket tydligt att man inte kan tänka sig att höja avgifterna inom ÅHS.
Det stod också väldigt tydligt om avgiftshöjningar på ÅHS i storleksordningen 1 miljoner euro i omställningsbudgeten Som oppositionspolitiker
är det är jättesvårt att veta vad man ska stöda. Vilka tåg ska man vara
med på? Det är en massa lappkast hit och dit. Vad tänker landskapsregeringen göra?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att ltl Katrin Sjögren ska vända sig till någon av ministrarna om
hon vill fråga vad regeringen ska göra. Socialdemokraterna anser att vi
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har en allmän välfärd som i huvudsak ska finansieras med skattemedel.
Speciellt inom hälso- och sjukvård så tycker vi att det är direkt anstötligt
att de som är sjuka och behöver hjälp ska finansiera sin egen sjukvård
både via beskattning och alltför höga avgifter. Vi vill inte ha mera avgiftshöjningar, men efter förra regeringen hade vi en dålig budget som
krävde finansiering. Avgifterna var 2 miljoner för höga och det bar bland
annat ltl Katrin Sjögren ansvar för.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är nog dags att börja ta ansvar nu. Socialdemokraterna satt
också i den förra ÅHS styrelsen. Jag pratade om omställningsbudgeten.
Kan vi få klara besked? Jag delar många av ltl Sundbacks uppfattningar
om att man inte ska pungslå de sjuka. Man har ju faktiskt redan tagit
bort stora delar av sjukdomskostnadsavdraget. Man måste ju välja linje.
Vad tänker man göra? Det är nästan hopplöst att se någon linje i landskapsregeringens politik.
Beträffande ungdomar och utbildning så håller vi också med här.
Landskapsregeringen har lösa skrivningar om någon slags ungdomsgaranti som inte finns i verkligheten. Varsågod och leverera! Liberalerna
har också väldigt intressanta idéer och inspel som vi kan stå till förfogande med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, fru talman! Det är synnerligen viktigt att vi har en utbildningspolitik som fungerar. Den här regeringen har hittills lyckats visa på att vi
klarar av att erbjuda tillräckligt med utbildningsplatser. Det visade läget
under hösten när terminen körde igång. Vi hade fortsättningsvis 30 lediga platser där ungdomar som inte hade fått någon plats kunde komma
in.
Vi har en ungdomsarbetslöshet som är för hög och som kräver insatser vilket också planeras för av här regeringen. Ungdomsarbetslösheten
har inte stigit från augusti i fjol till augusti i år, vilket kan förklaras med
att vi har fortsatt att hålla en hög nivå på antalet utbildningsplatser. Det
finns ett tillräckligt utbud.
När det gäller utvecklingen av utbildningspolitiken så kommer vi under hösten att påbörja ett arbete med ett utbildningspolitiskt program.
Vi har sjösatt ett nytt avtal med högskolan.
Vad gäller kulturpolitiken så finns det ett program liggande i utskottet
för tillfället.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var en information som vi har fått tidigare, men det kan ändå vara
bra att informationen kommer fram i lagtinget så att alla får höra det.
Jag tycker att minister Johan Ehn ska uppfatta mitt anförande som ett
stöd för hans verksamhet. Det beror på att utbildningsfrågorna är alldeles centrala för socialdemokraterna. Utbildningen och särskilt de unga
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är de viktigaste ett samhälle kan satsa på enligt oss. Jag vill bara än en
gång understryka att det här är ett stöd och en önskan om en fortsatt utveckling av utbildningen.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Allt annat skulle förvåna mig, om det inte var frågan om ett
stöd eftersom vi sitter i samma regering, ledd av en socialdemokrat och
socialdemokraterna har varit med och skrivit ett program som vi gemensamt är överens om. Naturligtvis uppfattar jag det som ett stöd för
att fortsätta de skrivningar och överväganden som vi regeringspartier
tillsammans har skrivit. Någonting annat skulle vara främmande.
När det gäller kulturpolitiken och satsningarna inom det området så
har vi i vår lite snävare ekonomiska situation hela tiden haft den grundläggande principen att när det gäller PAF-stöden till kultur och ungdomssidan så ska de inte skäras ner. Snarare tvärtom, man ska se till att
man håller den på en fortsatt hög nivå, vilket vi också har gjort i de två
budgetar som vi nu har förverkligat i den här regeringen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag noterar med tacksamhet att vi också har det kulturpolitiska programmet. Frågorna som gäller stöd och andra åtgärder direkt riktade till
kulturarbetare och konstnärer kan vi diskutera i det sammanhanget. Jag
är lite ute efter att få en sorts ny syn på kulturen och konsten. Bland företagare och ekonomer uppfattas kulturen ofta som någon slags guldkant på tillvaron. Kulturen är de facto en viktig sysselsättande faktor.
Det är också en näring som är hållbar och den utvecklar hela samhället
via individen. Jag skulle vilja få till stånd en lite bredare diskussion om
kulturen och konstens betydelse, inte bara som något innehåll i livet
utan också som ekonomiskt och politiskt medel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! För ett år och fem månader sedan höll vi här i plenum en debatt
om tilläggsbudget nr 1 2012, som kallades omställningsbudgeten. Det var den
nya landskapsregeringens och de regeringspartiernas bild av hur ekonomin
skulle utvecklas under de kommande fyra åren och vilka åtgärder som ansågs
nödvändiga.
Idag vet vi att de föreslagna åtgärderna var för små och för obetydliga.
Självstyrelsens inkomstutveckling som är grunden till klumpsummesystemet
har blivit sämre än kalkylerat. Samtidigt har landskapregeringen inte fullt ut
levt upp till de rationaliseringar, omställningar och effektiviseringar som
skisserades i omställningsbudgeten. Som vi vet så är processerna i offentlig
sektor långsamma, men för det kan de ibland vara snabbare.
Idag är vi i en ny situation, delvis förorsakat av externa faktorer, utveckling
av statsinkomsterna, och dels av eget förskyllande, en för långsam förändring
i storleken på vår egen kostnads- och intäktskostym.
Jag delar kollegan Mats Perämaas bedömning när det gäller att den kostnadskostym som Finland nu går ner till är långsiktig. Konsekvenserna för oss
blir att våra inkomster som vi har genom klumpsummesystemet är på en nivå
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som långsiktigt kommer att fortsätta. Därför är vår uppgift att anpassa den
åländska självstyrelsens kostym till situationen.
Den föreliggande halvårsrapporten ger en tydlig bild på det här förhållandet. Den ger besked om oacceptabla underskott i landskapets finanser för
2013, 2014 och 2015, så kan det naturligtvis inte fortsätta.
Är då landskapets inkomster låga idag? Svaret på den frågan är nej. Avsikten med det ekonomiska utjämningssystemet, klumpsummesystemet, är att
självstyrelsen ska kunna bära de uppgifter som vi har övertagit från staten. Vi
ska klara samma uppgifter som staten har, exklusive de som vi inte har övertagit. Uppgifterna som staten har, och som vi ska klara av, de klarar vi med
glans och med stora ekonomiska överskott. Detta är verklighet.
Klumpsummesystemet har under de här 20 åren gett oss så mycket pengar
så att vi storvulet har tagit på oss två tunga kommunala kostnadsposter, dvs.
hela hälso- och sjukvården och hela gymnasialstadieutbildningen, en kostnadsvolym på 100 miljoner brutto per år. Räknar vi om det här, utgående
från statsandelar i riket till kommunerna för de här båda sektorerna, så betyder det att vi på Åland, med de pengar som vi egentligen inte ska använda till
det här, har övertagit ungefär 60 miljoner euro netto i årliga kostnader från
kommunerna.
Om vi återför de här kostnaderna på kommunerna så går landskapets ekonomi helt lysande, medan flera kommuner då snabbt skulle få kasta in handduken.
Den här verkligheten måste vi ha med i beräkningen när vi nu ska sanera
landskapets och kommunernas ekonomi. Vi måste se det som en helhet. Den
senaste kommunandelsreformen på Åland, som enligt beslut när den gjordes
skulle ha varit utvärderad idag men inte är det fullt ut, spädde ytterligare på
pengar till kommunerna. Vi vet idag att flera åländska lands- och skärgårdskommuner har en helt lysande ekonomi medan andra har en urusel ekonomi.
Orsaken till det här är främst den senaste landskapsandelsreformen, men
även strukturerna i tidigare landskapsandelssystem.
Den senaste reformen delar dels ut för mycket pengar till kommunerna och
dels slår den snett på ett allvarligt sätt när det gäller balansen mellan kommunerna.
En nerdragning av totalnivån och en förändring av fördelningssystemet är
nu absolut nödvändig. Och den uppmaningen gäller alla delar av fördelningssystemet. Men de stora delarna är ju som känt andelarna till socialsektor och
skolsektor. Ett nytt system borde vara ikraft redan 2014 men det går ju inte
genom tröghetenen i lagstiftningssystemen, så allra senast 1.1.2015 måste ett
helt nytt system vara på plats, med ersättningar på en klart lägre nivå, sammantaget.
Inom självstyrelsens kostnadsområden har skärgårdstrafikens kostnadsutveckling länge fungerat som en strypsnara för skärgården. Kostnadsutvecklingen har skenat genom bränslepriset, genom personalkostnaderna och genom investeringsbehovet. Skulle det få fortsätta så skulle trafikens turtäthet
kontinuerligt måsta minska. Och till slut skulle man nå en nivå som i sig
skulle påskynda avfolkningen av alla skärgårdskommuner. Det är därför ytterst glädjande att denna landskapsregering, med sin trafikminister Törnroos
i spetsen för processen, insett verkligheten, att endast trafik i privat regi kan
vara tillräckligt kostnadseffektiv. Men vi är ändå fortsatt beroende av fluktueringar i bränslepriserna och i betydande kommande investeringar som en så39

dan privatisering inte råder bot på. Nya bränsleformer blir därför helt nödvändiga att planera in i nytt tonnage för nya kortare färjpass, där maximitiden per pass bör sättas vid 60 minuter. Nu framöver i skärgårdstrafiken har
vi råd endast med investeringar som på sikt blir lönsamma i förhållande till
dagens kostnadsnivåer. Alla andra investeringsobjekt som man i skärgården
till och med har på skissbordet måste vi lägga i malpåse. Det är så brådskande
med kortruttsinvesteringarna och de här enorma. Kostnaderna är så stora så
att de tar mer än den kakan som egentligen har att fördela.
I den åländska formen av ekonomiskt stålbad, som vi sedan 2008 varit
inne i när statsinkomsterna rasade, så har men som majoriteten av politiker,
allmänhet, journalister och tjänstemän, inte ännu velat se och erkänna att det
fordras samma nytänk som det som infrastrukturminister Törnroos står för.
Inom gymnasialstadiet har en ny stor reform just genomförts. Genom de
personalavtal som den förra landskapsregeringen ingick, som verkligen var
till löntagarnas fördel, kämpar nu utbildningsminister Johan Ehn i motvind.
Men också den pärsen kommer han att klara.
Samhällsservicereformen är megaviktig för att komma från dubbelarbete,
dubbelinvesteringar och därmed onödiga kostnader och för svag effektivitet.
Farten i den processen måste bli ännu högre.
Den självklaraste ekonomiska vinsten i processen är att år 2014 samordna
landskapets och stadens väghållning och verkstäder. Följande steg kunde
därefter bli fastighetsförvaltningen. Övriga föreslagna reformerna, också på
den sociala sidan, resulterar ju inte i några stora kostnadsvinningar.
Övriga kommuner kunde sedan koppla på när de ser nyttorna i denna nya
sammanslagning av dessa stora parallella verksamheter. Denna reform bör
för att lyckas vara direkt politikerledd och ha ett helt tydligt mål – att göra
samma volym av arbete som idag, men både bättre och särskilt billigare.
Fru talman! Moderata lagtingsgruppen menar att landskapsregeringen kan
och ska klara av att ha budgeten i balans år 2015. Moderaterna anser att vi
klarar detta mål bara genom att vara detaljerade i våra politiska mål, inte
svepande miljonbelopp, annars går det inte att genomföra. Vi måste peka
med hela armen åt samma håll. Svepande sparmål som att spara in 1 miljon
på löner eller att minska investeringarna med 3 miljoner godkänner vi inte
utan att de medföljs av en klar vägkarta om vad, hur, när och vem. Varje nerdragen siffra i kommande budgetarbete måste medföljas. Detsamma gäller
för ökade intäkter, 1 miljon mera i ÅHS-avgifter, vilket är en halv miljon
mindre i ökning än vad vi har kommit överens om vid regeringsbildningen
där var det 500 000 under tre år, kan bara genomföras om lagstiftningen om
nivån på högkostnadsskyddet ändras. Allt annat är ett slag i luften.
Personavgifter inom skärgårdstrafiken är rimliga men utformningen måste
vi i detalj komma överens om osv. från sektor till sektor. Vi har beredskap att
vara både medkännande mot de som har det svårt i vårt samhälle och att vara
tuffa och detaljerade i den här processen.
Det är glädjande att centerns gruppordförande Runar Karlsson var helt
inne på samma linje. Han har dessutom gjort en förtjänstfull i jämförelse
med år 2007 och de kraftig expansioner inom offentlig sektor som regeringarna därefter har stått för. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vtm Jansson ger inledningsvis indirekt stöd för liberalernas
politik. Liberalerna var helt klart inne på att snabbt utvärdera landskapsandelssystemet, omforma det samt väsentligt baka in morötter för
att man skulle kunna få en process ute i kommunerna till ännu mera utökat samarbete. Den chansen har man nu försuttit, tyvärr. Man har stiftat en budgetlag och satt en hatt på landskapsandelssystemet som man
förvisso kunde driva igenom, men man missade det demokratiska och
det goda med att ge ut lagförslaget på remiss. Liberalerna delar uppfattningen om att man snabbt behöver utvärdera landskapsandelssystemet
och få det mera flexibelt och kreativt.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Trots att vi i min ekonomiska värld inte befinner oss i
en kris ekonomiskt, utan vi lever fortsatt i en stor rikedom ekonomiskt,
så befinner vi oss en politisk kris och vi har gjort det länge. Den politiska
krisen är att inte orka ta tag i alla frågor. Kan då de som ställer sig upp
och kritiserar varje åtgärd som ska vidtas också delta i det här arbetet?
Av tradition är det oppositionen, massmedia och andra som gärna tar
till gnäll och nejsägande, om alla kan delta i detta arbete så har vi betydligt bättre möjligheter att klara av den politiska krisen vi befinner oss i.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det håller jag definitivt med om. Jag vet inte om det där replikskiftet var riktat direkt till mig. Jag ber vtm Jansson också fundera över
hur det lät under den förra mandatperioden. Det är ingenting nytt. Vi
har vetat ganska länge hur ekonomin ser ut. Inte har landskapet börjat
dra in och försöka hitta inbesparingsalternativ och intäktsökningar nu
precis i år. Vi har vetat ganska länge hur det ser ut.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ursäkta det kanske inte framgick alldeles tydligt att mitt repliksvar berodde på det som ltl Sjögren anförde, att utvärderingen av
kommunandelarna var en liberal politik. Därför sade jag att allt som vi
måste göra nu så måste vi försöka göra tillsammans. Vi kan stiga upp
och skryta med; vad var det vi sade för 20 år sedan, för 10 år sedan, för
15 år sedan och för 5 år sedan? Men det är liksom ingen idé, det bär inte
fram nu. Nu måste vi försöka enas om det som är nödvändigt för landskapet och vidta de åtgärderna. Jag tror att det finns en mogenhet för att
genomföra det i det partiväsende som vi har byggt upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting, det har varit intressant att lyssna till den här diskussionen som har handlat om ekonomin och regeringens arbete mera generellt än enbart för 2013.
Jag tror att det är viktigt att lite backa bandet och tänka tillbaka på vad
som var regeringens stora och ambitiösa mål som vi åtog oss i samband med
regeringsbildningen. Ja, det var en budget i balans, det var ett Åland som lär
sig att samarbeta mera inom samhällsservicereformen, det var den digitala
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agendan och det var ett ökat arbete för tillväxt och fler jobb. Det är stora projekt och ambitiösa målsättningar som vi har åtagit oss. I det skede vi befinner
i oss nu så skulle jag vilja beskriva som från ord till handling. Den här hösten
och det nästföljande året än den tid när planer och målsättningar ska omsättas i konkret verkställighet.
Vad gäller det första målet, budget i balans, så kan vi konstatera att de prognoser som finansministeriet har levererat ger oss ytterligare en uppförsbacke. Det som regeringen gör nu, istället för att resignera och slås ner av dåliga besked, är att ta ny sats. Vi har uppförsbacke men vi tar i ännu mera för
att orka upp med ett nytt modigt mål om en budget i balans, trots de negativa
besked som har kommit från Helsingfors.
Landskapsregeringen har köpt en kostym i storlek medium, år 2015 ska vi
komma i den. Det är målet.
Hur ser prognoserna ut för framtiden? Vilka klumpsummor kommer staten att leverera framöver? Den kristallkulan har ingen. Jag har under den här
hösten varit och hört på både presidenter, statsministrar och ministrar i den
här frågan. Man konstatera att Finland bara för några år sedan var ett av
världens mest konkurrenskraftiga länder. Nu är frågan, vad är det som har
hänt och hur ska man få det tillbaka?
Man kan se att det som startade som en bankkris och en finanskris 2008 så
är idag för EU och för Finland en kris i konkurrenskraft och tillväxt. Det som
man trodde att skulle bära Finland framåt, trots att de traditionella industrierna som skogsindustrin hade gått ner, det var att man fortfarande satsade på
en öppen och global ekonomi, på förnyelse, på kompetensförstärkning, innovationer och småföretag. Timingen där, i ett utebbande av de stora företag
som har burit den finländska ekonomin så länge, så gick snabbare än vad den
nya våren har hunnit spira och de nya företagen har kunnat växa fram. Det
finns ett glapp i tillväxtprognosen som gör att Finland just nu befinner i en
ganska svag tillväxtkurva och detta kombinerat med att man har en demografi som inte är så enkel, folk blir gamla och den arbetsföra delen minskar.
Regeringen föreslår en del åtgärder. Man är inne på att nu måste besluten tas
och man måste komma till förändringar när det gäller löneuppgörelser och
pensionsålder osv. Det som fortfarande är Finlands styrka är att man har en
högt utbildad befolkning, man har starka högskolor och universitet och man
har innovationer som är på gång. I spåren av att industrier lägger ner så uppstår det ändå nya småföretag som på sikt växer sig starka.
Jag tror inte att man ska räkna bort republiken vad gäller tillväxtfrågor.
Jag tror att det finns alla förutsättningar att komma igen, men vi står inför
några svåra år, det är helt klart.
Nu ska vi också definiera siffran på vad en hållbar kostnad är för landskapets offentliga kostym. Vad kan vi klara av? Vad tål kostymen både i upp- och
nedgångar, i högkonjunktur och i lågkonjunktur? Kan vi hitta storlek medium
som vi ska passa in i helst redan 2015, detta måste vi under den här budgetprocessen diskutera.
När det gäller samhällsservicereformen så gäller det från ord till handling.
Vi har fokuserat på två sektorer; socialsektor och infrastruktur. Man ska
komma ihåg den viktiga skillnaden som finns mellan de här två sektorerna.
Sociala sektorn kan inte på något sätt bli billigare i en situation där demografin ser ut som den gör och den äldre befolkningen som ökar. Det som vi kan
göra inom socialsektor är på något sätt att dämpa kurvan som annars går rakt
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upp. Inom infrastruktur har faktiskt infrastrukturgruppens arbete kunnat
visa på att inom kommunal- och landskapssektor tillsammans så har vi ett
ÅHS i infrastruktur och där finns det mycket att göra. Där gäller det att direkt
gå in i väldigt viktiga diskussioner mellan landskapet, Mariehamns stad och
kanske någon annan stor närliggande kommun och diskutera hur man hittar
gemensamma kostnadseffektiva strukturer inom det här området.
Samhällsservicereformen handlar ändå inte bara om kommunerna, det
handlar också om landskapet. Här är det mycket som är under förändring och
som vi håller på att arbeta med. Det som pågår inom väggarna här syns
kanske inte alltid och det kanske inte ens syns för lagtinget. Jag vill synliggöra några saker som de facto har ändrat och kommer att ändras. Revisionen
blir en revision under lagtinget inom en ganska snar framtid. Fastighetsförvaltningen blir en egen enhet. Ombudsmännen, som idag är flera och splittrade, blir en gemensam myndighet. Trafikavdelningen går från att vara en
serviceproducent till att bli en mer renodlade beställare. Det senaste beslutet
om ökad driftprivatisering av hela skärgårdstrafiken ger också direkta effekter på hela förvaltningen när det gäller vilka kompetenser som behövs för att
kunna upprätthålla en helt nytt trafikstruktur. Kansliavdelningen omformas
med stabsfunktioner till ett regeringskansli och trafikavdelningen blir en infrastrukturavdelning. ÅHS och finansavdelningen närmar sig varandra vad
gäller ekonomihantering. Det här är ett embryo som på sikt kan bli ytterligare
större och omfatta ännu fler verksamheter och flera offentliga aktörer. Det
här var några av de förändringsprocesser som redan är igångsatta och vi ska
snart berätta om ännu flera.
Vad gäller den digitala agendan så kan jag säga att otålighet är ett ord som
präglar både oss i landskapsregeringen och människor ute i vårt samhälle.
Många väntar på att det här ska bli förverkligat. Jag tror att det finns en stor
samstämmighet om att digitala lösningar är viktiga för att uppnå effektiva system. Vår förhoppning är att ord ska bli handling under hösten, att vi ska
kunna öppna det E-kontor vi har talat om. Vi kommer också att få gemensamma anställda som börjar jobba med de här sakerna, först och främst en
konkret samverkan mellan landskapet, ÅHS, Mariehamnsstad och kommunförbundet.
Tillväxt och flera jobb, som här sades har landskapsregeringen lanserat
projekt 2015, 20 miljoner ökade intäkter, inbesparingar och 15 miljoner satsningar. Det är otroligt viktigt att vi också ser till utvecklingsbehovet. Jag håller inte riktigt med om, om jag förstod vtm Roger Jansson rätt, att det offentliga har för mycket resurser, tvärtom. Om vi ser på siffrorna kring den offentliga sektorns storlek i relation till övriga länder så kan vi konstatera att den
offentliga sektorns storlek på Åland är 33 procent och att andelen anställda
inom offentlig sektor är 33 procent. Detta ska då jämföras med Sverige där
siffran är 32 procent, i Norge är siffran 36 procent och i Finland är siffran 28
procent. Att siffran är 28 procent i Finland beror mycket på att kostnaderna
finns inom det offentliga men lönerna finns på den privata sidan till följd av
ökade privatiseringar som man hoppas att skattebetalarna ändå tjänar på.
Det är mycket viktigt att både gasa och bromsa. Just nu kommer regeringen
att ägna mycket tid åt båda de här delarna i 2015. Tack.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack lantrådet för inlägget. Jag skulle vilja göra en liten rättelse. Lantrådet sade att Finland har varit konkurrenskraftigt och
nu tappat sin konkurrenskraft. För fem dagar sedan kom Världsekonomiforumet ut med en ny ranking och Finland har faktiskt behållit sin
plats som nummer tre i världen från i fjol, det är bara Schweiz och Singapore som är före. Mätt enligt den konkurrenskraften så står Finland
mycket stabilt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, jag såg också det. Men det är fortfarande inte helt igenom. Det finländska utbildningsundret, som man har sett genom PISA undersökningarna, måste omsättas också i ett tillväxtunder. Där borde det fortfarande ske någonting. Jag tror att de här rankingarna säkert kan vara bra
i många fall. Jag tror absolut att Finland har alla möjligheter att återta
sin konkurrenskraft. Finland är, precis som ett land i Europa, också beroende av att EU klarar av sin konkurrenskraft. Det som är lite intressant att se nu på den globala ekonomiska arenan är att de nya ekonomierna ser ut att tappa och det kan betyda att de gamla ekonomierna kan
stärka sina positioner.
Ltl Tony Asumaa, replik

Vad gäller konkurrenskraften i världens länder och varför Finland ligger
så högt, bara Schweiz i Europa ligger högre, är att Finland om någon
faktiskt har klarat kriserna bättre inom euro-området, när Världsekonomiforum jämför länder. Därför är rankingen hög.
Vad gäller utbildning så säger Världsekonomiforum att om Finland
ännu skulle utnyttja sina teknologier så skulle de ha en mycket stor
chans att faktiskt gå om både Schweiz och Singapore och rankas som
världens mest konkurrenskraftiga land.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det inlägget. Som sagt, Åland är beroende av både skatteintäkterna och att Finland både är attraktivt för investeringar och även kan
stärka sin konkurrenskraft. Det har direkt påverkan för åländska företag
och framförallt på logistiksektorn. Vi får hoppas att Finland återtar sin
position.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Lantrådet nämner samhällsservicereformen och sociala sektorn. Lantrådet trodde inte att den sociala sektorn kommer att
spara pengar, men däremot skulle de ökade kostnaderna dämpas på
grund av demografin som nämndes. Det är många, framförallt många
ute i kommunerna, som är fundersamma till det här. Kommer landskapsregeringen att göra någon ekonomisk analys av hela samhällsservicereformen och presentera den? När man läser om den sociala sektorn
så är arbetsgruppens bedömning att man torde spara pengar men man
har inte gjort några beräkningar. Kommer de här beräkningarna att göras före man lanserar hela det här lagpaketet på en reform?
44

Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag lade märke till en siffra som ltl Runar Karlsson påtalade angående
hur landskapsandelarna har ökat oerhört kraftigt, från 9 miljoner till 20
miljoner under de närmsta åren, särskilt inom äldreomsorg och socialsektor. Det är ett faktum. Med den ökande andelen äldre så ökar också
kostnaderna inom den sociala sektorn. Alla vi som har fått ÅSUBs presentation har sett hur kostnadsökningen går spikrakt uppåt. Man kan
jobba för att stävja den kurvan och dämpa den. Jag tror inte att man ska
drömma om att det är just inom socialsektorn finns väldigt mycket stora
inbesparingar att hämta. Däremot ser det ut att finnas inbesparingar
inom infrastruktursektorn. Där gäller det att gå rakt på rödbetan och
börja tala om hur vi kan hitta de gemensamma strukturerna för väghållning, byggnadsinspektioner och annat som har varit på agendan.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag är tacksam för svaret. När det gäller den tekniska
sidan så är jag helt inne på att man tittar på möjligheterna att konkurrensutsätta och privatisera för att se hur man kan göra. Det finns ju redan idéer i Ålands Vatten angående hur man kan starta upp en service
till kommunerna när det gäller den tekniska sidan. Det är ett bolag som
redan alla kommuner är delägare i. Varför kan man inte utveckla det?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det finns säkert alla möjligheter att titta på alternativ och modeller
inom den här sektorn. Landskapet har tagit på sig ansvaret att leda
samhällsservicereformen, men kommunerna är fortfarande väldigt viktiga spelare och aktörer, om vi ska, som landskapsregeringen önskar,
utnyttja o den halva miljarden, som vi använder varje år, på ett mera optimalt sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Tack fru lantråd för ett bra val, inledningen var bland
det bästa som har sagts idag, åtminstone topp tre i den här debatten.
Den typen av framåtblickande realism som vi hörde i den här debatten
skulle jag gärna höra mer av i den här salen.
Särskilt välkomnar jag att regeringen, som jag uppfattar det, har för
avsikt att ägna kraft och tid på att ta fram detaljerade förslag för att vi
ska komma in i vår kostym i storlek medium. Vi är alla överens om att vi
står inför en jätteutmaning. Jag är övertygad om att vi kommer att behöva både mod och fördomsfritt tänkande i den här processen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det. I november får ltl Valve på ett integrerat sätt vara med att
förverkliga den politiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka för ett bra anförande. Jag är glad r
att lantrådet nämnde att vi ska nå budget i balans under den här mandatperioden och att vi nu ska gå från ord till handling. Jag är också glad
över att lantrådet sträckte ut en extra lång hand när det gäller samarbete
med staden. Jag är helt övertygad om att staden också är intresserad av
att föra vidare dialoger med landskapsregeringen i de här frågorna inom
en ganska snar framtid.
Lantrådet tog upp frågeställningen om definitionen på hållbar kostnadsnivå. Den är viktig, den diskussionen behöver vi föra. Jag tror att
den hållbara kostnadsutvecklingen främst ska bestå av klumpsumman
och de avgifter vi tar ut. Sedan skulle PAF-medel, lotteriskatt och flitpeng gå till investeringar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi måste diskutera de sakerna på ett mera seriöst och djuplodande sätt.
Det är viktigt att vi fortsätter att renodla förvaltningen och den offentliga sektorn inom landskapets egna verksamheter, så att vi fortsätter att
vara en effektiv liten förvaltning som lagstiftar och ser till att lagarna
följs, men att vi inte tar på oss fler serviceutförande uppdrag i landskapets regi. Jag tror att både landskapet och framförallt Mariehamns stad
behöver den här diskussionen inom infrastruktursektorn. Vi står båda
inför stora utmaningar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för det. Vad landskapet ska ta på sig och inte står också i vårt gemensamma regeringsprogram, så det ligger helt i linje med det.
Det är bra att vi jobbar för att få en budget i balans. Jag uppmärksammade också att lantrådet nämnde att man nu till 2015 har beställt en
kostym i storlek medium. Jag kan nästan lova att jag själv också kommer att kliva i den kostymen, om landskapet lyckas få budgeten i balans
tills dess.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det kommer definitivt att krävas både uthållighet och hårt arbete.
Sedan ska vi också minnas att det finns ett liv efter 2015. Den här regeringens målsättning är att det ska vara en hållbar kostym så att inte någon söm exploderar redan 2017 för att vi har tänkt fel eller sparat oklokt.
Därför ber jag att alla inom regeringsblocket ägnar mycket tankar åt hur
det här de facto ska gå till och att vi långsiktigt klarar av att hålla formen
i storlek medium.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag kommer i obunden samlings gruppanförande helt allmänt att
reflektera över meddelandet vad gäller halvårsredogörelsen och budgetförverkligande år 2013.
Vi i obunden samling tycker att det här är en positiv ingrediens i det
parlamentariska arbetet. Det är bra att vi har fått möjlighet att ha en debatt
om halvtidsredovisningen.
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Vi lever i en värld som är digitaliserad och mycket sker väldigt snabbt.
Inom det privata har vi kvartalsrapporter och därför är det på sin plats att vi
även inom det offentliga nu har halvårsredogörelse.
Jag hade själv möjlighet att sitta med i finansutskottet när vi för en tid tillbaka överraskades av överskridningarna i ÅHS budget. Det var bland annat
en av de utlösande faktorerna som fick finansutskottet att beställa den här
halvårsredovisningen från landskapsregeringen för att kunna debattera här i
lagtingssalen. Det kändes frustrerande för finansutskottet att få de här
pappren när vi i princip kunde ta del av en historiebeskrivning. Hade vi då
åsikter så kunde man inte längre ändra på något utan det var mera en form av
historiebeskrivning.
Vi tycker att den här rapporten är bra för den parlamentariska ordningen.
På det här viset ges oppositionen möjlighet att delta i diskussionen när det
gäller att komma med konkreta förslag inför det kommande budgetåret. Det
är precis i de här tiderna som landskapsregeringen sätter sig ner och börjar
titta på budgetförverkliganden för följande år och landskapsregeringen kan få
en positiv input från hela lagtinget när det gäller olika satsningar från det
första halvåret.
Vi tror att den här rapporten kommer att påverka positivt även när det gäller förvaltningen. I och med att förvaltningen gemensamt nu arbetar mot datumet att leverera halvårsredogörelse så tror vi ifrån obunden samling att det
får positiva inverkningar på samtliga avdelningar inom landskapsregeringen.
Visst har det tidigare funnits delårsrapporter och kvartalsrapporter men de
har mera varit för internt bruk inom avdelningarna. I och med att de olika
avdelningarna nu lämnar en gemensam redogörelse så tror vi att förvaltningen fokuserar mera på budgeten på ett positivt sätt.
Under dagens debatt, herr talman, har det redan diskuterats målsättningar
om en budget i balans. Från obunden samlings sida har vi fortfarande en
målsättning att ha en budget i balans. De siffror som nu har kommit ifrån finansministeriet har ju inte gjort den här målsättningen lättare. Vi har fortfarande inte gjort avkall när det gäller en budget i balans.
Finansministern lanserade 2015 paketet. Vi från obunden samling tycker
att det är väldigt bra utgångspunkt att spara 20 miljoner och utveckla för 15
miljoner de kommande åren. Det är viktigt att vi gör det på ett smart sätt så
att våra sparåtgärder inte biter oss i svansen i andra ändan, utan att vi kan
göra det även med tanke på utvecklingen av 15 miljoner. Vi måste kunna prioritera om och göra saker på ett annat sätt och kanske inte göra som vi alltid
har gjort tidigare. Med hänvisning till det här så tror vi att den utmaning vi
har framför oss när det gäller budgeten för 2014, det överstiger problemen
när vi läser den senaste halvårsredogörelsen. Vi får med tillförsikt jobba tillsammans för att vi ska lyckas med att nå en budget i balans. Tack, herr talman.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Det är bra att regeringen nu för första gången lägger korten på
bordet och beskriver allvaret i den ekonomiska situation vi länge har befunnit
oss i. Jag tänker framförallt på den likviditetsanalys som finns på sidan 6 i
halvårsredogörelsen där man inte behöver vara ekonomiprofessor för att förstå att landskapets strukturer ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv är fullständigt ohållbara.
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Jag vill gratulera den sittande landskapsregeringen till att man nu både inser och presenterar allvaret. Det ter sig som att regeringspartierna har vaknat
från sommardvalan i fyrklöverängen, och det vill jag påstå att inte kom en
minut för tidigt!
Backar vi tillbaka bandet bara några månader till debatten om den första
tilläggsbudgeten för år 2013 lät så finansministerns sammanfattande analys
av regeringens ekonomiska arbete så här: ”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.”
Det var enligt vår mening då liksom nu närmast ett arrogant svar på den
analys finansutskottet gjorde ett halvår tidigare i samband med ordinarie
budget: ”Utskottet har erfarit att finansministeriets prognos från hösten
2012 kan vara optimistisk. Utskottet bedömer att den kommande prognosen
för den finländska ekonomin sannolikt ytterligare måste skrivas ner. Det
finns bl.a. risk för att skatteinkomsterna kommer att minska i förhållande
till prognosen.”
Vidare skrev man: ”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.”
Finansutskottet insåg redan då den överhängande risken att inkomsterna
skulle sina och vädjade av oro efter större inbesparingar. Hur kunde då regeringen kallt luta sig tillbaka på prognoserna som finansutskottet benämnde
som riskabla, och i en enda mening motivera den tandlösa tilläggsbudgeten
så här: Jag upprepar: ”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.” Finansutskottet varnade men finansminister Nordlund
och den sittande regeringen valde att ignorera finansutskottets varningar.
Nu är vi i alla fall på banan. Vi tycks dela synen på hur allvarlig situationen
är, vilket är oerhört bra och en helt nödvändig utgångspunkt i den fortsatta
debatten.
Jag hoppas att debatten här idag och framöver i höst ska handla om främst
åtta tecken; 20 000 000 euro, vilket är nettoeffekt av inbesparingar och
ökade inkomster som man väljer att kalla det i halvårsredogörelsen och som
jag tolkar har regeringen som målsättning att rätta till det strukturella underskottet i landskapets budget. Jag hoppas att det är så. Det får inte vara en
fråga om vi ska spara 20 miljoner. Vi måste göra det till en fråga om hur.
Vi i Ålands Framtid står fast vid vår linje att landskapet måste minska sina
konsumtionsutgifter. I budgeten för i år 2013, föreslogs konsumtionsutgifterna utvecklas enligt följande:2012:189 miljoner euro, 2013:191 miljoner euro,
2014:194 miljoner euro, 2015:197 miljoner euro. Från 189 miljoner euro till
197 euro på 4 år, innebär genomsnittligt procentuell ökning på 1,5 procent
per år. Utvecklingen föreslogs således ungefär följa inflationen, vilket tyder
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på att verksamheterna rullar på ganska exakt som tidigare. Mot den bakgrunden förslog Ålands Framtid i samband med budgeten för 2013 att landskapsregeringen skulle anta en målsättning om att spara 5 procent av konsumtionsutgifterna årligen, vilket skulle ha resulterat i 23 miljoner lägre konsumtionsutgifter 2014 jämför med landskapsregeringens nuvarande plan.
Med andra ord, de 20 miljoner som landskapsregeringen, nu vill spara för att
få budgeten i balans, när man påpassligt vaknat i fyrklöverängen.
Det borde inte råda några tvivel om hur Ålands Framtid vill göra för att
uppnå det inbesparingsmål som landskapsregeringen nu satt upp. Minska
konsumtionsutgifterna. Följdfrågan som upprörda regeringsföreträdare med
rätta nu ställer sig nere i bänkarna är: Hur? Vad vill Ålands Framtid? Därför
ska jag inleda med några konkreta förslag.
Skicka socialminister Aaltonen och ÅHS-styrelse till Island på studiebesök
och undersök hur de har kunnat minska sina offentliga hälso- och sjukvårdsutgifter med 20 procent. Ta med de bästa bitarna hem och gör likadant. Presentera med fördel resultatet i det meddelande som centerns gruppledare beställde idag, så lovar vi att bidra med våra prioriteringar både i debatten och i
styrelsearbetet.
Fortsätt arbetet på trafikavdelningen med målsättningen att göra privatiseringar. Det ska bli spännande att se siffrorna presenteras från det konkreta
Skarvenexperimentet, för att få en indikation på de eventuella besparingar
som kan göras. Jag vill rikta en eloge till trafikministern för att våga prova
dessa nya vägar och hoppas att utfallet blir det samma som ambitionen. Om
vi går in för att privatisera skärgårdstrafiken i sin helhet vill jag även lyfta
fram den eventuella möjligheten att sälja tax-free på södra linjen. Det har inte
varit möjligt så länge sjötrafiken har drivits i offentlig regi. Men om vi nu går
in för att privatisera skärgårdstrafiken så är det här en möjlighet som vi
måste utreda en gång för alla, så att vi få ett tydligt svar. Finns de juridiska
möjlighetera till tax-free på södra linjen? Det kunde möjliggöra lägre anbud
på trafiken för landskapets del, och skapa nya möjligheter för drivna redare.
Det vill jag att regeringen tar med sig i det fortsatta arbetet.
Använd privatiseringstänket man använder gällande sjötrafiken också för
väghållning och annan teknisk verksamhet. Inför de utmanarrätter som man
har lovat granska i regeringsprogrammet och öppna således nya möjligheter
till företagande och kreativitet, även inom väghållningen och den övriga tekniska sektorn.
Granska kostnadsutvecklingen för Ålands gymnasium. Man har svårt att
hålla sig inom årets budget och i denna halvårsredogörelse beräknas kostnaderna uppgår till 17,3 miljoner. Före gymnasiereformen genomfördes så kostade skolorna enligt bokslut för 2010 sammantaget: 12,8 miljoner. En ökning
på 4,5 miljoner eller 35 procent. En utveckling som omöjligt kan förklaras av
avtalsenliga löneförhöjningar eller nya mindre uppgifter för myndigheten.
Kostnadsutvecklingen kan man med fördel läsa i ljuset av ÅSUB:s jämförelse
från år 2000 där den åländska gymnasieutbildningen i snitt var 26 procent
dyrare än sina svenska motsvarigheter och 45 procent dyrare än sina finska,
alltså 45 procent dyrare än det finska utbildningsundret. Det är något som
landskapsrevisorerna påpekat bl.a. 2008/2009, men utan dess större effekt.
Det finns således stora möjligheter att göra inbesparingar på Ålands gymnasiums konsumtionsutgifter, utan att nivån på utbildningen sänks till en sämre
nivå än i våra grannländer. En uppdaterad benchmarking omfattande om49

kringliggande regioner vore verkligen på sin plats, kombinerat med fallstudie
av ett positivt exempel i närområdet enligt samma logik som med Islands
sjukvård och vår egen.
Den digitala agendan måste konkretiseras och fokus måste flyttas om.
Även här kan vi få mycket inspiration från närområdet. Lagtingets BSPCdelegation, där jag själv har förmånen att ingå i, fick en intressant introduktion under årets kongress i Estland. Den som är intresserad kan gå in på eestonia.com och läsa. Där finns en lista i kronologisk ordning över de milstolpar Estland har passerat från 1994 till dags dato. En snabb analys visar att
Åland har hunnit dit Estland befann sig 2002. Vi ligger lite lätt efter, kan man
konstatera. Man behöver inte läsa vidare mera än 5 minuter för att inse att vi
har börjat i fel ända här på Åland, när vi försöker ta ett helhetsgrepp och dra
in kommunerna och diskutera gemensamma upphandlingar för hela det offentliga Åland.
Under listan Framgångsfaktorer och rubriken ”Gör inte” skriver esterna
fritt översatt: ”Försök inte tvinga alla att använda en centraliserad databas
eller system, som inte möter deras behov och kommer att ses som en börda
snarare än en tillgång”.
Jag upprepar det som vi i Ålands Framtid försök flera gånger vad gäller
den digitala agendan, man måste börja med landskapsregeringens egna ITsystem och uppdatera dem eftersom kommunerna redan ligger långt före och
skapa lösningar som gör att kommunerna sedan med sina befintliga system
kan ansluta. Vi kan inte fokusera för brett och riskera att det inte blir någonting alls med den här reformen.
Skicka därför gruppen som jobbar med digitala agendan till Estland omedelbart för studiebesök och inspiration och upprätta kontakter dit för vägledning i det fortsatta arbetet. Billigt blir den här reformen inte, för kompetens
kostar pengar, men inkompetens kostar ännu mer.
Vi vill alltså se att landskapsregeringens egna verksamheter minskar sina
konsumtionsutgifter. Varför är vi då så angelägna om detta, att inbesparingarna ska göras just här?
Det handlar om vårt sätt att se på samhället och ekonomin som helhet. Offentlig sektor skapar inte de nya inkomster som vi behöver. Nya pengar skapas av näringslivet. Det är därför A och O att vi inte försämrar förutsättningarna för att skapa dessa välbehövliga slantar.
Vi har en hög nivå på samhällsservicen och måste inse att vi inte har råd
att fortsätta så om den ekonomiska politiken inte ska slå mot medborgarnas
plånböcker, köpkraften och näringslivets ekonomiska förutsättningar och näringslivets konkurrensläge.
Vi vill inte se att ytterligare kommunalskatteavdrag slopas så att skattetrycket äter upp köpkraften. Vi vill inte se bidragsexperiment som riskerar
slår undan benen för den åländska primärnäringen och dess förädlingsindustri som de facto på senaste tiden varit en av få ljusglimtar på den ekonomiska himlen. Vi vill inte se att landskapsregeringen inför landskapsskatt,
även om det knappast skulle förvåna med tanke på vilken färg lantrådet brukar ha på halsduken. Vi vill inte se minskade landskapsandelar som tvingar
redan pressade kommuner till ytterligare kommunalskattehöjningar och ytterligare minskar köpkraften, såsom moderaterna tidigare i debatten föreslog. Vi vill inte heller bygga välfärden på PAF-inkomster vars långsiktighet vi
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endast kan gissa oss till. Allra minst vill vi att finansministern som han tidigare befarade, ska behöva gå till banken och börja lån för driften.
Vi vill att regeringen tar sitt ansvar och minskar sin egen verksamhet och
sina konsumtionsutgifter så att vi kan upprätthålla goda förutsättningar för
företagande och ekonomisk tillväxt. Det borde vara en självklar målsättning
på det borgerliga Åland. En målsättning som bäst uppnås genom att ta inspiration från våra omkringliggande regioner, det finns gott om goda exempel
där ute. Vi måste åka dit, lära oss, ta med dem och förverkliga dem. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Tack för den delen som gällde att vi ska ta tillvara
goda exempel i omvärlden. Jag tycker att det är bra, det ska man alltid
fundera på att göra. Ltl Axel Jonsson tog upp som exempel inom den digitala agendan och skolvärlden. Man kan konstatera att balterna under
lång tid har levt under kommunismen och var långt efter oss. Sedan fick
de börja på nytt, de hade inga böcker och ingenting och sedan har de
gått rakt in på digital utrustning. Estland har inte levt med vår ryggsäck
med IT-system. De har direkt kunna gå in i den digitala världen. I det
avseendet ligger de inom vissa områden kanske något före oss. Man kan
se vad de har möjligheter. Jag är inte lika säker på att de klarar av att leverera kunskapen. Jag återkommer i nästa replik om ekonomin.
Ltl Axel Jonsson, replik

Säkert ligger vi före Estland inom vissa delar. Men ser man på helheten
så ligger de mil före oss. År 2005 hade man det första elektroniska valet
i Estland. Man kan få e-recept, precis som i Sverige, det är någonting
som vi i dagsläget bara kan drömma om. Det finns många exempel i Estland. Vi kan åka dit, vi kan kopiera de goda exemplen och vi kan implementera dem här hemma Åland. Vi behöver inte uppfinna allt det här på
nytt, speciellt inte när vi har en granne som kanske är världsledande på
området. Det ligger ändå så pass nära att man är där följande morgon
och man åker på natten härifrån. Det tycker jag att vi ska tänka på i det
fortsatta arbetet med den digitala agendan.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Vi måste fortfarande komma ihåg att vi har haft ett
bagage som vi lever med och som de inte har haft. Det kanske inte går
att ändra så där radikalt snabbt. Men förändring ska vi göra.
Ltl Axel Jonsson säger att Ålands Framtid exempel är konkreta. Men
jag hör inte konkretiseringsgraden i dem. Den enda konkretiseringsgrad
som jag hör är vad vi inte ska spara på. Vi ska inte minska landskapsandelarna till kommunerna. Vi ska inte gå in för LBU-programmet. Det är
stora pengar här. På inbesparingssidan är det ofta schablonmässigt. Vi
måste bli detaljerade. Vtm Roger Jansson nämnde att vi måste mera detaljerade och tala om vad vi vill. Jag hörde bara ordet konkurrensutsätta, och det har man börjat med i färjtrafiken. Ta en minister som gisslan och granska kostnadsutveckligen, konkretisera den digitala agendan.
De här begreppen är luddiga. Vad är det vi ska spara på? Detta måste jag
få höra mer om.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Vi har haft en ambition här i salen att försöka hålla oss på en övergripande nivå, även när vi diskuterar den ekonomiska politiken. Därför har
vi en budget som är betydligt tunnare än tidigare. Vi har t.ex. slopat den
del som beskrev ÅHS-verksamhet, som tidigare debatterades här i salen.
Målsättningen med det har varit att vi ska hålla debatten på en övergripande nivå. Orsaken är att vi inte har kompetens att säga exakt vilka detaljer som ska sparas här och där. Vi har gett ÅHS styrelse ett mycket
större ansvar för att hålla sin budget och sköta sin ekonomi och då
måste vi också ge dem det fulla ansvaret. Vi säger vilka pengar de har till
sitt förfogande, lös det på bästa sätt! Vi är övertygade om att vi måste
försöka hålla den ekonomiska debatten också på den här övergripande
nivån, annars riskerar vi att bli ett kommunfullmäktige även i den här
salen. Det är inte en positiv utveckling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Axel Jonsson säger att ministern i ÅHS styrelse borde
åka till Island för att studera hur man där har minskat hälso- och sjukvårdskostnaderna med 20 procent sedan den ekonomiska kollapsen
2008-2009. Jag tycker knappast att vi behöver åka till Island för detta.
Vi känner mycket väl till situationen på Island. Vi vet att de till och med
har lägre patientavgifter än vad vi har på Åland. Men man har en helt
annan struktur än vad vi har. De sju hälsoregioner, de har privatiserat
all specialistsjukvård, det köps av privata vårdproducenter. Jag tycker
inte att man kan jämföra Island med Åland. Vi har våra egna problem
att tackla. Vi har hittills valt att ha en bred palett av vård att erbjuda
ålänningarna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om islänningarna har lyckats spara 20 procent av sina offentliga hälsooch sjukvårdsutgifter genom att privatisera delar av specialistsjukvården. Vad är det som säger att en sådan lösning inte skulle kunna fungera
här på Åland? Givetvis har vi våra egna problem och vi måste göra våra
egna ställningstaganden, men det hindrar oss inte att inspireras av islänningarna. Vad har de använt för metoder? Är de sjukare än oss? Dör
de tidigare? De inbesparingar som Island har gjort, har det gått ut överbefolkningen? Vem har drabbats av negativa effekter? Vilka inbesparingar har medborgare klara sig utan? Det är väl relevanta frågor att
ställa om vi ska utveckla våra egna verksamheter.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag menar ändå att någon privatisering av Ålands hälsooch sjukvård inte är aktuell under den här landskapsregeringen. Vi kan
konstatera att man helt enkelt har minskat på vården som man erbjuder
islänningarna. Det är kanske någonting som måste bli aktuellt att diskutera också på Åland. Vad ska erbjudas i offentlig regi och vad ska man
göra privat? Den processen har påbörjats.
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Sedan kan man också göra en annan jämförelse. Islands hälso- och
sjukvårdsbyrå, motsvarande vår, har minst fem gånger flera anställda
som administrerar den byrån. Vi har en landskapsläkare och en inspektör. Man kan nog jämföra på många olika sätt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är inte administrationen som utför sjukvården i den dagliga verksamheten. Det handlar om vilka verksamheter vi vill erbjuda, precis som
ministern var inne på. Det är lite förvånande att ministern inte är intresserad av att veta inom vilka områden som man har slutat erbjuda sjukvård på Island. Vilka konsekvenser har det fått? Har medborgarna klarat
sig utan detta? Finns det möjlighet för oss att inspireras och ta lärdom
av det positiva som man säkert får med en så stor förändring? Vi måste
givetvis ta lärdom även av negativa förändringarna. Vi har väl all anledning att åka dit och ta reda på vilka misstag vi inte ska göra och vilka positiva exempel som vi kan använda oss av även här. Jag tycker att det är
synd att socialministern inte vill ta till sig av det här initiativet och låta
sig inspireras av andra som har bra lösningar på liknande problem. Jag
hoppas att ministern ändå kan sätta sig i sitt kontor och överväga det
här ytterligare en gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Det var ett hyfsat konkret anförande av ltl Axel Jonsson, med
en del förslag på vad man kan göra. Jag tycker att det finns en klokskap i
att titta på hur andra har gjort. Tar vi t.ex. gymnasieskola så tror jag att
man kan dra nytta av vad man har gjort på andra ställen. Däremot tror
jag inte på modellen att kopiera. Man ska aldrig tro att man kan överföra
något från ett till ett annat. Som ltl Axel Jonsson kom in på här i ett replikskifte så ska man försöka samla erfarenheter och försöka hitta de bitar som går att göra här. När det gäller den åländska gymnasieskolan
finns det saker att utveckla mycket, mycket mera. Vi ska också minnas
att den utveckling som sker runt omkring oss, framförallt på yrkesutbildningen, är väldig snabb och det gäller för oss att hänga med, vilket vi
också försökt göra nu.
Jag vill sedan rätta en del av de siffror som har förekommit här i debatten. Tittar man totalt på vad de gamla skolorna gjorde sig av med år
2010, både bokslutssiffror och det som var överfört från 2009, så låg
summan grovt på 15,5 miljoner och nu ligger summan på 17,3 miljoner.
Där ligger siffran ungefär, enligt det som jag har kunnat få fram.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi är i alla fall överens om att det finns en stor potential i Ålands gymnasium. Det finns många utvecklingsmöjligheter. Där har vi också många
intressanta internationella exempel, t.ex. Österrikes lärlingssystem och
deras utbildning där de halvt har gått över till en privatiserad utbildning. Det har gett goda resultat. Det finns stora möjligheter till inbespa53

ringar på Ålands gymnasium, åtminstone när man ser till kostnadsutvecklingen och den tidigare benchmarking som vi har gjort vad gäller
utbildningen. Jag hoppas att utbildningsministern tittar noga på det
här, tar det på allvar, åker runt i världen och hittar positiva exempel.
Förhoppningsvis kopierar han inte allt utan tar de godbitar han hittar
och förverkligar dem också här på Åland. Det är dags att vi börjar lyfta
blicken lite i den här salen och faktiskt åka runt och ta inspiration utifrån, det tror jag att utbildningsministern och jag är överens om.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Axel Jonsson och jag är helt överens om att man ska
fånga tankar och idéer och det som finns utanför. Navelskåderiet, att
sitta hemma och försöka uppfinna saker och ting, vinner man ingenting
på. Jag upplever också att vi är på god väg i det här sammanhanget. Vi
har gjort en reform som handlade mycket om omorganisation och hur
man skulle organisera gymnasialstadiet. Nu börjar vi så småningom ha
den på plats. Då är följande steg att också se till att man jobbar med frågor som handlar om att utveckla själva utbildningsalternativen. Vi är
helt hållet överens i de här frågorna. Vi rör oss sakta framåt.
Det som kan bekymrar mig lite i det här sammanhanget är att i de
stränga ekonomiska tider som vi har nu är det just utvecklingspengar
som brukar få stryka på foten, här måste vi fundera på hur vi kan lösa de
bitarna. När vi diskuterar utbildningsfrågor här i salen så tror jag att det
skulle vara viktigt med den här tongången som förekommer nu, och inte
som tongången under budgeten där det handlade om att stryka 800 000
euro rakt av från Ålands gymnasiums budget. Det betyder de facto i
dagsläget 120 utbildningsplatser. Det är bra att man just resonerar
såsom ltl Axel Jonsson gör nu, ett långsiktigt arbete för att hitta en kostnadsnivå som blir korrekt. Vårt system är dyrt idag, men vi kan utveckla
det framåt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Om man sparar 800 000 euro så beror det ju precis på hur man genomför den inbesparingen. Han man samma gruppstorlekar? Då kan man
säkert räkna hem det till 120 studieplatser. Däremot tror jag personligen
att man vinner mycket mera på att satsa på lärarlöner, ha större gruppstorlekar och på det sättet attrahera duktiga lärare till skolorna. Jag tror
att det är viktigare än att vi har små grupper och små klasser. Detta kan
man diskutera i all oändlighet. Har vi en sådan situation där regeringen
inte föreslår tillräckliga inbesparingsåtgärder så är det väl oppositionens
uppgift att göra det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, jag börjar där vi slutade. När det gäller
konkurrenskraften för lärarlöner så ligger vi väldigt bra till på gymnasiesidan
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idag. Vi ligger de facto väldigt, väldigt bra till. Tittar vi också på undervisningsgrupperna så är det likadant där.
Den 1 augusti 2011 var ett ganska stort datum för den åländska gymnasieutbildningen. Då gick man över från sju självständiga skolor till att få en
myndighet, Ålands gymnasium, med två skolor; Ålands lyceum och Ålands
yrkesgymnasium. Det här föregicks av en ganska snabb process. Landskapsregeringen lämnade ett meddelande till lagtinget där man skisserade på sina
planer. Kulturutskottet jobbade med dem, kom med sina synpunkter och
landskapsregeringen levererade sedan ett lagförslag som långt gick i linje
med det som det dåvarande kulturutskottet hade lagt upp. Efter det fick man
ungefär ett halvår på sig att genomföra den förändring av strukturer som
skulle göras. Samtidigt hade man också lagt om systemet med schemaläggning så att man hade en schemaläggning som skulle gälla samtliga skolor och
samtidigt fick man också ett nytt löneavtal att hantera. Det var ett löneavtal
som i grunden var väldigt olika det som man hade varit van med tidigare
inom utbildningssektorn. Från det som man hade varit van vid, undervisningsskyldighet som i princip gällde varje vecka varje månad, så blev det nu
en total arbetstid som gällde för ett läsår.
Tiden för att sätta det här i kraft var knapp. Det är alltid lätt att hålla upp
backspegeln och säga att om vi hade väntat så hade det kanske gått bättre.
Jag är inte hundra procent säker på det. Däremot finns det säkert saker i processen som hade kunnat göras bättre.
Med den nya skolan som började den 1 augusti hade man en helt ny struktur vad gällde ledning och organisation. Utöver detta fanns någonting som
populärt brukar nämnas för skolkultur, dvs. varje skolhus hade utvecklat sitt
sätt att styra och bedriva sin verksamhet i skolan. Nu skulle man försöka få
detta att bli ett, för alla system byggde på att man skulle skapa en helhet som
strävade till en myndighet, två skolor och man skulle kunna utnyttja resurserna tillsammans. Men när man har med människor att göra så tar det tid
att övertyga att det här är rätt väg att gå. Det som man har gjort är ju nästan
alltid bra, det är åtminstone tryggt. Förändring skapar en hel del rädsla. Förändring skapar framförallt många frågeställningar kring hur framtiden kommer att se ut om man lämnar det som man en gång har haft.
Vi hade en operativ ledning i skolan som vågade ta sig an de här bitarna.
Det var många svåra beslut som skulle tas, även där togs det felaktiga beslut.
När man vågar börja ta beslut i svåra lägen så kommer man att ta helt rätt beslut, man kommer också att ta många beslut som kanske inte är helt rätt och
kanske till och med helt fel.
Organisationen har visat på att man vågar backa när man har upplevt att
saker och ting har gått fel. Då har man ändrat sig och gjort det på nytt. Sakta
men säkert växer nu fram en organisation som jag är helt övertygad om att
kommer att bli ett synnerligen väl fungerande Ålands gymnasium. Jag tror
också att man ska ta lärdom av de här åren som har gått när vi jobbar med
andra processer som handlar om att försöka hitta nya strukturer för att jobba
vidare.
Utöver att man hade förändringar som gäller organisationen så gjorde utvecklingen runt omkring oss att nya läroplaner behövdes tas fram, även den
nya gymnasielagen krävde nya läroplaner framförallt inom yrkesgymnasiet.
Läroplanerna uppdaterades i snabb takt. Vi har hållit på med de sista läroplanerna till och med så sent som under detta år. Nu börjar vi vara i det läget
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att de är uppdaterade. Nu ska de fungera som det rättesnöret man har att
bygga upp utbildningen utgående från. Men det är också en sådan sak som
skapar ganska stort merarbete i organisationen när det gäller att få vardagen
att fungera. Läroplanerna kanske inte går att ha exakt uppbyggda såsom man
hade under tidigare år.
Det här är inte en bortförklaring, utan en förklaring. Alla de här sakerna
gjorde att fokus kanske inte alltid blev satt på att hålla ihop ekonomin. Man
hade fullt sjå med att se till att vardagen för de studerande faktiskt fungerade.
Ni minns de första åren med väldigt mycket kritik mot hur schemaläggningen
såg ut. Det fanns sådana som hade extremt många håltimmar och ibland inte
visste vad de skulle göra veckan efter. Allt detta har man jobbat sig ur. Här
har vi också en av orsakerna till att 2012 års budget visade sig stämma ganska
dåligt överens med verkligheten när det gäller lönerna. Man hade inte riktigt
kontroll på hur många timmar som gick åt. När man började få kontroll på
detta så kunde man också lägga en budget som var mera realistisk, vilket
också 2013 års budget till vissa delar var. Men då kom den andra delen in och
det visade sig att det avtal, man hade haft, också innehöll en hel del justeringar. När man körde igång den nya myndigheten var de ekonomiska uppföljningssystemen inte heller riktigt heller utvecklade. Det medförde att det inte
var så lätt att få fram de korrekta siffrorna. Man gjorde då någonting som
man trodde att var rätt.
Nu visar siffrorna för 2013 ungefär 580 000 euro högre kostnader än vad
man budgeterade. När man har det underskottet så har man ändå gjort väldigt stora förändringar från gymnasiet ledning sida. Man har optimerat
grupper och man ser över hur man använder lärarresurser. Man har bl.a.
dragit in en utbildningslärartjänst, en administratör. Man har lämnat en annan tjänst som administratör vakant, en utbildningsplanerare. Vi har minskat
antalet studiehandledare med 1,3. Vi har minskat en tjänst som studiesekreterare, kanslist, med 0,5. Två t tillfälliga tjänster som skolvärdar är indragna
och 5,4 tillfälliga lärartjänster är också borta. Det är totalt lite drygt 11 tjänster som har tagits bort. Det är inte några små åtgärder som man har gjort i
skolan på grund av det här. Det som syns i månatliga inbesparingar på detta
är ungefär en summa på 50 000 euro. Som ni märker så har de här inbesparingarna gjorts på ett sådant sätt att man ändå ska säkra undervisningssituationen, den ska inte försämras.
Man får nu ofta höra att de studerande har mindre lärarledd undervisning
och att det här beror på inbesparingar och att håltimmar beror på inbesparingar, men det stämmer faktiskt inte överens med verkligheten. Orsaken till
att man idag har flera håltimmar eller egen arbetstid beror på att läroplanerna, som man tog i samband med förändringen, också förändrade hur mycket
lärarledd tid man skulle ha.
Det ligger mycket i det som ltl Axel Jonsson var inne på, dvs. att försöka
hitta nivåer på hur mycket tid som ska vara lärarledd och hur mycket tid som
ska spenderas ute i företag. När det gäller samarbete med näringsliv och arbetsliv så finns det otroligt mycket att göra. Vi använder oss betydligt mycket
mera av att hålla våra ungdomar inne i skolan i förhållande till både Sverige
och Finland. Om vi har tekniska ämnen som kräver verkstäder och liknande
så stiger kostnaderna ganska fort. Det samma gäller naturligtvis också andra
områden där man kanske i högre utsträckning kunde vara ute i näringslivet.
Det finns ett behov av att utveckla de här sakerna.
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Det pågår ett arbete att nå en budget i balans utgående ifrån att försöka
slimma organisationen så gott det går, men det finns också gränser för det.
En sådan gräns har vi nått just nu som jag ser det. Vi går öppet ut och säger
att det finns ett underskott på 580 000 euro, utan de pengarna så skulle det
få allvarliga konsekvenser för utbildningen. Nu är det här inte en tilläggsbudget men landskapsregeringen avser att återkomma med en tilläggsbudget. Visar det sig att det är just dessa 580 000 euro som saknas så kommer vi också
att skjuta till de pengarna. I överskridningen på 580 000 euro så ingår framförallt ett moment på ungefär 50 000 euro som det inte var budgeterat för
och det är att vi ökade antal studieplatser i förhållande till vad vi hade räknat
med i grundbudgeten. Vi ökade på det företagsekonomiska programmet för
att möta upp mot de behov som vi såg när ansökningarna var klara och tydliga. På helårsbasis kostar det 120 000 euro och det här halvåret 50 000 euro.
Sedan finns det av någon oklar anledning för mig en informationsmiss i att
de kostnader som skolan har för praktiken för närvårdarstuderande stiger på
årsbasis med 120 000 euro. En förhandling skedde via ett kollektivavtal och
den kunskapen borde egentligen ha funnits i skolan. Av någon anledning så
har informationen inte kommit vidare dit. Men man har ändå nu lyckats med
att hålla den innanför den utökade kostnadsnivån som ligger totalt på 17,3
miljoner för Ålands gymnasium.
Ser vi framåt så försöker vi nu jobba med nya möjligheter att klara av ekonomin. Det handlar framförallt om att se till att uppföljningssystemen finns
på plats. Vi ska inte leva i ovisshet angående hur kostnaderna utvecklas. Vi
ska försöka möta det på vettigt sätt.
Som jag nämnde tidigare så kommer vi att jobba med ett utbildningspolitiskt program. Det programmet kommer att ta sig an de mera övergripande
frågorna angående hur vi ska ordna utbildningspolitiken framåt. Där finns
flexibilitet som ett av huvudorden, men också kontakten till arbetslivet, både
inom det offentliga och inom det privata arbetslivet. Vi kombinerar detta med
att vi har fått ett nytt högskoleavtal där vi nu kopplar greppet kring sjöfartsutbildningen. Nu ska vi se till att det som har jobbats med i cirka 15 utredningar, dvs. samordningen av de resurser vi har, nu ska genomföras till läsåret 2014-2015 där vi börjar med första steget. År 2015-2016 ska det vara genomfört så att vi kan ha en organisation som fungerar. Det arbetet är igångsatt. Till hösten kommer vi att se de första stegen där.
Summa summarum så finns det många bitar som pågår samtidigt. Min
stora oro, eftersom vi minskar antalet huvuden i det här sammanhanget, är
att tiden och kraften för att arbeta med utvecklingsarbete blir så knapp och
det är lite mera bekymmersamt. Det är någonting som jag tillsammans med
regeringen måste diskutera vidare hur vi kan råda bot på det. På vilket sätt
kan vi säkra så att utvecklingsarbete kan fortgå på ett sätt som ger oss nya
sätt att utbilda på och som både ger högre kvalitet och är med och skapar
större kostnadseffektivitet.
Till sist vill jag säga att jag är imponerad över hur skolans ledning, under
de här åren som man har haft på sig att sy samman det här, har tagit sig an
detta i en situation som har varit rätt tuff, inom en bransch där nästan alla
har åsikter om hur saker och ting ska göras och att man ändå ha klarat av den
här situationen där man är idag. Utbildningen som sker idag vid Ålands gymnasium är bra, den har utmaningar och de ska vi ta oss an. Vi har trots allt,
runt 17 miljoner euro att använda oss av. Vi ska göra någonting riktigt, riktigt
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bra tillsammans, vi i den här salen och personalen ute i skolorna. Tack, herr
talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Minister Ehn gjorde en sammanfattning av antalet
tjänster som har dragits in och vad det innebar i besparingar. Jag undrar
om jag uppfattade det rätt? Var det totalt frågan om 13 tjänster eller 13
anställda? Inbesparingssumman som nämndes var 50 000 euro. Det låter väldigt lågt, orimligt lågt. Jag skulle vilja ha ett förtydligande där.
Vad beträffar högskolan så har man ju en budget på drygt 700 000
euro som inte har förverkligats. Jag såg i redogörelsen att det ser ut som
om ganska många avbryter sina studier eller inte påbörjar studierna.
Hur ser ellevsituationen ut? Är det detta som gör att ambitionerna inte
har uppfyllts under 2012?
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Svaret på det första; det var 11,3 tjänster och 50 000 euro
på månadskostnadsbasis. Det betyder ungefär 600 000 euro per år. Det
är en rejäl förändring.
När det gäller Ålands högskola så kan jag inte till hundra procents säkerhet svara på ltl Sundbacks fråga. I vårt budgetsystem idag kan det
genomgående se ut som man gör av med mindre pengar i bokslutet därför att vi har den så kallade vågen. Man behöver samtidigt också titta på
hur mycket pengar man har överfört från föregående år. Det kan i sin
tur leda till att man inte använder sig av alla pengar som man har fått
för det här året. Den totala kostnaden för högskolan ligger ändå runt 5,1
miljoner, det har man haft som utgångspunkt för högskolans verksamhet och det har vi också här framåt. Det var väldigt små justeringar
uppåt. Samtidigt ser vi också på detta med genomströmningen, det finns
som en av parametrarna i avtalet nu för att komma vidare. Ibland har
det varit lite svagt vad gäller det.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Tack, herr talman! Vicelantrådet sade i sitt anförande att det var första
gången som vi har ett mellanbokslut på bordet. Vicelantrådet gav ett erkännande till finans- och näringsutskottet och att det varit bra steg och i rätt
riktning. Att finansutskottet får ett sådant erkännande är vi inom liberalerna i
givetvis glada för eftersom liberalerna föreslog det. Ibland får man också lite
gehör i finans- och näringsutskottet, men mera sällan. Tack för det!
På dessa fyra timmar har inte många berört vad själva siffrorna i mellanbokslut säger. Vi har hört att inkomsterna kommer att sjunka under 2013. I
mellanbokslutet får vi verifierat den politiska prognos som då lades. Den prognosen stämmer också för 2014 och det finns verifierat här. Det som dock
inte finns här är inkomsterna för 2015. Vi måste komma ihåg att utgångsnivån för 2015 är mycket lägre nu än i omställningsbudgeten. Den tänkta utgångsnivån på 224 miljoner är nu nere på 213 miljoner och därifrån kanske vi
ska räkna en liten ökning. Om jag skulle våga mig på en gissning på en ökning
på två procent så skulle det betyda ungefär 216 miljoner i klumpsumma för
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2015 vilket betyder att vi redan har ett glapp på 14 miljoner på intäktssidan.
Där finns i så fall redan ett ganska stort hål att täcka. Projekt 2015, så där går
15 miljoner till starten och sedan finns det 20 miljoner kvar. Men det återstår
att se. Det här är min analys, inte så djup analys den här gången och jag får
hoppas att jag har fel den här gången.
När det gäller mellanbokslutet så är det bra att vi har fått siffrorna på bordet. När man får ett mellanbokslut så är det alltid gynnsammare om siffrorna
går att jämföra rakt av, men det som har budgeterats. Tyvärr går det inte att
göra detta i det här mellanbokslutet. Det som lagtinget har beslutat i budgeterna för 2013 så gäller exklusive reserverade anslag. Nu presenterar regeringen mellanbokslutet med inklusive reserverad anslag, vilket gör att utgiftsposterna för alla avdelningar är mycket högre än gemene man kan jämföra i de budgetarna som har godkänts och beslutats om här. Det här kanske
blir lite svårt för gemene man ute på gatan att förstå vad som ska jämföras.
Ser vi på skillnaderna mellan budgetutfallet och det tillgängliga anslag, inklusive reserverade anslag, så betyder det att om vi räknar alla avdelningar så
finns det 64 miljoner euro i mera kostnader. I den budget som har lagts och
den tilläggsbudget som finns så är kostnaderna för alla avdelningar 2013 331 miljoner totalt.
När man visar ett budgetutfall per sista juni så är alla avdelningars kostnader 395 miljoner, alltså här finns 65 miljoner till lagt. Det här kanske finansutskottet kunde reda i, för i mina ögon ser det ut som den så kallade vågen
och det är i mina ögon ofinansierat. Detta kanske gör det lite krångligt att
jämföra. Beställningen var ju att vi skulle få ett isolerat bokslut för 2013 per
den sista juni. Nu är det inte så, utan det är inklusive reserveringar, vilket gör
att de använda medlen är mindre än vad de verkligen är mot budgeten. Ser
man på detta så har faktiskt kostnaderna i budgeten överskridits med 8,4
miljoner, med 5,1 procent mera, vilket blir 8,4 miljoner. Ursprungsbudgeten
ger alla avdelningar för halva året 165 miljoner i utgifter. Med alla inklusive
reserveringsanslag för mellanbokslutet så har man använt 197 miljoner. Här
finns ett glapp.
Det skulle också varit intressant att se intäktssidan i mellanbokslutet. Det
står att man visar ett totalutfall för ekonomin för de sex första månaderna.
Men det är egentligen bara de totala kostnaderna som presenteras här. Utfallen för intäktssidan är borta. Därför fattas också en siffra på sista raden. Vad
är resultatet per sista juni? I omställningsbudgeten för 2013 är det budgeterat
för ett underskott på 5,9 miljoner. Vad är situationen just nu? Var det är underskottet just nu på sista raden? Detta kan vi inte utläsa ur mellanbokslutet
och det är sådana siffror som man oftast vill se i ett mellanbokslut.
Det här är inte kritik men framöver, för att göra det mera läsbart, skulle
det vara bra. Jag vet inte hur många i den här salen som har förstått och analyserat siffrorna. Jag undrar även hur många ute på stan och i landskapet
som har förstått det här? Det skulle vara bra att underlätta för alla hur landet
ligger.
Utfallet och resultatet per den sista juni kanske finansministern till och
med vet, eller så kan vi säkert reda ut det i finans- och näringsutskottet.
Det står att mycket ska justeras i tilläggsbudgeten för år 2013, det skjuts dit
och det är väl där som de stora besluten kommer. Sedan får vi se vilket resultat vi får för 2013. Just nu är vi uppe i minus 11 miljoner, med den prognos
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som finns. Det kanske kan landa på minus 20 miljoner. Någonstans däremellan är säkert en realistisk bedömning.
Två viktiga punkter nämns här som de mest oroande. Det är arbetslösheten som stiger, 1 miljon mera. Om man jämför med vad somt betalades ut
2012 så är det 44 procent mera. Det är en enorm ökning, det fäller inte en
budget men det är 1 miljon och det betyder 44 procent mera i arbetslöshetsunderstöd. Det är ju också ett tecken på att det kanske inte är så bra ut i samhället. Jag hoppas att projekt 2015 kommer att hjälpa till. Det är också viktigt
att hålla folk sysselsatta och att det betalas skatt.
En annan sak som är oroande är att både klumpsumman och flitpengen
minskar. Tidigare har vicelantrådet sagt att de åländska bolagen går bättre. I
mina ögon borde då flitpengen ha stigit jämfört med landets. Men flitpengen
har tyvärr sjunkit så min analys är att de åländska företagen går lika dåligt,
annars stämmer inte logiken.
Givetvis kan landskapet i teorin besluta hur stora de offentliga utgifterna
ska vara för 2014 eller 2015. Vi vet att många av utgifterna lagstadgade;
barnbidrag, arbetslöshetsersättning, socialbidrag och dylikt. De utbetalningarna kan vi inte bestämma i förväg, vilket vi redan har sett när det gäller arbetslöshetsersättningen. Vi kan inte bestämma, den blev vad den blev. Men
nivåerna på de här kan ändras i en budget, men inte själva utfallet, det kommer som ett brev på posten. Regeringen kan t.ex. omfördela hemvårdstödet,
som ibland har nämnts, men vår regering kan inte bestämma hur många barn
som kommer att födas på Åland under ett år. Detta kan vi inte göra någonting
åt. Givetvis kan vi fördela pengarna, men i den här salen kan vi inte påverka
utfallet. Det är upp till folk ute i bygderna att se till den saken.
När det gäller inkomstsidan, det som landskapet drar in via skatter och avgifter, så är den förstås helt beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen både i landskapet, i landet Finland och när det gäller den privata sektorns agerande. Om privat personer och företag beslutar sig för att minska
konsumtionen och sina investeringar så kommer det automatiskt att leda till
minskade inkomster för landskapet och därmed ett ökat budgetunderskott.
Det är lika viktigt att den privata sidan hålls rullande och att de offentliga utgifterna hålls i styr.
Konjunkturpolitiken, som vi just nu befinner oss i, där man stramar åt med
20 miljoner, så leder givetvis till en förbättrad budgetbalans för landskapet
och därmed också ett finansiellt sparande. Det är helt klart. Jag tror inte att
det räcker med det offentliga sparandet. För att balansera en offentlig ekonomi så behövs också en minskning i privat sparande. Man behöver spara i
den offentliga sektorn, men man behöver minska sparandet i den privata sektorn. Det låter kanske lite konstigt. Det betyder att vi behöver ha en ökad
konsumtion eller åtminstone en konsumtion som är bra och att investeringar
sker. När man minskar det privata sparandet och ökar det offentliga sparandet då kan man komma närmare en balans av den offentliga ekonomin.
Det är just därför som vårt budgetunderskott lika mycket speglar den privata sektorns agerande som den offentliga sektorns agerande. Det är ändå en
total ekonomi. Vi handlar ändå med världen, vi handlar inte med Mars eller
Jupiter, allt sker ju ändå på jorden och på Åland. Det är totalekonomin som
gör att budgetunderskottet just nu är som det är.
Det är stora utmaningar för regeringen. Vi från liberalerna och oppositionen önskar lycka till med det. Det är inte en avundsvärd sits. Regeringen har
60

tagit på sig sitt ansvar och är väl beredd att ta obekväma beslut när det behöv,
för det hör väl till jobbet, om jag har förstått det rätt.
Den stora utmaningen är att fånga det undan flygande målet en budget i
balans. Det känns som ett mål som flyger längre och längre i väg, men vi har
nu hört att det är målsättningen. Vackert så!
Från liberalernas sida hoppas vi att regeringen inte drabbas av en sparchock p.g.a. detta och håller envist fast vid sina finanspolitiska normer och
regeringsprogram. Man ska inte hämma den privata sektorn utan faktiskt
stimulera den privata näringen och skapa utrymme för strukturella reformer,
investeringar och ekonomisk tillväxt. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag tror att jag har lärt mig att det är förbjudet att tacka i
replik. Men ändå måste jag tacka ltl Asumaa. Jag tycker att ltl Asumaa
på ett väldigt tydligt sätt beskrev vår situation på gott och ont. Ltl
Asumaa såg situationen på ett resonerande sätt. Det är som ltl Asumaa
sade, vi kommer säkert att hamna att ta en del obekväma beslut här i regeringen och sedan också i förlängningen i lagtinget. Det viktiga är också
att vi tar kloka beslut just när det gäller hur vi ska kunna öka konsumtionen inom den privata sektorn. Där blir projekt 2015 lanserat men det
projektet har ännu inte fått ett konkret innehåll. Det projektet blir så
viktigt, hur vi med små insatser kan göra så att vi får stora snöbollar i
rullning. Vi måste få en ökad konsumtion i den privata sektorn så att vi
håller sysselsättningen och därmed även skattekraften hög för kommunerna.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack för den repliken vicelantrådet. Vi inom liberalerna är glada att man
inte glömmer bort den privata sektorn. Man behöver också investera
där. Allt i det här samhället går ju inte att socialisera för då räcker pengarna inte till. Vi är glada för att man har projekt 2015 och vi hoppas givetvis att det ger utfall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Herr talman! De här idag är lite historia. Det är första gången en halvårsredogörelse har lämnats. Det var ett enigt finansutskott som kom med det här
förslaget. Orsaken är att vi upplevde att det fanns många osäkerhetsfaktorer
framförallt vad gällde den förväntade inkomstutvecklingen under år 2013,
men också överraskande budgetöverskridningar år 2012. Detta gjorde oss lite
fundersamma.
Först tyckte finansministern att det här var någonting onödigt, men sedan
reflekterade han över att det var bra att det kom en halvårsjämförelse. Jag
tror också att det är bra för hela landskapsadministrationen så att man vet att
ekonomin följs med. Hur går det? Det kan inte vara någonting negativt i det,
utan bara positivt. Det ökar kostnadsmedvetenheten. Om någon är intresserad av det man gör så upplevs det positivt. Jag hoppas att landskapets anställda har upplevt det här positivt.
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Av regeringens meddelande framgår att de mest signifikanta avvikelserna
från budgeten gäller just inkomstsidan där de prognoser finska finansministeriet presenterat nu inte bedöms hålla utan måste korrigeras nedåt på
grund av lägre skatteintäkter än beräknat. Totalt bedömer landskapsregeringen att de totala inkomsterna blir 3,9 miljoner lägre än budgeterat. Det är
en signifikant avvikelse.
Utgiftssidan bedömer regeringen däremot att i stort sett kommer att hålla
sig inom budgeten. Det finns både plus- och minusposter såsom finansministern redan beskrev i sitt framförande.
Även om år 2013 som enskilt år inte resultatmässigt är tillfredsställande
kan man ändå leva med resultatet. Något annat alternativ finns för övrigt
inte.
Betydligt mer bekymmersamt är att finansministeriet i Helsingfors nu
flaggar för lägre inkomster de närmaste åren än tidigare aviserat. Detta
kommer att påverka landskapets inkomster både år 2014 och år 2015. Finansministern har gett de grova linjerna för hur regeringen tänker tackla den
här frågan och kommer att presentera det närmare i den kommande budgeten för år 2014.
De kraftiga och abrupta minskningarna i landskapets intäkter åren 2009,
2010 och delvis år 2011 dränerade landskapet på den reserv som byggdes upp
i början av 2000-talet fram till år 2008. Dessvärre är bedömningen nu att
landskapet står inför ännu ett eller två år med kraftigt vikande inkomster.
Landskapets utjämningsfond är tom och kassa- och banktillgodohavandena har minskat från 159,1 miljoner år 2008 till 50,3 miljoner i senaste års
bokslut. Fortsätter det på detta sätt ser vi snart bottnen på kassakistan.
Men allt är ändå inte helt svart. På plussidan finns det faktum att landskapet inte är skuldsatt. Landskapets ekonomiska ställning är således mycket
bättre än finska statens och kommunernas. Koncernen landskapet Åland är
finansiellt starkt, som finansministern sade.
På plussidan finns vidare att PAF gör bra resultat och har samlat på sig betydande finansiella resurser. Resurser som på ett klokt och långsiktigt sätt
bör användas för att säkra och stärka landskapets ekonomiska ställning. Det
är ju våra pengar.
PAF medel bör kunna användas, enligt min personliga åsikt, för att bidra
till att på nytt börja bygga upp en reserv för att bättre klara fluktuationer på
intäktssidan. Landskapet måste med nuvarande system alltid räkna med att
intäkterna kommer att fluktuera. Man kommer att behöva en reserv.
På plussidan finns också åtgärder som redan har vidtagits och beslutats
om, strukturella förändringar. Antalet körtimmar i skärgårdstrafiken har
minskats med 3000. Beslutet att privatisera hela skärgårdtrafiken under innevarande och de kommande två åren kommer att bidra till lägre kostnader
för skärgårdstrafiken. Det här är en mycket signifikant åtgärd som kommer
att ha positiva verkningar på sikt.
Arbetet med att öka produktiviteten inom ÅHS, som inleddes på allvar
senaste år, börjar ge resultat redan i år. ÅHS nya ledning börjar få ordning på
ekonomin. Indikationerna är att ÅHS t o m kommer att underskrida budgeten i år, använda mindre medel än vad som finns budgeterat.
Arbetet med samhällsservicereformen har avancerat så långt att vissa delar
nu börjar bli klara att implementeras. Det är alltså mycket positivt gjort och
på gång. Allt är inte svart.
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Det har, hör och häpna, under de allra senaste dagarna kommit rapporter
om en svag men dock positiv tillväxt inom EU. En vändning kan nu vara på
väg, trots allt. Avgrundsranden har återigen flyttats litet framåt och vi ser
kanske ljuset i ändan av tunneln – inte ljuset av ett annalkande tåg.
Självfallet kan vi inte på något sätt slå oss till ro. Tuffa beslut kommer att
krävas inom skärgårdstrafiken. Samhällsservicereformen måste drivas vidare
och genomföras. Olika verksamheter och stödformer bör kritiskt synas i
sömmarna.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! När vi skulle börja debattera den här halvårsredogörelsen
så blev jag lite fundersam. Vilken nytta har vi av att debattera denna halvårsredogörelse? Ska man få höra; vad var det vi sade? Det här har vi sagt hela tiden. Eller kommer man att säga; ni andra hade fel och sedan kanske man får
en rubrik om man har varit tillräckligt hård i orden. Men jag hade fel, det har
varit en konstruktiv debatt och den har varit framåtsyftande. Man har haft respekt för varandras idéer vilket jag tycker är bra. Jag välkomnar flera sådana
här debatter där vi verkligen ser konstruktivt på vad vi kan göra, vad vi kan
förändra och vad vi kan förbättra.
Trots det kommer jag kanske att vara lite gnällig idag. Jag brukar annars
vara den som ser ljuset i Kalle Fogelströms tunnel. Jag brukar bara se det positiva. Tidigare har jag fått höra att jag är en drömmare, men jag kanske mera
är en realist.
Ltl Asumaa undrade tidigare var landet ligger. Jag har lättare att förstå text
än siffror. Framförallt har jag kanske lättare att förstå vicelantrådets ord att
det är nu som vi behöver samarbeta för att gå vidare.
Fru talman! Vi har ett mål att jobba för att få en budget i balans till 2015.
Vi hörde lantrådet säga att målet fortfarande är att vi ska komma i den kostymen för att slippa gå till banken med hatten i handen och låna pengar till
drift. Det är nog inget som någon i den här salen vill. Jag hoppas, vare sig
man är i opposition eller i regeringen, att man vill Ålands bästa mer än att se
en regering som inte lyckas nå sitt mål. För trots ändrade förutsättningar så
jobbar man förhoppningsvis mot målet, men det är jobbiga beslut på vägen.
Det är tuffa utmaningar och obekväma beslut som vi måste ta för att nå
dessa mål. Men det får inte bli alltför mycket på bekostnad av vår välfärd,
utan vi måste se till att vi har finansiellt utrymme för att trygga en god vård
och skola.
Man pratar alltid om att ta med osthyveln men jag tror mer att vi nu måste
se var vi kan kapa med vinkelslipen på vissa om råden medan vi behöver täta
med fogmassa på andra områden.
På sidan 3 nämns att; ”det finns ett utökat behov att satsa på utveckling
och sysselsättningskapande åtgärder med behov av hjälp av utökad användning av penningautomatmedel.”
För att nå mot målet så får man inte spara så att det blir kontraproduktivt,
vi måste behålla kvalitén på just vård och utbildningsfrågor. Framförallt ser
att man skär ner i budgeten när det gäller utbildningen och jag är rädd att
kvalitén och framförallt stödet till eleverna blir lidande.
När jag fick höra av minister Ehn om summorna som har dragits in så var
det ändå mera administrativt och färre elevvärdar. Det är lätt att höra om det
som saknas mest, därför har jag fått kännedom om elevvärdarna.
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Som jag nämnde här nyss är penningautomatmedel till sysselsättningsskapande åtgärder är bra, men glöm inte att ge resurser åt dem som ännu är
kvar i studier och kan behöva hjälp att fullfölja sina studier. Innan ungdomar
hamnar i sysselsättningsåtgärder så måste vi hjälpa dem att klara sin skolgång.
För vi kan inte blunda att man gjort omstrukturer inom gymnasialutbildningen. Genom att bl.a. förlänga lektioner medför att det är fler som har problem och klara av dagens utbildningssystem. Här behöver vi se långsiktigt
och våga ge mer stöd till dem som har det tufft i sin gymnasialutbildning. Att
spara på dessa är en alltför kortsiktig politik.
Talman! Under rubriken överföringsutgifter nämns landskapsandelarna.
Det här är min personliga åsikt, inte partiets. Vi borde se på landskapsandelarna med nya ögon. Kanske vi mera bör se på kommunernas egna skatteuttag än hur befolknings- och bosättningsstruktur ser ut. Har man råd att ha en
kommunalskatt på 16-17 procent så kanske man inte heller är i lika stort behov av landskapsandelar som en kommun som ligger på 19 procent. Här
borde man fundera på vad syftet är med landskapsandelarna. Är det att
hjälpa kommunerna att finnas kvar och klara av sina åtaganden eller ska man
tävla om vem som har den lägsta skatteprocenten? Man ser ju också hur samfundsskatten påverkar olika kommuner.
Ltl Runar Karlsson nämnde tidigare att landskapsandelarna för det sociala
har stigit med över hundra procent. Han glömde att nämna att då tog också
landskapet över det ekonomiska ansvaret genom att man finansierade områden som missbrukarvården, barnskyddet och specialomsorgen i sin helhet.
Skulle inte det ha gjorts då så var det många kommuner som idag kanske inte
skulle kunna kalla sig för självständiga kommuner, i alla fall inte ekonomiskt.
Den ändringen räddade då många kommuners ekonomi. Jag personligen välkomnar en översyn av landskapsandelssystemet.
Här i talarstolen har det debatterats om avgiftshöjningar vara eller icke
vara inom ÅHS. För min del tycker jag att det räcker nu. Från 2006 har avgiften för primärvården höjts från 18 euro 2006 till 25 euro nu. Det blir 38 procent. Det är en bra bit över inflationen. Om uppgifterna stämmer som jag har
fått fram så skulle inflationen ha stigit med 10,3 procent, medan avgiftshöjningen ligger på 38 procent.
Ltl Runar Karlsson begärde ett meddelande om prioriteringar för den
framtida sjukvården. Visst, det kan jag hålla med om, det kan vara intressant
att debattera. I april 2007 hade vi ett meddelande om sjukvården. Mycket av
mina prioriteringar ligger kvar där. Det som är nytt är att den privata sjukvården har utvecklats och finns som ett alternativ och komplement till den offentliga sjukvården.
Under utbildningsavdelningen står det att konsumtionsavgifterna för
Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut följer budget och respektive
anslag uppges vara rätt dimensionerade. Kanske man i framtiden kan se ännu
mer samarbete mellan våra skolor och att man bör se vad de olika skolorna
har för resurser till elevernas behov.
Till sist, fru talman, så kommer vi in på sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Visst kan jag erkänna det sticker i ögonen på mig när man ser att det finns
pengar över till sysselsättningsfrämjande åtgärder medan det kommer att bli
jättedyrt med arbetslöshetersättningar och detta går rejält över budget. Jag
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inledde med att säga orden ”vad var det vi sade” nu får jag tyvärr säga; vad
var det jag sade
Jag har haft lite debatter med minister Karlström om det här och mitt projekt som jag föreslog i december om ”100 nya jobb”. Det var ingenting som
minister Karlström tyckte om och jag har förståelse för det. Visst är vi idologiskt långt ifrån varandra men samtidigt så måste man se vad det har för
nytta. Här kunde vi kommit in med tidigare åtgärder som kanske svider nu
men skulle betalat sig på sikt. Att jobba med ett förändringsbeteende tar tid
och man behöver tålamod. Det är inget daltande utan det är stödåtgärder.
Ltl Axel Jonsson nämnde att vi skulle höja blickarna och titta utåt. Det har
jag gjort. Jag fick förra veckan möjligheten att vara i Köpenhamn och lyssna
när nordiska ministerrådet debatterade nordisk hållbar välfärd. Jag fick höra
om intressanta projekt, bl.a. ska man titta på hur man ska minska studieavhopp och titta på vuxenstudier m.m. Glädjande var att Åland var med. Personer från Åland kommer att vara med, inte i den gruppen med att minska studieavhopp för den har inte startat ännu, men flera kom fram och ville ha kontaktuppgifter för att bredda med ännu fler ålänningar.
Fru talman! Att vända på ett samhälle ekonomiskt som Åland tar tid. Den
här regeringen har börjat ett politiskt arbete med förändringar och det tar tid
innan resultaten är på rätt spår, men man är nu på rätt väg. Med rätt prioriteringar kommer vi att få Åland på rätt kurs även ekonomiskt. Då måste vi
också se att det är ett Åland som har en hållbar välfärd även om 10 år. När vi
gör våra inbesparingar så behöver vi också se vilka konsekvenser det får lånsiktigt. Det är jätteviktigt. Jag tycker det lät intressant med 2015 projektet
som vicelantrådet nämnde. Man ska också satsa och inte bara spara. Det här
får vi titta mera på. Det måste finnas långsiktiga tankar på allt. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade lite på att man i systemet med landskapsandelarna mera skulle beakta vilken skatteprocenten är i en kommun. Jag har lite svårt att förstå om man ska bestraffas för att man har
lite lägre skatt i en kommun. Jag tycker inte att det är riktigt rätt parameter. Om ltl Winé vill utveckla det så skulle jag vara tacksam, men jag
har svårt att se den kopplingen. Däremot så tror jag att man måste börja
fundera kring de omständigheter som har skett och förändrats nu i det
åländska samhället. I staden kommer vi t.ex. långsiktigt inte att få in så
mycket samfundsskatteintäkter som vi har fått tidigare. Det är flera miljoner som strukturellt har försvunnit i staden när det gäller samfundsskatter. När det gäller landskapsandelssystemet tror jag att man i staden
har tagit starka skatteintäkter för givet tidigare, och det har vi inte
längre.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag gissade lite att ltl Petri Carlsson kanske inte riktigt
höll med mig när det gäller landskapsandelarna. Det har jag full förståelse för. Jag har aldrig nämnt ordet bestraffas. I mitt anförande nämnde
jag att man måste ta hänsyn till samfundsskatter. De summor som ltl
Petri Carlsson nämnde när det gäller Mariehamns stads samfundsskatter kan vi inte stava till i vår kommun, för så mycket samfundsskatter
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har vi knappt fått på tio år. Det här är olika. Det som jag menar med att
man ska se över landskapsandelssystemet är att om man inom kommunerna har utrymme att ta ut mera skatt än andra kommunerna för att
klara av sin välfärd, så behöver då landskapet gå in och hjälpa lika
mycket där? Har en kommun en skatteprocent på 19,5 procent då är det
ganska känslosamt. Sedan är det vissa kommuner som har en tävling om
de ska ha en skatteprocent på 16,5 eller 16,0 och de mår dåligt om de höjer. Det är skilda världar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé förenklar genom att överhuvudtaget inte
nämna att landskapsandelarna är mycket högre i andra kommuner. Den
kommunen som ltl Winé kommer ifrån får ju mycket mera i landskapsandelar än vad staden får per capita. Det är en stor skillnad.
Det intressanta är att man måste beakta mera än skattesatsen. Jag
sade att man blir bestraffad om man bara beaktar skatteprocenten eftersom kommuner väljer att satsa på olika saker. Man väljer att bedriva
en viss politik. Det behöver inte betyda att man har sämre välfärd än en
annan kommun för att man har en lägre skatteprocent. Det kan vara
tvärtom också.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson sade att en kommun kanske bedriver en viss politik. Det har vi i Sund inte haft råd med på fyra år. Vi har
inte ens råd att strida om någonting. Vi ser endast hur vi ska klara av det
här året också. Här sitter man och diskuterar om vi ska höja eller inte
höja. Vi i Sund ser hur vi ska överleva. Vad skulle det t.ex. innebära om
ni Mariehamn skulle höja? Nu ska vi inte gå in på kommunpolitiken.
Men jag menar att i Mariehamn finns det ekonomiskt utrymme att höja,
men det finns inte utrymme i vissa andra kommunerna att höja, för redan nu har man svårt. Landskapsandelarna är ju till för att de små
kommunerna också ska klara av sina utgifter och det är ju därför som
Sund får mera per capita än vad Mariehamn får. Det skiljer också 2,5
skatteprocent mellan Mariehamn och Sund.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg

Fru talman! Jag tänker börja med det som gör mig glad, det som är positivt.
Det mesta häruppifrån brukar ju koncentreras på den andra sidan av myntet.
Ibland tror man nästan att det är en tävling om vem som högst kan uppskatta budgetunderskottet i framtiden. Om det är på det viset så torde ltl
Asumaa leda den för tillfället.
Men det positiva i den här halvårsrapporten är trots allt att regeringen Gunell klart och tydligt säger att det mesta arbetet med strukturomvandlingarna
framskrider enligt planerna.
Det är glädjande att se att regeringen Gunell, vilket vicelantrådet bekräftade, står fast vid målsättningen att uppnå en budget i balans. Det är ju ett
jobb som behövs hur siffrorna än ser ut, även om vi hade kvar de 100 miljo-
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nerna, som fanns i utjämningsfonden när förra regeringen kom till makten,
så behöver vi ju ha en förvaltning som är så effektiv som den bara kan vara.
Visst, allt är inte en dans på socialdemokratiska rosor, det finns saker som
måste förbättras, det finns en hel del hårt arbete i framtiden, men åtminstone
vi socialdemokrater har aldrig varit rädda för arbete.
Fru talman! Det jag vill fokusera på är Ålands gymnasium, för ungdomarnas framtid på Åland är i mycket knutet till den verksamheten. Jag är orolig.
Jag tänker i första hand på hur de valbara kurserna sköts. Valbara kurser är
egentligen saker utanför yrkesutbildningen som eleverna får studiepoäng för.
Det kan vara en mängd olika saker. Jag förstår varför man har dem. Om en
elev jobbar frivilligt i 40 timmar i en organisation som ger dem uppgifter som
de har nytta av i sin utbildning, eller ger dem livserfarenhet så inget kan vara
bättre än det. Men jag skulle gärna se att det i så fall struktureras från skolans
håll i förväg, och att en plan sätts upp i förväg för hur dessa lärarlösa timmar
ska spenderas. När jag från två olika håll blir ombedd att skriva intyg, i efterskott, för timmar man har spenderat nere i bergskyddet och deltagit i warhammeraktiviteter så undrar jag lite över dessa studiepoäng.
Jag tycker förstås att vår verksamhet är både bra och fostrande, det finns
mycket att lära där, både problemlösningsmässigt och handfasta kreativa saker, men på vilket sätt det ska knytas till sociala studier som skall leda till en
yrkesutbildning har jag svårt att se.
När jag sedan får höra att läraren nästan desperat har frågat ”men har du
ingen hobby eller något jag kan ge dig betyg för att du sysslat med under
året?” Då blir det ju bara värre.
Som sagt, om man går igenom vad man förväntar sig av dessa alternativa
undervisningar så tror jag det kan bli något bra, men att ha det i läroplanen
bara för att man inte vill eller har råd med lärarledda kurser gör mig orolig
över yrkesutbildningens status. Att slentrianmässigt utöva en hobby och få
studiepoäng till en yrkesutbildningsexamen fast hobby är helt irrelevant för
inriktning, det kan ju bara devalvera utbildningens status. Det är något som
måste undvikas till varje pris. Annars kan det ju i slutändan bli så att betygen
som utfärdas av yrkesgymnasiet inte räknas lika högt som andra utbildningsinstitutioner när ungdomar söker sig ut i arbetslivet, och det kan ju inte vara
något som vi ska arbeta mot.
Det står i halvårsrapporten; ”en fortsatt fokusering på system- och kostnadseffektiva lösningar är nödvändiga för att ge påtagliga resultat för att
reducera kostnaderna ytterligare.” Jag vill bara försäkra mig om att vi inte, i
fokuseringen på kostnaderna, glömmer bort att tyngdpunkten på verksamheten måste vara att ge våra åländska ungdomar en kreativ, kompetenshöjande och framförallt kvalitativ utbildning. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Bakgrunden till de valfria ämnena är definitivt inte ”för att
inte behöva hålla eleverna i skolan”. Bakgrunden är att man har sett ett
värde i att också ge de studerande möjlighet att använda sig av sina fritidsintressen för att bygga sin utbildning. Starten var egentligen inom
idrotten och kulturlivet. Sedan har det utvecklats så att man också ska
kunna använda sig av sin hobbyverksamhet som har ett tillräckligt innehåll för att få det godkänt. Det finns regler i skolan för hur det här ska se
ut. Jag har nu fått en beskrivning av ltl Holmberg som jag ska ta med
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mig i diskussionerna med skolan. När man får den här typen av kontakter så tror jag det också är bra att slå en signal till skolan. Regelverket
borde finnas på plats, följs det inte upp så ska vi naturligtvis göra det
från avdelningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Igge Holmberg, replik

Det var egentligen det som jag var ute efter. Jag kommer också att ta
kontakt med skolan senare. Jag har inte några som helst problem med
att eleverna jobbar, jagar eller arbetar för Agenda 21 eller Emmaus och
får lära både struktur och organisationskunskap om det på något sätt
passar ihop med utbildningen. Men när man inte riktigt vet varför de får
studiepoäng så är jag rädd att det i grunden skadar skolans rykte.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Den andra delen handlade om huruvida vi i kostnadsjakten
ska offra kvaliteten. Jag nämnde i mitt anförande att skolan och dess
ledning genomgående har jobbat utgående från att det är strukturerna i
administration och ledning som man ska se över. Man ska till viss del se
över de lärarresurser man har och det som avtalet ger möjlighet till ska
utnyttjas. Utgångspunkten är fortsättningsvis att vi ska hålla en hög kvalitet på vår utbildning, i det sammanhanget krävs det också en hel del
utveckling och att följa med det som finns runt omkring. Både när det
gäller de valfria ämnena och att faktiskt också ha en ökad kontakt ut till
samhället tror jag faktiskt stärker yrkesutbildningarna snarare än att det
försvagar dem. Om det finns brister i systemet så måste man naturligtvis
också ta tag i dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag ska i mitt inlägg beröra lite det
som främst ligger under mitt ansvarsområde, trafiken.
Inledningsvis vill jag föra ett kort resonemang om investeringarna och varför vi de facto i slutet av juni har en så låg täckningsprocent som 23,9. Jag
kommer sedan att föra ett resonemang kring sjötrafiken, en diskussion kring
varför intäkterna inte motsvarar de prognostiserade och varför vi också har
svårigheter beträffande utgifterna.
Först investeringsutgifter, bästa ledamöter, det är många gånger svårt när
man har investeringsprojekt som spänner över flera år att passa precis mitt in
i ett kalenderår. Ni har säkert tagit del av skriften som finns här så att ni vet
att cirkulationsplatsen vid Solberget har legat i en besvärsprocess och det har
fördröjt starten av det projektet. Samma sak gäller vägen Boda-Näfsby, det är
också ett stort miljonprojekt som har legat i en besvärprocess och därför har
vi inte kommit igång med det projektet.
Vad gäller ytbeläggning och stabiliseringsfräsning så pågår det som allra
intensivast just nu. Det kommer att ta ytterligare några veckor innan vi har
fullföljt det projektet för det här året.
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Vad gäller investeringarna kan jag med tillförsikt säga att vi kommer att
klara av dem under detta kalenderår helt enligt plan.
När det gäller sjötrafiken så har det knappast undgått någon att det har varit problematiskt på vissa av våra linjer att få biljettsystemet att fungera. Det
har berott på flera olika saker. En orsak finns hos den mänskliga faktorn, där
man från delar av vår besättning inte fullt ut har följt de direktiv som har
kommit från rederikontoret. Så ser verkligheten ut och så är det bara. Man
kan ha åsikter om att detta, att man i så fall borde ge en skriftlig varning och
att man borde göra det ena och det andra. Problemet är att de flesta av våra
besättningar fullföljer sina uppgifter till punkt och pricka, men de facto är det
sedan några stycken som väljer att inte göra det och det ger en negativ klang
över hela kåren.
Sedan har vi också ett rent tekniskt problem med våra maskiner och överföringarna av de elektroniska uppgifter som behövs för att man ska kunna få
transfereringarna att fungera. Inför nästa år kommer jag därför att föreslå att
vi investerar i ett helt nytt biljettsystem som är mer anpassat till detta sekel.
Jag går inte närmare in på det nu, det blir sedan ett föremål för diskussion i
budgeten.
Vad gäller rederiets kostnader så vill jag erinra lagtingsledamöterna om, ni
sju ledamöter som finns kvar i salen, vad som föranledde den stora förändringen av turlistorna. Det var två saker. Det var för det första landskapets
ekonomi och för det andra var det vilotidslagstiftningen för våra anställda.
Dessa två komponenter sammantaget gav trafikavdelningen en extremt stor
utmaning. Jag skulle vilja påskina att de siffror som vi redovisar i halvårsredovisningen här inte fullt ut motsvarar det prognostiserade. Jag är den första
att beklaga det. Men i det spel där den mänskliga faktorn finns med så är det
inte alltid så lätt att påverka.
Vad har då gjort att vi inte fullt ut har klarat de prognostiserade siffrorna?
Det finns flera olika orsaker till detta. För närvarande pågår analysarbetet på
avdelningen. Vi vet att vi tidvis har varit något optimistiska vad gäller tidtabellen. Följdverkningarna har medfört att när ett fartyg inte kommer i tid så
kan inte det följande fartyget, som ska ta lasten med sig, avgå, vilket i sin tur
gör att det tredje fartyget också blir försenat. Det är en tripp-trapp-trull modell som inte alltid har fallit väl ut.
En annan orsak är de sjukskrivningsdagar som vi har inom rederienheten.
Före utgången av juni månad hade vi flera sjukskrivningsdagar inom sjötrafiken än vad vi hade sammantaget under år 2012. Jag kan inte närmare redogöra för orsakerna för jag har inte fått det i detalj beskrivet, men det är en
faktor som också påverkar budgetutslaget.
Tack, fru talman, för visat intresse. Jag avslutar mitt anförande här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är som ministern säger att man måste
få ett modernare nytt biljettsystem. Det kanske löser en del av de problem som kallas den mänskliga faktorn. Jag tycker att ordvalet inte är
riktigt rätt. Ofta använder man uttrycket mänskliga faktorn vid olyckor
för att visa att det inte är avsiktligt. I det här fallet förstår jag att det är
avsiktligt. Det är en form av arbetsvägran. I vår lagstiftning finns det
klart angivet vad arbetsgivaren ska göra i ett sådant fall. Det är lite oro-
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väckande om man tycker att det är den mänskliga faktorn när det de
facto är en arbetsvägran.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Barbro Sundback för det påpekande. Det är
helt korrekt, jag borde ha använt en annan terminologi. Jag borde klart
och tydligt ha sagt; ja, i vissa fall är det frågan om arbetsvägran.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om vi är överens om det så borde ju de som är arbetsledare och har ansvaret vidta de åtgärder som regelverket säger. Jag anser att det egentligen inte finns utrymme att låta bli att ta upp de här avgifterna och det
måste man åtgärda.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag ska ta hälsningen med till min avdelning och be
att den operativa personalen aktiverar sig och försöker få in biljettintäkterna. Det är en sak för tjänstemännen på avdelningen. Jag tar återigen
budskapet med mig från lagtinget till avdelningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till finans- och näringsutskottet.
För kännedom
3

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Talmannen kan dock i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.
Talmannen har beslutat sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande.
Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

4

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)
Talmannen har beslutat sända även detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande och ärendet tas därför upp för remiss vid ett senare plenum.

5

Godkännande av handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru
Republikens presidents framställning (RP 16/2012-2013)
Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll
har talmannen efter samråd med talmanskonferensen beslutat att ett yttrande inte är
nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp
till remiss vid plenum den 11.9.2013.

6

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)
Talmannen har beslutat sända även detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.
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7

Ändrad polislag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16.09.2013.

8

Tillsyn över PAF:s verksamhet
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 11/2012-2013)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.09.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande.
Jag vill först av allt hälsa ledamöterna i Sveriges riksdags konstitutionsutskott välkomna till dagens plenum!
Bordläggning
1

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.09.2013. Godkänt.
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Remiss
2

Godkännande av handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru
Republikens presidents framställning (RP 16/2012-2013)
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.
Talmanskonferensen föreslår en gemensam diskussion för ärendena 3-5. Kan förslaget
godkännas? Godkänt.

Remiss
3

Landskapsregeringens berättelse för år 2012
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Remiss
4

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2012
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)

Remiss
5

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2012
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)
Talmannens förslag är att alla tre ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! För två dagar sedan debuterade vi mellanbokslutet för
2013 och två dagar senare ska vi debattera bokslutet för 2012, kan kännas lite
bakvänt. Vi inom liberalerna vill betona vikten av att bokslut och revisionsberättelse upprättas i god tid så att också landskapsregeringen kan bemöta påpekanden i revisionsberättelsen och att bokslutet kan behandlas av lagtinget
före vi får pågående års mellanbokslut på bordet. Nu blev det bakvänt men
som sagt var första gången mellanbokslutet upp i lagtinget så där finns det att
bättra på i stället för att ägna oss åt historieläsning idag. Så en omvänd
tågordning är vad vi förespråkar helt enkelt. Vad det gäller revisionsberättelsen och bokslutet så går jag direkt in på finansieringsanalysen och den ger en
bra bild av kassaflödet för landskapets verksamhet. Budgetunderskottet är 20
milj. och vi har 50 milj. i likvida medel vilket betyder att i mitten av 2014 enligt den här prognosen skulle pengarna räcka till. Det är ganska nära att 2015
blir att låna pengar ifall trenden och utvecklingen är som den är nu. Investeringarna uppgick till 20 milj. euro och landskapets likviditet sjönk från 70
milj. till 50 milj. I bokslutet och vad revisorerna har påverkat räcker pengarna
för den egna verksamheten men inte för investeringar och tär det på kassan. I
bokslutet och revisorernas berättelse har vi reserverade budgetutgifter som
uppgår till 62,3 miljoner euro dessa är likviditetsmässigt ofinansierade och
skulle dessa falla ut skulle behövas 62,3 miljoner, vilket är ett teoretiskt resonemang den s.k. vågen som rullar framför oss.
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Under 2012 har reserveringarna ökat med hela 47,1 miljoner. Anslagen bör
minimeras för att vi ska få en bättre bild av vår ekonomi, effektivare ekonomistyrning och en verklig bild av kostnaderna i verksamheten med tanke på
den ekonomiska situationen. Det är allt viktigare att vi vet skillnad på debet
och kredit att vi inte blåser upp kostnadssidan med reserverade anslag och
tror att det ser bra ut i budgeten.
Gällande de olika avdelningarnas förvaltningsområden vill vi lyfta fram
vissa saker. Beträffande registret om hembygdsrätt saknas bestämmelser i
lagstiftningen. Det är skäligt att införa bestämmelser om hembygdsrätten i
landskapslagen. Ett ändamålsenligt och korrekt register som är tillförlitligt
och som håller de ålänningar som erhållit, eller de ålänningar som är på väg
att tappa sin hembygdsrätt informerade.
Idag informeras inte de ålänningar som förlorar sin hembygdsrätt. Det är ett
ypperligt projekt när vi pratar om att digitalisera förvaltningen, en liten del i
e-förvaltningen som skulle göra stor nytta för ålänningar. Samhället ska göras
mer digitaliserat, ändra till ett e-förvaltningssamhälle, här tips på ett projekt.
Gällande polismyndigheten på Åland kan vi med glädje läsa i revisionsberättelsen att den nya organisationen som implementerats med polismästare
Ristola i spetsen fungerar bra, fast han är den person som fått mest kritik
massmedialt. Organisationen fungerar bra, pengarna räcker inte alltid till och
det är mindre bra. Polisverksamheten kan göras bättre. En polisbåt skulle ge
en trygg, snabb och bättre service i vår skärgård och gör att polisen inte är beroende av skärgårdsfärjornas tidtabeller.
För att avdelningarna ska kunna hålla och verkställa sina budgeter finns
tydliga anvisningar från landskapsregeringen. Problemet med att budgeterna
inte håller säger revisorerna att beror på att alla budgetansvariga inte följer
anvisningarna. Landskapsregeringen behöver se över rutinerna hur det fungerar.
Samma gäller vissa styrelser där vi nyligen fått konstatera att Ålands Gymnasium behöver ett tillskott på 580 000 euro. Att det sedan inte finns något
dokumenterat system på styrelsenivå för att säkerställa att budgeten håller.
Här väntar vi från liberalernas sida att utbildningsminister Ehn ska agera att
vi inte i nästa revisionsberättelse behöver läsa att både styrelsen och förvaltningschefen handlat i strid med budgetanvisningarna.
Vi kunde i samband med mellanbokslutet konstatera att arbetslöshetsersättningarna stiger med 1 miljon euro från 2,6 för år 2012 till 3,5 miljoner för
år 2013, en ökning med 44 %. I revisionsberättelsen framgår det att driftskostnaderna för AMS stigit med 34 000 euro per år i och med flytten till nya
lokaler. Samtidigt har lokalerna som hyrs för tre år framåt renoverats för 130
000 euro. Slår man ut 130 000 euro på tre år, samt kostnadshöjningen för
driften av en höjning 80 000 euro per år. Det är viktigare att få ut pengarna
och motarbeta arbetslösheten och den vägen få ner arbetslöshetersättningarna än att sätta det på driften. Där kan den offentliga produktionen effektiveras. Liberalerna anser att byggandet av det nya polishuset måste verkställas
så att Polisen och AMS får ändamålsenliga utrymmen och att driftskostnaderna för Ams hålls på en normal.
Gällande den tillfälliga rederichefen, konsulten har revisorerna funnit att
arbetsavtalet som gjorts av avdelningschefen har varit bristfälligt och att man
kommit överens om arbetsuppgifterna muntligt från månad till månad. Det
har lett till att 2012 betalade landskapet ut 147 900 i lön. En avtalad timlön
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på 120 euro i timmen och 12 300 euro i månaden, vilket motsvarar två ministrars månadslöner. Det är bra att delegera rätten för avdelningschefer att
anställa personal det har liberalerna inget emot. Direktiven behöver vara
klara för avdelningscheferna när de ska förhandla om löner. Tydliga ramar
och riktlinjer över vilken lönenivåer som gäller och inte ge en fullmakt in
blanco. Vi vet att personalkostnaderna inom landskapsförvaltningen uppgick
till 106 miljoner euro för 2012 och det gör inte saken lättare att få ner lönekostnaderna med dylika arrangemang.
Enligt revisorerna ger bokslutet i huvudsak riktiga uppgifter om hur landskapets verksamhet och ekonomi skötts. Vi anser att regeringen inte helt bedrivit landskapets verksamhet ekonomiskt och effektivt med tanke på underskottet i budgetuppföljningen på -29,7 miljoner euro. Regeringens högt
ställda mål med budget i balans för 2015 inte gör det lättare att uppnå med
dylika budgetunderskott.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Tony Asumaa för värdefulla åsikter. Jag kommer att kommentera det som rör hembygdsregistret och polisbåten. Avsaknaden av ett hembygdsregister är ingen nyhet men först nu under
kansliminister Gun-Mari Lindholms ledning har man tagit tag i frågan
och aktivt börjat arbeta med den. Det finns en samsyn från regeringenslagtingets- oppositionens och revisorernas sida att det är viktigt och angeläget och processen är igångsatt. Vad gäller investeringen i en polisbåt
som fördes i samband med budgetdiskussionen inför detta år har landskapsregeringen köpt in en arbetsbåt som i första hand kommer att användas av polisen och trafikavdelningens tjänstemän.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som ltl Asumaa och revisorerna konstaterar har den nya
myndigheten Ålands gymnasium inte haft ett tillräckligt uppföljningssystem när det gäller budgeten. Åtgärder är vidtagna, man har ett tillfälligt
system som gäller för detta år så att det inte upprepas. Nya principer
jobbas fram för att vi ska ha både en uppföljning under det pågående
året och det ska i sin tur ge god grund för att kunna budgetera på ett
korrekt sätt. Det är helt korrekta iakttagelser som revisorerna har gjort
och vi har skridit till åtgärder för att förbättra dessa bitar vilket också är
vår skyldighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för en fyllig redogörelse från ltl Asumaa. Jag vill ha en
utförligare redogörelse kring resonemanget beträffande Ålands polismyndighet som fick beröm för en bra verksamhet. Var det ur en ekonomisk eller rent verksamhetsmässig synvinkel som ltl Asumaa avsåg?
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson för frågan. Revisorerna berättade
hur organisationen hade omstrukturerats och hur verksamheten sköts
rent operativt det är där berömmet kommer. Vi sitter båda i finans- och
näringsutskottet och vet att den ekonomiska sidan inte kommer att få eller har fått så mycket beröm. Så rent operativt, ja.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Det faller sig mot ljuset av halvårsredogörelsen som vi
fick för någon dag sedan och det var inte genomtänkt att berömma polismyndigheten med tanke på att man överskrider budgeten med kraftiga 200 000 euro. Det är förvisso detta år och fjolåret var fjolåret men
det hänger ändå ihop på något sätt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Helt rätt iakttagelser av ltl Petterson. Vid mellanbokslutet hade polismyndigheten överskridit sin budget med 200 000 euro.
Vilken säkerhet vill vi ha på Åland? Den nivån bör vi sätta här i lagtinget. Polisen kanske anser att säkerhetsnivån för medborgarna bör
vara på en högre nivå än vad pengarna räcker till, något annat kan jag
inte konstatera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ltl Asumaa kritiserar AMS och säger att pengarna borde
användas för att bekämpa arbetslösheten istället för att användas i dyrare lokaler. AMS var ca 20 år i den tidigare lokalen och blev tyvärr uppsagda för att ägarna ville använda lokalerna till egna ändamål. Att hitta
lämpliga, tillräckligt stora och ändamålsenliga lokaler i Mariehamn
inom ett nära område för det flesta av AMS kunder är inte så enkelt.
Kanske enklare i dag än när besluten togs. Att bara kritisera och säga att
pengarna skulle användas på ett annat sätt, var hade då exempelvis ltl
Tony Asumaa ansett att AMS skulle husera om de inte är där de är idag?
Alternativen var inte så många och med tanke på det alternativ som
fanns var det mest ändamålsenligt och lämpligt som AMS flyttade till.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Minister Karlström tog det som kritik men var inte
menat som kritik det var vad revisorerna hade skrivit i sin berättelse, om
ministern har läst den så vet han att det står där. Det är inte kritik utan
ett konstaterande från vad revisorerna har gjort och vi är fullt medvetna
om att lokalerna var ett problem och därför är vi måna om från liberalerna sida att polishuset förverkligas enligt de planer som finns så att
AMS kan flytta till ändamålsenliga och förmånligare utrymmen. Det var
budskapet vi ville föra fram från liberalerna sida, inte kritik över AMS
verksamhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Jag höjde på ögonbrynen när ltl Asumaa kritiserade
AMS stigande driftskostnader i hyreslokalerna. Som minister Karlström
nämnde tidigare är det svårt att hitta lokaler centralt. Jag har minne av
att frågan lyftes upp av liberalerna i en frågestund för inte så länge sedan hur viktigt det var att snabbt hitta lokaler eftersom tiden börjar
rinna ut och uppsägningstiden närmade sig. Om det var kritik är det
svårt att förstå den när man själv från liberalerna håll vetat om AMS
problem att hitta tillräckligt stora lokaler. Jag uppfattade ändå ltl
Asumaas anförande som liberalernas anförande och inte att man bara
läser av revisorernas berättelse rakt av.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Jag är van att ltl Göte Winé alltid reagerat kritiskt och
negativt mot oppositionen, det är inget nytt. Vad gäller förklaringen av
AMS redogjordes ganska tydligt i replikskiftet med minister Karlström
att vi har alla vetat om problemet och har försökt se konstruktivt framåt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Ltl Asumaa säger att Göte Winé reagerar kritisk och
negativt mot oppositionen. Synd att inte ltl Asumaa stannade kvar i
måndags när jag höll mitt anförande där jag berömde oppositionen. Jag
både berömmer och kritiserar men här reagerade jag på att man på vårterminen säger en sak och på höstsessionen en annan och då ville jag ha
ett förtydligande. Det var en konstruktiv viktigt så ta det inte så personligt ltl Asumaa.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Som ni alla vet har jag varit internationell fotbollsdomare i 15 år, jag är van att inte ta kritik personligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var bra att ltl Asumaa tog upp frågan om landskapets likviditet. Vi behöver gå från att ha hanterat likviditeten till att
nu planera den framöver situation är sådan att det är bra att den belyses. Jag vill beröra det som ledamoten sa om personalkostnader på 106
miljoner. Jag upplever att man från liberalerna sida tidigare har raljerat
att landskapsregeringen inte gör något och inte har uträttat något. Där
ser vi nu fakta det är 600 000 mindre än förra året och det är inte inflations korrigerat. Det är bra gjort, landskapsregeringen har uträttat något.
Kan liberalerna och ltl Asumaa nu ödmjukt erkänna att landskapsregeringen har åstadkommit något?
Ltl Tony Asumaa, replik

Absolut, fru talman! Jag har inget problem att berömma moderaterna
och regeringen om det är moderaterna som står bakom det, ni får allt
beröm. Jag konstaterade bara att personalkostnaderna i jämförelse med
totala utgifterna i hela landskapet är stora vi har 350 miljoners budget
och 106 miljoner kommer från personalkostnaderna, det är nära 1/3.
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Alla anställningsavtal in blanco gör inte att man lättare kan minska på
kostnaderna, så allt beröm åt regeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag tänkte fortsätta debatten men inte den gnälliga debatten som det blev på sluttampen. Jag går in på landskapsrevisorernas berättelse och det gäller hälso-och sjukvårdens lönekostnader och lönesättning.
Här sägs något som jag tog upp redan som ordförande för ÅHS att vi har en
alldeles för svajig lönesättning. Revisorerna sammanfattar det konkret och
bra. Läser man texten ser man att det inte det är något nytt problem, tidigare
styrelser har nog känt till det men vidtog inte åtgärder det är känsliga frågor.
Det har kommit upp på bordet och det finns en granskning av en oberoende
revisor, vi kan inte mera blunda för problematiken. Tänker man på kostnaderna för personalen, specifikt lönekostnaderna som utgör över 60 procent
inom ÅHS. Vi har ett mycket tydligt kollektivavtal. Lönerna är inplacerade i
klasser, i gafflar och inte så förhandlingsbart som man har i Sverige utan man
får hålla sig till sin läst. Det finns möjligheter, om det finns allvarliga skäl kan
man höja upp till tio procent över den övre gaffeln. Ska man höja ännu mera
måste man gå till landskapsregeringen för att få lönen välsignade från högsta
ort. Det fungerar inte riktigt och har inte gjort på längre och huvudskälet är
kultur som det brukar sägas. Det är för många som anställer och sätter löner
det är den strukturella problematiken. Det finns ca 200 personer av de ordinarie anställda och de torde utgöra drygt 800 personer som överskrider intervallets övre gräns. Och en del överskrider ytterligare. Det är på många sätt
beklagligt och betyder att överenskomna avtal inte följs, det är det första. Det
andra är att systemet inte är rättsäkert, och det tredje är att likabehandling
inte kan uppfyllas. För oss som ska stå för kostnaderna är det otillfredsställande att vi inte har ett system där myndigheten följer de lagar och avtal som
vi har gjort. ÅHS måste skärpa förfarandena och då finns det ett bra exempel.
Det gäller vårdsektorn dvs. majoriteten av alla kvinnor som jobbar på sjukhuset, de följer systemet enligt vårdchefens skriftliga rutiner. I de övriga enheterna är det tydligen lite som det passar sig, där finns inte fasta rutiner och det
gör att det läcker från lönekontot. Jag har fått erfara detta, att man sticker ut
hakan och säger att visa grupper överutnyttjar systemet. Det är viktigt att finansutskottet ger ÅHS råg i ryggen att skapa ett system som är lika för alla,
som följs och som gör att vi kan hålla kostnaderna i schack.
Det finns ett system som gäller vårdpersonalen som utgör majoriteten av
de anställda. I ÅHS styrelse tog vi ett beslut i april 2012 som kallades lönestopp, vilket det inte var. Men för att utskottet ska få klarhet i saken vill jag
citera ” såväl justering av grundlön som beslut om olika lönetillägg skall,
med undantag av erfarenhetstillägg och läkarnas tioårstillägg vilka beslutas av personalchefen, beslutas av respektive ledningsgruppsmedlem efter
godkännande av hälso-och sjukvårdsdirektören”. Vad styrelsen då försökte
var att skapa ett starkare grepp, en kontroll över situationen. Den borde ha
följts upp av fasta rutiner för alla i ledningsgruppen. Troligen behandlas personalen olika i dessa frågor. Det finns kraftfulla dokument som bekräftar situationen och det betyder att utskottet ska göra en kraftig markering, exem-
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pelvis med hänvisning till revisorernas uttalande. Betydelse skulle vara stor
för ÅHS möjligheter att kontrollera och se till att personalkostnadsanslaget
hålls.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är mycket relevanta frågor som revisorerna lyfter upp
beträffande lönesättningen inom ÅHS och som ltl Sundback tar upp. Jag
kan informera om att hälso- och sjukvårdsdirektören har initierat ett
ärende som skall förnya hela processen vid lönesättning. Bättre rutiner
och färre som har rätt att sätta löner. Man kan konstatera att personaladministrativa systemet inte stöds av regelverket, det behövs förnyelse
när det gäller ekonomisystemet och det är under arbete. Vi har från
landskapsregeringen har ett arbete att göra när det gäller avtalen och
det ska vi ta ansvar för.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack minister Aaltonen. Det är mycket som är förvaltningsförfarande
som inte vi behöver lägga oss i, huvudsaken är att systemet är vattentätt,
fungerar och är lika för alla. Jag vet hur besvärligt det kan vara att driva
dessa frågor och det kan vara bra både för ÅHS styrelse och för regeringen om lagtinget tar ett klart och tydligt beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Tack ltl Anders Eriksson för att vi kunde byta plats på talarlistan så att vi får presidiets arbetsstruktur att fungera väl.
Efter nittio år av politisk revision av landskapets räkenskaper och fögderi
är det sista gången vi har en politisk revisionsberättelse på bordet. En lång
epok går i graven och i fortsättningen blir det endast yrkesrevision med vår
nya myndighet som är arrangerad under lagtingets egid. På några punkter
ska jag ge vägkost från moderaternas sida till finans- och näringsutskottet inför behandlingen av revisions- och verksamhetsberättelsen genom att ta upp
några frågor i revisionsberättelsen.
På sidan elva skriver revisorerna om problemet med att landskapet hyr
upp utrymmen. Man går inte närmare in på problematiken med att vi har en
massa outnyttjade utrymmen och frågan om lantbrukskolans tomhet bara
några kilometer norr om Mariehamn är en fråga som finansutskottet återigen
bör ta upp och trycka på.
En notering från revisorernas sida när det gäller polisen och polistätheten i
landskapet är jämförelsen med Gotland, som dessutom visar sig vara felaktig.
Enligt Gotlandspolisens hemsida har man 140 anställda inom den gotländska
polisen, men 108 poliser på 57 000 invånare. Det betyder att man har klart
färre poliser per medborgare än vad vi har på Åland. Våra gamla siffror säger
att med över 60 polistjänster att vi har Nordens polis tätaste organisation.
Detta motiveras av den stora turismen, också på Gotland har man en stor turism och många andra ställen i Norden. Den jämförelse revisorerna har gjort
håller inte, de måste på något sätt har blivit vilseledda i sin information.
På sidan 19 har vi den årliga väldigt viktiga analysen av landskapets resultat. Vi ser bedömningen från revisorernas sida när man plockar bort PAF för-

80

ändringarna inkomster och utgifter för 2011 och 2012, underskotten för de
två åren blir 14 miljoner euro. En situation som vi naturligtvis inte kan acceptera och från moderaternas sida säger det ska bringas ner till noll senast
2015. Vi har ytterligare drabbats av inkomstminskningar genom vår bindning
till statsbudgeten. Vi har fortfarande möjligheter att hantera de frågorna så
att vi kan uppnå ett resultat i balans. Ett resultat i balans stället för budget i
balans.
På sidan 21 finns en del synpunkter gällande ÅHS från revisorernas sida
där de fått saker om bakfoten. En del alldeles korrekt men några saker är felaktiga och jag tror att finans och näringsutskottet bör kontrollera upp detta så
att inte sprids onödig negativ information om ÅHS. Högst uppe på sidan står
det att de fortlöpande ekonomirapporterna som styrelsen får varje månad har
endast behandlats som delgivningar utan att styrelsen varken har beslutat om
åtgärder som skulle innebära att budgeten inte överskrids, eller följt landskapsregeringens anvisningar utan dröjsmål anhålla om till tilläggsmedel.
Sanningen är att redan från maj månad 2012 fick styrelsen informationen,
och kunde konstatera att ett underskott kommer att uppstå och bad ledningen redovisa för åtgärder. Vilket ledningen gjorde. Ledningen lovade att man
under 2012 skulle uppnå de budgeterade medlen. Fanns det då någon orsak
för styrelsen att begära att ärendet skulle protokollföras när det var klara besked från ledningen att det här skulle man klara av. Svar nej, men med facit i
hand som revisorerna här har använt sig av så kan man naturligtvis säga på
det sättet. Han skriver följande stycke att ”därutöver har styrelsen även fastställt ett regemente i strid med gällande lag (finans förvaltningslagen från
1971 § 23)”. Det stämmer inte med sanningen och bör tittas på av finans- och
näringsavdelningen. Reglementet är fastställt enligt gällande lag, ÅHS lagen,
den som gäller för dessa frågor. Om det finns något annat underlag i något
annat sammanhang som man bör ta hänsyn till så görs naturligtvis det.
Ytterligare ner på sidan under arbetsordning för styrelser skriver man något som inte är begripligt. Där man nämner Ålands gymnasium, det ska inte
tala om där kan det vara riktigt det man säger. Man säger att ”ÅHS behöver
han en arbetsordning där det bör fästas särskild uppmärksamhet vid styrelsens ansvar för ekonomin samt att styrelsen inte blandar sig i rent operativa frågor”. ÅHS lagen stadgar om och att det ska finnas ett regemente, och
det finns och stadgar just om dessa saker. Kanske inte specifikt att styrelsen
inte ska blanda sig i rent operativa frågor, det gör man eftersom det står vad
styrelsen har för övergripande ansvar för verksamheten. Man avsluta med att
antalet styrelsemöten kunna minskas till högst åtta till tio per år. Ett märkligt
resonemang när det gäller vår största externa enhet ÅHS som står för 1/3 av
landskapets ekonomi. Landskapsregeringen sammanträder kontinuerligt och
hanterar resten av ekonomin. ÅHS skulle sammanträda bara åtta till tio
gånger per år mindre än i dag. Revisorerna motsäger sig själv, styrelsen ska
en bättre kontroll över verksamheten och ekonomin men man ska sammanträda väldigt lite, t.o.m. mindre än kommunstyrelser trots att detta är en
verksamhet som är lika stor som Mariehamns stads verksamhet.
Den av mig och Anders Eriksson överenskomna tiden om fyra och en halv
minut har just börjat. Bra information från revisorerna finns på sidan 34. Här
finns tabeller med inkomsterna för sjötrafiken som 2010 låg på 876 000 euro
och 2012 uppskattades till 830 000 en nedgång med 40 000. Samtidigt har vi
talat om vi måste vara bättre på att upp bära medlen och åka inkomstansla81

gen för att ha råd med en så bra skärgårdstrafik som möjligt. Det här är resultatet som inte är acceptabelt. Det har diskuterats förut i kammaren och infrastrukturministern har haft samma uppfattning att så här kan det inte fortsätta.
Avslutningsvis står det på sidan 37 om granskning av landskapets verkstad. Det saknas medel som inte har rymts i ordinarie budget för löpande underhåll och att situationen på tomten fordrar sanering m.m. Det är ytterligare
ett bevis på att vi måste få en sammanslagning av verksamheterna. I första
hand mellan de stora aktörerna när det gäller väghållning och verkstad i
landskapet, landskapsregeringen och Mariehamns stad. Om man väljer att ha
verkstads- och väghållningscentral på stadens tekniska verk eller i Möckelö
spelar ingen roll men saker och ting måste ske relativt snabbt. Regeringspartierna har bestämt sig för en snabb och kraftfull tidtabell när det gäller att
åstadkomma något som kan resultera i betydande inbesparingar och ökad
kostnadseffektivitet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! På liberalernas vägnar vill jag ge stöd åt resonemanget som vice
talman Roger Jansson förde beträffande naturbruksskolan. Landskapsregeringen och majoritetspartierna äskade om tilläggsmedel för att
iordningställa naturbruksskolan. Det kom tydliga besked från lagtinget
att man ville ha en klar uppfattning vilken verksamhet som skulle bedrivas där innan man renoverar och gör lokalerna ändamålsenliga. Vad vi
vet har man inte kommit ett steg närmare i den frågan, vi delar uppfattningen att finans- och näringsutskottet behöver titta närmare på det.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är bra om vi kan ha en total enighet kring frågan, den
har gått i stå. För några år sen var vi överens om att någonting måste göras, lokalerna måste användas för landskapets verksamheter istället för
hyra upp andra lokaler, sedan händer ingenting på över ett år. Vi som
sitter som regeringspartier har ett särskilt ansvar i det sammanhanget
och från moderaternas sida kommer vi inte att acceptera att man inte
gör det som vi varit överens om att göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Tack för ett gått anförande från vtm Roger Jansson. Jag ska
kort kommentera inkomsterna inom sjötrafiken. Inkomsterna har gått
ner och problematiken kring det är väl känt även i parlamentet. Förhoppningen är att vi inför 2014 budgeten ska kunna få med ett investeringsanslag som möjliggör att vi helt automatiserar hanteringen kring
biljetter. Det är anmärkningsvärt inte bara med biljettintäkterna eller
avsaknaden att man tar upp dem, att det inom vår förvaltning tenderar
att finnas en respektlöshet gentemot det som lagtinget och regeringen
beslutar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I en debatt häromdagen med relativt hårda ord kallades det
arbetsvägran av någon, och det är allvarligt. Det vore värdefullt för oss
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att få veta vilka volymer det resulterar i när det gäller inkomstbortfall i
skärgårdstrafiken. Jag önskar infrastrukturministern fortsatt kraftfullt
handlag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Av de tre ärenden vi ska debattera har jag kommentarer till
punkt fyra som gäller landskapsrevisorernas berättelse.
Det är historiskt med den sista berättelsen från de politiskt tillsatta landskapsrevisorerna. Vi har en ny revisionsmyndighet enligt modell från Sverige
och Finland. Jag har varnat för att kopiera rakt av vilket kan bli kostnadsdrivande i slutändan. De ursprungliga planerna som fanns på revisionsmyndigheten var mycket större än vad som fallet blev men vi vet inte hur det slutar.
Det har anställts kompetent personal och vi hoppas på det bästa. Landskapsrevisorernas berättelse har varit mycket bra, men det stora problemet har varit att det inte har lett till någonting. Den frågan är intressant att ställa sig,
blir det något bättre? Oerhört slöseri med resurser om man har en omfattande granskning, man lägger förändringsförslag men landskapsregeringen
bryr sig inte om det utan det rullar på som förut, minister Thörnroos använde
ordet respektlöst. Ser vi på årets berättelse, kanske inte är den bästa, stycket
om polisen rent av märkligt det håller jag med tidigare talare om. Man tar ett
bra grepp när det gäller budgeten 2012. Det sägs på sidan 20 under Ålands
hälso-och sjukvård ” i december anhöll styrelsen för ÅHS om en tilläggsbudget som innehöll dels en sänkning av inkomsten med 1,6 miljoner euro dels
en ökning av utgifterna med 1,2 miljoner”. Det är anmärkningsvärt att ÅHS i
ett så sent skede inte kunde förutsäga anslagsbehovet bättre. Det är diskuterat många varv redan. Jag drog lite på munnen när en socialdemokratisk lagtingsledamot sa ”titta på ÅHS som går 1,5 miljoner med vinst just nu”.
Mycket på grund av dessa siffror man kan prata om vinst och den typen av
ekonomiska resonemang blir man lite skrämd av.
De skrivningar som finns att rapporteringen inte har fungerat och att styrelsen inte har gjort något, nu noterar jag att vtm Roger Jansson nyss sa att
detta inte stämmer. Jag vänder mig till finansutskottets ordförande Jörgen
Pettersson och övriga i finans- och näringsutskottet jag tror att det är bra om
man en gång för alla försöker få reda på vad det berodde på att det gick så
snett det gick. Vi ska inte gräva i gamla sår och strö salt, men frågan är vad vi
kan lära oss nu finns det skrivna ordet mot det talade ordet. Både styrelsen
och hälso-och sjukvårdsdirektören har följaktligen hamnat i strid med landskapsregeringens budgetanvisningar detsamma sägs också under Ålands
gymnasium.
Rubriksättningen är avsaknad av ekonomistyrning på styrelsenivå. ”Revisorsrapporten bygger på en genomgång av samtliga protokollförda styrelsemöten” och så konstaterar man att ”det är anmärkningsvärt att det inte
finns något dokumenterat system på styrelsenivå för att säkerställa att
ekonomin håller sig inom ramen för den budget som styrelsen har det yttersta ansvaret för, dokumenterad analys och prognostisering saknas från
ledningens sida”. Jag minnas att vi har diskuterat med vår representant i styrelsen att så här var situationen. Det har lagts ett förslag från vår represen-
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tant och dåvarande styrelseordförande Barbro Sundback uttalade sitt stöd för
det förslaget och tyckte att det var bra och viktigt att man gick vidare men
det. Det är anmärkningsvärt om det inte har funnits i organisation efter alla
dessa år. Jag kan hålla med vtm Roger Jansson när han säger ”att det är lite
märkligt att revisorerna föreslår att man ska ha en arbetsordning där det
bör finnas särskild uppmärksamhet för styrelsens ansvar för ekonomin
samt att styrelsen inte blandar sig i rent operativa frågor”. Känns lite god
morgon yxskaft att man måste ha en arbetsordning som talar om för styrelsen
att man har ansvar för ekonomin. Ett märkligt påstående.
Jag fäste mig vid ÅHS lönesättning på sidan 25. Notera att ltl Sundback i
ett tidigare anförande sade ”att det länge har varit en svag lönesättning och
är inget nytt”, för mig var detta nytt och ytterst förvånande. Om jag ska ta ltl
Sundback orden förstår jag att det är en förändringsprocess på gång.
Gällande museibyråns byggnader i Kastelholm blir man att tänka på en
gammal slagervisa, om och om igen. Att förvalta moderna byggnader hör inte
till museibyråns egentliga uppgifter. Enligt revisorerna bör landskapsregeringen överväga en överföring av förvaltningen av Jan Karlsgårdens värdshus
och den planerade försäljningen till byggnadsbyrån. Jag har inte kunskapen
om det blir bättre av det men det är åtminstone ett förändringsförslag. Vi noterar att när turistsäsongen började bjöds värdshuset ut för en minimihyra på
200 euro per månad. Helt otroligt med tanke på att det i närheten finns en
privat näringsidkare som har satsat stora belopp, och som inte ens får möjlighet att köpa tillskottsmark utan får hålla på om och om igen och fråga. Minister Ehn och jag har haft upp detta i en frågestund och kommer antagligen
inte längre med det. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Det sägs ”att när det
gäller värdshuset och i kungsgården anser revisorerna att landskapsregeringen bör se till att det så snart som möjligt tas i bruk någon lämplig verksamhet”. Jag noterar att minister Ehn begärde replik. Jag hoppas verkligen
att vi inte har en likadan situation nästa år, att man bjuder ut en serviceanläggning för en symbolisk hyressumma precis när turistsäsongen ska starta.
Jag noterar ltl Tony Asumaa kommentarer hade om att Ams bygger om för
130 000 i lokaler som man inte långsiktigt vet om man ska vara i och man
agerar så att man får 30 000 högre hyreskostnader. Det tog näringsministern
illa upp av vilket jag inte förstår. Det sägs att man måste har ändamålsenliga
lokaler, det är klart att man måste ha det. Man säger att det är svårt att hitta
lokaler då måste jag ställa mig frågan, på vilket sätt har man letat? När iTiden
komplexet byggdes sattes hela kontorsmarknaden i Mariehamn ur balans och
det har funnits otroligt mycket lediga kontorsutrymmen. Jag är förvånad att
man inte har hittat något. Detta är absolut centrala centrum vi har byggnadsbyrån som sitter i Sittkoffs komplexet med stadens kanske dyraste hyror. Vi
har renoverat hela kanslihuset för 9,5 miljoner ändå har vi denna typ av hyresavarter vilket är förvånande. Det var mina kommentarer runt den sista historiska berättelsen av landskapsrevisorerna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag har tidigare anklagat ltl Anders Eriksson för mytomanska uttalanden nu gör jag det igen, ltl Anders Eriksson påstår att
jag skulle ha sagt att ÅHS går med i 1,5 miljoner i vinst. Jag vill att ltl Eriksson anger källan och kommer med faktauppgifter.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det skulle vara väldigt klädsamt innan ltl Sundman börjar
beskylla någon för mytomani att hon faktiskt lyssnar på vad vederbörande säger. Jag sa att det är en socialdemokratisk lagtingsledamot och i
detta fall råkade jag se en intervju med ltl Igge Holmberg där han sa att
ÅHS går 1,5 miljoner i vinst. Där ser man hur det går när man omstrukturerar. Det sista, för att jag inte ska bli beskylld för något igen, är jag
inte hundra procent säker på att jag återger helt exakt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tackar för det, det var hedervärt. Att komma med fakta och inte bara
slänga ur sig anklagelser mot andra ledamöter. Vad gäller ÅHS ekonomi
om man kan räkna lite inser man snabbt att om inkomsterna är två miljoner högre än en realistisk budget och kostnaderna för låga då går det
inte att få ihop det. Det var utgångspunkten 2012. Jag har ingenting att
skämmas för, idag finns ett fungerande ledarskap, kontroll över ekonomin, investeringar på gång och andra saker som är väldigt positiva för
ÅHS.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan försäkra ltl Sundback att jag är både bra och intresserade av att
räkna. Jag brukar inte som socialdemokraterna göra egna ekonomiska
kalkyler när de verkliga siffrorna inte passar, utan ta reda på fakta. I det
här fallet noterade jag att ltl Holmberg inte var närvarande så jag tänkte
då nämner jag inte hans namn. Men att ltl Sundback kände sig så träffad
och blir så pass ilsken visar på att det med ÅHS någonstans tar det ont.
Talmannen
Talmannen påminner om språkbruket i lagtinget att vi försöker hålla oss på en neutral
nivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Tack, fru talman! När det gäller landskapsförvaltningens sätt att hantera
försäljningen av fastigheter delar jag den kritik som revisorerna och ltl
Anders Eriksson lyfter fram hur vi har valt att förvalta det. Det har visat
sig att det blir ett konstigt system där man på ena sidan har kvar en del
av förvaltningsansvaret på enheten som hade det tidigare, men försäljningsansvaret går över till en annan enhet d.v.s byggnadsbyrån. Det leder till att det blir svårt att få kommunikationen att fungera och få saker
att löpa på ett bra sätt. Det kommer att rättas till i kommande budgeter.
Det har pågått en tid när man har sålt saker och jag delar åsikten om att
det inte fungerar.
När det gäller värdshuset och den nämnda entreprenören så erbjöds
möjligheter i det sammanhanget att hitta lösningar tillsammans. Man
diskuterade under lång tid, det drog ut på tiden och man tackade nej och
det blev ingenting. Det rör sig inte bara om ett litet markområde, jag utgår ifrån att ltl Anders Eriksson har stiftat bekantskap med den anhållan
som finns.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt ltl Ehn, det har pågått länge och jag är glad att man kan
lyfta upp frågor utan att det ska spåra ur, att man på ett sakligt sätt kan
konstatera att det här måste vi försöka få på rätt. Däremot, vilket jag kan
respektera, har ltl Ehn och jag haft lite olika åsikter om när det gäller
möjligheterna att hjälpa de privata näringsidkarna. Jag kan försäkra
minister Ehn att jag vet exakt vilka områden det handlar om jag har sett
dem i naturen och på kartor och skulle inte vara ett dugg orolig själv att
sälja dem om jag var i ansvarig ställning.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! När det gäller att vara behjälplig till företagare så har
landskapsregeringen gått in för att i detta sammanhang vara väldigt
tillmötesgående när det gäller dessa bitar. Vid ett flertal tillfällen har vi
och diskuterat eventuella lösningar och så sent som för någon vecka sedan var senaste gången. Det man kan konstatera är att alla planeringsproblem inte kan lösas genom att köpa upp mark, på det området är
plan- och bygglagen väldigt tydlig. Överstiger det vissa volymer måste
man få en detaljplanering. På landskapsregeringens sida har vi sagt att
vi omedelbart är villiga att komma till mötes när det gäller detaljplaneringen och vara med och se till att projektet kan skapas. Det är ett synnerligen gått projekt för området som vi vill vara med och förverkliga.
Det gäller att man hittar vägarna tillsammans för att diskutera, det har
vi från landskapsregeringens sida försökt och jag hoppas fortsättningsvis att vi ska komma till skott. Att bita sig fast vid försäljning gör det till
viss del svårt eftersom det inte går att sälja till enskilda utan måste bjudas ut.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var så många som talade på slutet att jag inte är säker på att jag
hörde det sista. Satsningen på Smakbyn har varit väldigt bra för området vilket jag är glad att vi kan vara ense om. Jag pratade med en guide
på slottet och man har aldrig haft så mycket folk som det varit nu, det är
oerhört positivt. Ser vi alla turistföretag framförallt restauranger som är
till salu så borde man från landskapsregeringen sida vara oerhört tacksam för de som är beredda att satsa. A la bonheur om man inte vill sälja
dessa områden försök då hitta en annan lösning. Ltl Ehn och jag står
båda i dessa stolar och jag noterar att ltl Ehn inte såg, enligt mitt synsätt, de politiska möjligheterna att få en lösning utan höll sig helt och
hållet fast vid det manuskript han hade från sina tjänstemän. Det gjorde
mig lite orolig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Tack, fru talman! Av de sammanslagna ärendena vill jag beröra landskapsregeringens berättelse, min vana trogen, om ni minns har jag haft anförande
om utformningen av den tidigare.
Jag vill beröra bilagan som jag tycker är intressant, hållbarhetsredovisningen som är ett dokument som absolut förtjänar uppmärksamhet. Det är
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den tredje hållbarhetsredovisningen som görs, tidigare var 2008 och 2010.
Det är mycket bra information för den som vill följa hur hållbar utveckling i
praktiken artar sig när det gäller landskapsregeringens fögderi och det
åländska samhället. Tittar man på innehållsförteckningen så är det mycket
koncist och konkret nyckeltal om miljön, framför allt heltäckande. Man kan
säkert ytterligare tillfoga någon del när det gäller miljö- och nyckeltal. Det är
nyckeltalen om social hållbarhet som vi känner till och som vi använder oss
av som indikatorer på hur samhället är.
Jag saknar däremot mera nyckeltal och mera ingående redovisningar när
det gäller den ekonomiska hållbarheten. Jag tänker framför allt på, inte på
landskapets ekonomi som vi behandlade väldigt ingående i dag, utan om t.ex.
företagsklimat och indikatorer på hur det förändras och förbättras. Landskapet har makten över de externa förutsättningarna som näringslivet har
och också det kommunala, hur kommunerna i den mån bedriver näringspolitik. Det här tycker jag att man ska titta på i utskottet och ägna lite uppmärksamhet, hållbarhetsredovisningen förtjänade det framför allt den ekonomiska
biten och särskilt företagsklimatet.
Vi behöver ha mera nyckeltal, jag ska ge ett belysande exempel varför. Vi
stiftar lagar i Ålands lagting vi har en diskussion huruvida detta kommer att
skapa byråkrati. Är det en byråkrati som är befogad och vettig, kan vi lita på
att det görs så smidigt som möjligt för företagarna. Den diskussionen har vi
ofta, vi hade den när vi tog en ny konsumentlag. Jag hörde till dem som förde
diskussionen vad det innebär för företagen, är det befogade ny byråkrati som
har någon konkret nytta för medborgaren. Det handlade om konsumentsäkerhet i två delar, dels bestämmelser om kemikalier i leksaker men också om
anläggningar och konsumentsäkerhet i det perspektivet.
Jag delade upp möjligheterna i två. Att det inte blir någon ny ohållbar byråkrati utan det blir bara nödvändiga förbättringar, förstärkningar för konsumentsäkerheten. Tyvärr gick det så att mina allra värsta farhågor besannades med den lagen. Det beklagar jag och ångrar därmed den lagstiftningen.
Man har använt den på ett sådant sätt att jag absolut inte kan se att det är någon sådan byråkratisk nytta. Nämligen ett exempel jag fått höra från ålänningar. Om man ska ha halmbalshoppning på skördefesten måste man ha ett
tillstånd med en säkerhetsplan som kostar, vad det nu kostar 45 euro tror jag,
för halmbalshoppning för barn. Det är fullkomligt horribelt mina vänner, att
kräva ett tillstånd för halmbalshoppning. Sedan ytterligare ett tillstånd om
man ska ha släpvagnsåkning med traktor, kostar igen och man ska ha säkerhetsplan o.s.v. Det är små exempel men det visar att vi gjorde fel som stiftade
den lagen utan att skicka med detaljerade anvisningar hur byråkrati får utformas. Vi har ett stort problem, vi skapar en massa ny byråkrati. Det borde
stå här ny byråkrati, nya bestämmelser, nya tillståndsärenden så här många.
Tillsammans med Ålands näringsliv, företagarföreningen och kanske någon
annan organisation borde det tas fram nyckeltal som beskriver detta. Att vi
får det svart på vitt, kära politiker nu har ni gjort fel, det har blivit svårare att
bedriva företag det har kommit nya avgifter, nya tillstånd som vi inte kan se
de facto någon nytta med. Byråkrati, a la bonheur sådan som ger praktisk
nytta men tillstånd för halmbalshoppning ger inte någon nytta och det borde
stå i hållbarhetsredovisningen. Jag hoppas man kan ta sig an detta i utskottet.
Om man till och med får önska sig att man botaniserar i företagsklimatsdelen
och försöker få fram nyckeltal det är kanske den allra viktigaste delen av håll87

bar utveckling. Med en hållbar ekonomisk utveckling får vi resurser att vara
miljövänliga och ta vara på de sociala nyckeltalen och förbättra för människor
som behöver vår hjälp. Ekonomisk hållbarhet, mina vänner tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag är glad att hållbarhetsredovisningen får sådan uppmärksamhet i lagtinget och att den får beröm och konkreta förslag hur
den kan utvecklas. Beträffande konsumentsäkerhetslagen tycker jag att
ltl Sundman raljerar. Det handlar precis om det att barnen, konsumenterna ska känna sig trygga och säkra. Sedan är det som med allting annat man kan tillämpa lagstiftningen på olika sätt. Man kan tänka sig att
arrangörerna av skördefesten kan söka ett gemensamt tillstånd för alla
som ska har olika aktiviteter. Bjuder man in människor till aktiviteter
behöver man ha en säkerhetsplan, så säger den modern förvaltning.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man kan också tänka sig att bonden som arrangerar och
hans nätverk eller fru bonde har sunt förnuft och förstår hur man ställer
upp halmbalarna på ett sådant sätt att ungarna inte slår ihjäl sig. Det
finns en part till som ÅMHM inte kan ersätta och det är föräldrarna som
är där med sina barn. Man kan i lag säga om det behövs, att föräldrarna
har ett ansvar för att ungarna inte slår sig. Det går överstyr när man kräver tillstånd för sådana saker och påför en avgifter, och har en anställd
kompetent person som givetvis gör sitt jobb och använder samhällets resurser på ett sådant sätt. Detta är bara ett litet detaljexempel, det finns
många mycket värre. Vi måste ta tag i den osakliga byråkratin för att ha
råd att ha den verkligt motiverade byråkratin som gör verklig nytta vilket den andra delen av lagen gör med kemikalielagstiftning. Jag är helt
säker på min sak med säger att detta måste redovisas så att vi får det
klart för oss.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag delar naturligtvis ledamotens synpunkter om att föräldrar bör ta ansvar och ha ett ansvar för sina barn. Vi har ett sådant
samhälle idag där människor tar mindre och mindre ansvar. Där man
kräver att det ska finnas regelverk som tryggar t.ex. badstränder, lekplatser och annat som är offentligt. Vi har ett sådant samhälle och människor skulle kunna ta betydligt mer ansvar, det håller jag med om.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det samhället har vi för att vi håller på att skapa det. Vi jagar på utvecklingen där vi tar över människors eget ansvar och sunda
förnuft i tillstånd, regelverk och säkerhetsplaner. Det är möjligt att det
ändå är livsfarligt att hoppa i halmbalarna fast man har en säkerhetsplan och ett tillstånd som man betalat 45 euro för. Vi måste vända utvecklingen sluta ta över människors eget ansvar, ge kryckor åt folk som
kan gå det är klart att de börjar halta. Fullt förnuftiga människor om
samhället tar allt ansvar av dem. Vi måste vända utvecklingen aktivt och
ha en hållbarhetsredovisning som visar att vi tagit bort det och överlåtit
det till företagarnas ansvar med generella bestämmelser i stället. Det är
viktigt att vända den här utvecklingen och inte jaga på den som vi tyvärr
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gör. Jag erkänner jag var med, men jag sa i ett anförande att jag har farhågor och tyvärr har de besannats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Sundman för anförandet det kan kännas lite
banalt att prata om halmbalshoppning men ltl Sundman har helt rätt.
Jag kan tillägga att ponnyridning kräver samma åtgärd. Tittar man på
det stora vad det haft för konsekvenser, vi vet att skördefesten är här i
helgen, för några år sedan var det 40 gårdar med i skördefesten nu är vi
nere på 15. Med de gårdar jag har pratat med så är det här en av orsakerna varför de drar sig ur. Det är så överbyråkratiserat med säkerhetsplan och allting så de vill inte göra det. De har annat att syssla med än
att frivilligt ställa upp och förlänga turistsäsongen på Åland med fina
tillställningar som skördefest. Detta kontentan, tyvärr. Med all rätt exemplen verifierar.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Först drabbas ideellt arbete, småföretagare av nya pålagor
där man redan har fullt upp. Allra sist drabbas stora företag som har
folk som tar hand om sådant, som har en säkerhetsorganisation o.s.v. Vi
hade väldigt få stora företag på Åland vi har 2800 företag totalt och
2400 är en till fem personers företag och de drabbas av detta. Alla ideellt arbetande som gör det som en kul grej i förening eller på sin egen
gård är detta stora pålagor utan reell nytta. Ponnyridningen, halmhoppningen och åka på traktorsläpet blir inte säkrare, det blir mera byråkrati
och en avgift ibland på flera hundra euro. Man måste kanske jobba ett
par timmar extra med sin aktivitet för att tjäna in avgiften som är helt
utan nytta i praktiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Herr talman! Ärade kolleger, ärade åhörare. Tänkte börja med ett bibelcitat
som har viss koppling till debatten och tidigare anföranden, psaltaren 81:14 ”
om ändå mitt folk ville höra mig” ni kommer att notera kopplingen senare i
anförandet. Vi debatterar idag i en och samma gemensamma punkt, landskapsregeringens berättelse för 2012, hållbarhetsredovisningen, landskapsrevisorernas berättelse för 2012 jämte revisionsberättelsen för Ålands lagting,
delegation vid Nordiska rådet och bokslutet. Detta herr talman är en del papper, är man kritiskt lagd kan man säga att det ger svängrum i debatten att
prata om lite vad som helst som råkar ha koppling till berättelserna. Jag menar på fullaste allvar att det inte har skett idag. Det mesta som har sagts har
haft koppling till vad landskapsrevisorerna lyfter fram. Tack för en givande
debatt så här långt.
Revisionsberättelsen för Ålands delegation i Nordiska rådet får man i ärlighetens namn inte ut så mycket av att läsa. Vi har haft ett aktivt år, vi har
haft utskottsbesök bortom Åland, gästande utskott på Åland, högtidligt undertecknande av nordiskt samarbetesavtal, nordiska dagar i lagtinget med
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nordiska rådets direktör. Utöver detta kan konstateras att vi har hållit oss
inom budgeten för 2012, och strävat efter att ge så mycket Norden som möjligt för medlen.
I landskapsrevisorernas berättelse konstaterar jag samma sak som ltl
Sundback lyfte upp d.v.s. det som står på sidan 25 och 26, där revisorerna
konstaterar vidare ”att det finns ett relativt stort antal personer som har rätt
att anställa personal och fatta beslut om avlöning beslutanderätten är fördelad på många i personalen” jag hoppas att finans- och näringsutskottet
fördjupar sig i detta.
Sidan 35 i berättelses vill jag särskilt uppmärksamma landskapsrevisorernas kritik om avgifter i skärgårdstrafiken. Landskapsrevisorerna pekar nämligen på att vi inte har något sätt att kontrollera hur många bilar var det ombord på Skarven, hur många har betalat av dem? Vi är idag ganska fjärran
från ett digitaliserat system där man sätter en telefon framför en manick och
plupp är en bil registrerad. Jag är glad för infrastrukturministerns svar till
vice talman Roger Janssons anförande som delvis var i samma ärende. En sak
som revisorerna inte nämner är konsekvenserna av att boka och inte dyka
upp. Har du stuga i Kökar kan du boka upp färjan varje veckoslut, har du inte
lust att dyka upp så händer inget. Inget i stil med no show avgift uppbärs som
t.ex. sker om du inte dyker upp hos läkaren i ÅHS. Jag när personligen en
from förhoppning om att vi skall införa något sådant, att infrastrukturministern kan överväga det och att finans- och näringsutskottet fördjupar sig
det, skärgårdstrafiken är för viktig för att inte ha de.
Avslutningsvis mitt favoritämne fiskodlingar. Om vi bläddrar till hållbarhets
redovisningen på sidan 16. På basen av de siffror som presenteras är tiden
mogen att lösa upp den gordiska knut som vi alla känner till, d.v.s. att 66 procent av Ålands fosforutsläpp kommer från fiskodlingen enligt hållbarhetsredovisningen i landskapsregeringens berättelse. Det har lett till att vi i dagens
vattenlag har ett de facto moratorium på nya tillstånd med allt vad det innebär. Enligt Helcom är vi det enda område i Norden som har det. Fiskodling
ger arbete, fisk och skatteintäkter för kommuner. Fiskodlarna vill gärna expandera sin verksamhet men kan inte göra det idag. De som sitter på tillstånden sitter på en stor förmån. Därför har man börjat expandera, som vi kan
läsa både i lokalpress och i svensk press, där fiskodlingens andel av fosforutsläppen ligger under en procent, viss reservation för den siffran, i Finland ligger det kring två procent. Jag tror och jag har sagt det förut att det långsiktiga
svaret ligger i recirkulationsteknologi som just nu etablerar sig i rask takt
både inom och utanför EU, i Polen, Norge, Skottland och Kina. En möjlig lösning finns i att EU:s gemensamma fiskeripolitik gör Östersjöområdet till ett
pilotområde för recirkulationsteknologi som vi redan har en viss kunskap av
bl.a. i Danmark och på Åland.
Med beaktande av Östersjöns jämförelsevis grunda och känsliga karaktär,
är ett medlemsförslag om detta på kommande i Nordiska rådet. Tack för er
uppmärksamhet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack herr ordförande! Ltl Wille Valve tar upp avgifterna på färjorna och
som ett exempel Kökars sommargäster, dit jag råkar höra. Jag kan informera ledamoten att om man inte dyker upp andra gången har man
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svårt att få en bokning efter det. Det finns straffåtgärder. Gällande avgifterna tycker jag att man kan föra en ordentlig debatt kring dem, de ger
egentligen inte så stora intäkter vi subventionerar över 90 procent av
trafiken.
Ltl Wille Valve, replik

Tack ledamoten Kemetter för den informationen. Det jag framför allt efterlyser är en tydlig konsekvens av vad som händer när man inte dyker
upp. Jag håller inte med om att avgifterna utgör en försumbar del i budgeten. Det kan bidra till att lyckas täcka upp det underskott som vi har
framför oss. Det är ett mål som vi alla har.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack herr ordförande! Det är ett intressant resonemang ltl Wille Valve
för men knappast kommer avgiftspolitiken att täcka upp något underskott utan vi måste arbeta på ett helt annat sätt. När det gäller en konsekvens, det kan vi diskutera jag tycker ändå att den här konsekvensen på
t.ex. ÅHS missar du ditt besök får du direkt en avgift på 40 euro. Jag har
fyra barn och mycket händer och folk ska hinna hit och dit och man kam
av dessa misstag glömma en tandläkartid eller något annat och det blir
ganska dyrt.
Ltl Wille Valve, replik

Avgiftspolitiken är viktig av en annan orsak, det är en förvaltningsmässig okultur som råder när vissa betalar och vissa inte gör det. Jag säger
det på basis av personliga upplevelser, det står inte i landskapsrevisorernas rapport. Jag har letat upp anställda och bönat och bett för att få
betala, jag tycker inte det är sunt. Jag känner till andra erfarenheter och
jag är uppriktigt bekymrad om det är den här förvaltningskulturen som
börjar förekomma inom andra förvaltningar inom landskapet. Det är en
stor rättsosäkerhet. Jag är väldigt tillfreds med det minister Thörnroos
har sagt så här långt i detta ämne, det bådar gott.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack herr talman! Inkomsterna i skärgårdstrafiken är prognostiserade
till strax över 1 000 000, teckningsmässigt är siffran låg. De facto 1 000
000 är alltid 1 000 000. I dagsläget finns en manuell kontroll av folk
som bokar och inte dyker upp, även här i salen har vi folk som fått tillsägelse att inte dubbelboka. Det finns en viss manuell kontroll men den är
oerhört tidskrävande och bör förbättras. Den möjligheten hoppas jag
ska infinna sig när vi får ett nytt bokningssystem nästa år, om lagtinget
bifaller min önskan. Vad det gäller no show, att du inte dyker upp, där
förkommer att man ringer och meddelar att ni inte längre har möjlighet
att boka. Men det är inte systematiserat på ett sådant sätt att det är värt
namnet. Det är direkta stickkontroller man kan göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! Jag blev glad när ltl Valve stödde tanken att utskottet
skulle titta närmare på ÅHS lönesättning. Det är en väldigt viktig fråga
för att få tillstånd, rättssäkerhet, likabehandling och kostnadskontroll.
Jag vill ytterligare förtydliga att vårdchefen har ett sådant system på all
vårdpersonal, vilka utgör den stora majoriteten av alla anställda, att ofoget eller vad man ska säga att prioritera och belöna som det passar det
finns tydligen inom de andra yrkeskårerna. Det betyder att det inte är så
omfattande att notera vilka enhetschefer som inte har något som de följer och inte heller i ledningsgruppen.
Ltl Wille Valve, replik

Jag tackar ltl Sundback för den informationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack herr talman! Jag är glad att Wille Valve berör avgifterna på skärgårdsfärjorna eftersom jag väckte tanken i diskussionen om halvårsrapporten med finansministern varför man inte kunde automatisera avgiftsupptagningen i framtiden. Det är fler som har stött tanken och jag
vet att infrastrukturministern är inne på samma sak. Det är roligt att det
finns stöd för det, då finns det en möjlighet att anslaget till lagtinget går
igenom också när det kommer upp som budgetanslag.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, jag kanske skulle dra en något märklig historisk parallell, jag
kommer att tänka på förbudstiden i Finland när majoriteten av befolkningen upplevde alkoholförbudet som djupt orätt och därmed började
froda smuggling och sedan spillde det över på annan verksamhet, beskyddarverksamhet och man fick en alltmer relativistisk syn på rättsordningen. Nu är det inte lika illa med skärgårdstrafiken, långt ifrån
men det är en så pass utbredd företeelse att jag tycker vi borde vara bekymrade över att det kan förekomma, vi behöver uppryckning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Plenum avbryts för aviserat kaffebjudning i aulan av Beijar, Karlsson och Jansson återupptas klockan 14. 55, hjärtligt välkomna. Ni kan också läsa kollegernas gåva till 70åringen.
Talmannen
Plenum återupptas med fortsatt behandling av ärende nr 3 - 5 på föredragningslistan
och på talarlistan.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Några spridda kommentarer före jag kommer till mitt viktiga
ärende. AMS diskuterades här i anförande och replikskiftet det är absolut viktigt att AMS fick ändamålsenliga lokaler. Det vi ifrågasätter är den dyra renoveringen för endast tre år. Det har varit replikskiften kring att automatisera
biljettförsäljningen inom skärgårdstrafiken. Där har det funnits grönt ljus,
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vad jag uppfattar från lagtinget, under en lång period att man skulle ta tag i
detta och fullföljt det. Jag tror att de finns skrivningar i tidigare budgeter så
det gäller att leverera.
Jag likt ltl Sundman vill prata kring hållbarhetsredovisningen. Det är
tredje gången landskapet Åland har gjort en hållbarhetsredovisning första
gången var 2008, 2010 och nu för budgetåret 2012. Det var ett gediget jobb
som gjordes när man tog fram de olika kriterierna och lade grunden för hela
hållbarhetsredovisningen. Det visar helt tydligt och klart vartåt vi går inom
vissa områden. Det är ett bra grepp som landskapsregeringen har tagit att
man sätter det som en egen bilaga då har man stor nytta av den.
Några frågor som liberalerna och jag har funderat kring. Sittande landskapsregeringen har haft som målsättning att öka och utvidga naturskyddsområdena, var står vi där? Gällande avfallsstatistiken är den väldigt intressant att följa, vi har inte någon sammanhållen avfallshanteringspolitik och en
känsla av att vi nu går bakåt när det gäller sortering och helhetsgreppet om
avfallshanteringen. Åland har under många år varit väldigt duktig och på vågens framkant, och nu är den allmän känsla är att vi går tillbaka.
En fråga som är en viktig hållbarhetsfråga är skyddet av vårt dricksvatten.
Där har gjorts ett omfattande arbete med att ta fram skyddsplan för våra ytoch grundvattentäkter. Jag vill veta lite mer om tidsplanen, och skyddsområdena skulle behöva fastställas.
På sidan 23 i hållbarhetsredovisningen kan lagtinget beskåda det största
medicinska genombrottet de senaste hundra åren, nämligen den demografiska utvecklingen. Sedan sextiotalet har vi satt ungefär 20 till 25 relativt
friska år till vår medellivslängd vilket är ett stort medicinskt genombrott. Vi
kan se att det innebär vissa utmaningar för vårt samhälle. Tittar man i
ÅSUB:s demografiska försörjningskvot ser vi att den stiger väldigt mycket, vi
är bara i början av den brant stigande kurvan. Där har vi sannerligen en utmaning och det kommer upp med jämna mellanrum.
Tittar man på ekonomin och jämställdheten ser vi siffrorna och staplarna
att arbetslösheten bland kvinnor verkar öka. Under lång tid har Åland haft
lägre arbetslöshet bland kvinnor men nu visar de senaste siffrorna ganska
lika för kvinnor och män. Behöver vi göra någon analys där, vad kan det bero
på? Vi kan konstatera när det gäller lönesättning att kommunerna och staten
håller sitt löneglapp mellan kvinnor och män lite rörde det sig till att jämnas
ut, medan glappet verkar öka inom vår egen butik inom landskapsförvaltningen. Männen av de offentligt anställda har betydligt högre lön än vad
kvinnorna har, där verkar glappet öka.
Jag delar åsikten som ltl Sundman hade att det skulle vara intressant att ta
fram nytänkande och kreativitet när det gäller en del av hållbarhetsredovisningen nämligen ekonomin. Vi vet att det finns statistik på förmögenhet, vem
som äger i det åländska samhället, vem har jordegendomar och jag vet inte
om de låter sig göras med besparingar och sådana saker. Det finns utrymme
att förbättra statistiken när det gäller ekonomin.
Ytterligare en sak som skulle vara intressant att se på är styrelsesammansättningen i de åländska bolagen, hur ser det ut med kvinnor och män, hur
ser det ut bland företagen på Åland? Hur många manliga och hur många
kvinnliga företagare har vi? Vi vet att det finns en potential bland kvinnligt
företagande som oftast är tjänstesektorn. Oftast blir den kvinnliga företaga-
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ren osynliggjord. Jag delar den uppfattningen att det skulle finnas mycket intressant att göra när det gäller ekonomin i hållbarhetsdelen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! Det var intressanta frågor som ltl Katrin Sjögren tog
upp och jag tänkte replikera det med den demografiska utvecklingen.
Det är en fantastisk utveckling med tanke på medellivslängden hur den
har förlängts. Man pratar alltid i det sammanhanget om utmaningar och
det är otydligt var det betyder. Jag tror man måste tänka ett steg längre
för det första är detta en puckel, jag tillhör den generation som kommer
att vara den största generationen pensionärer. Lyckligtvis om man får
säga så, den här generationen kommer att dö bort inom ett rimligt antal
år, 2050 kommer det antagligen att se betydligt annorlunda ut. Det
andra är att den tekniska utvecklingen som kommer att gå snabbare på
grund av att försörjningsgraden förändras. Och det kommer att vara positivt för kommande generationer.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tror jag också att tekniken utvecklas, samhället utvecklas,
vi har en frisk äldre befolkning man börjar prata om ett fjärde skede i livet. Det gäller att ta tillvara den kraften som finns hos äldre i våra nordiska samhällen. Det visar ju inte minst vilken stark och viktig gren de
äldre gör genom att arbeta inom tredje sektorn. Det finns absolut möjligheter här de håller jag helt och håller med om. Samtidigt som vi behöver ha barn och unga, vi behöver ha inflyttning, det finns bara möjligheter för att uttrycka en klyscha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack herr talman! Jag tänkte berätta lite mer om naturskyddsområden
som vi vet att vi borde ha implementerat, infört Natura 2000 områdena
redan för länge sedan. Det har man inte gjort på grund av bl.a. ekonomiska orsaker. Vi har ett nytt naturskyddsområde fastställt med många
ägare och det är i Lemland, Öfladorna som är ca 13 ha stort. Vi har förhoppningar om att komma vidare i Eckerö med ett område med en
mycket unik orkidé den enda växtplats som finns kvar i hela Finland
finns i Eckerö, en Gulyxne som bl.a. president Niinistö försökte hitta i
våras. Sedan ytterligare två områden Lågskär och Rannöarna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för den informationen. Jag vill få lite information hur det
går med skyddet av yt- och grundvattentäkterna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är en mycket relevant fråga och arbetet pågår som bäst. Under hösten kommer det att ordnas ett samråd med bl.a. markägare. Vi två vägar
att gå. Endera att skriva om föreskrifterna så att man styr bort verksamhet som kan vara miljöfarlig för vattentäkter. Ett annat sätt som vi också
diskuterar är att förtydliga ersättningsfrågan i lagstiftningen. I dag är
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inte vattenlagen helt klar på den punkten. Detta är ett område som vi
sätter fokus på och jobbar med och har gjort en längre tid.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är just det att det varit under en väldigt lång tid man jobbat
med frågorna och man behöver börja fastställa. Eftersom vi vet att en av
de viktigaste sakerna för vårt ö-samhälle är att ha friskt och rent vatten.
Har vi inte det är vi ute på mycket hal is så jag hoppas att miljöbyrån får
stöd från övriga landskapsregeringen för att avancera i denna fråga så
att vi kan ta långsiktiga beslut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack herr talman! Landskapsregeringens berättelser får man väl tala om numera. Den ena som är lik många andra årsberättelser, den tjocka boken den
skulle jag säga är helt otidsenlig. Jag har flera gånger talade om det, det
handlar mera om älgar, fiskar, vägar och skogar det är någon form av bondepraktika. Den motsvarar inte det samhälle vi lever i dag över huvud taget.
Dessa uppgifter kan vara med i en modernare sammanställning, men ska vi
producera sådant här? Det är säkert någon som är intresserad av flygga havsörnsungar och fällda älgar 1971- 2012 men vad drar man för slutsats av det,
vad är det för kunskap vi använder i vårt politiska arbete knappast någon? En
slutsats som jag drar är att jaktvårdsenheten är för stor på landskapet den
borde privatiseras. När vi tänker på att socialbyrån har fem anställda och på
den här byrån finns det två. Vi kan gå igenom förvaltningen och se att det
handlar mera om markägarintressen än om mänskliga rättigheter. Däremot
den nya som kallas bilaga, det är intressant läsning det handlar om vår tid.
Om man vill vara lite provokativ kan man säga att det här är gubbvarianten
och det här är tantvarianten. Det handlar om frågor som dagens människor
är intresserade av, här finns också ett jämställdhetskapitel. Det visar hur
mycket vi ännu har att göra, (Är det något ltl Eklund vill säga där bakom
pappret? tänkte om det var någon teaterviskning till mig) att jämställdheten
hamnar i en bilaga i stället för att vara ”mainstreamad” genom hela berättelsen.
Ltl Katrin Sjögren tog upp intressanta frågor, vem äger mark på Åland,
vem har den ekonomiska makten och tillgångarna, vem styr och ställer i bolagen o.s.v. Det är nästa steg vi måste ta i frågan om att förstå hur ojämställdhet uppstår. Det har bättre utbildning och är sysselsatta t.o.m. lite mer än
männen, och tar ett överstort ansvar för barn och familj men märks inte i deras avlöning eller arbetsmarknadskarriär i någon större omfattning. För detta
belönas de med försämrad anställningstrygghet och mindre lön. Det är precis
som ltl Katrin Sjögren säger att löneskillnaden inom offentlig sektor är störst
inom landskapsförvaltningen jämfört med kommunerna och den privata sektorn. Det framkommer väldigt tydligt att kvinnors medellön i relation till
männens är för de landskapsanställda under 80 procent. Man kan säga att
kvinnorna har hundra procent då har männen 20 procent för höga löner i
landskapsförvaltningen i relation till kvinnorna. Männen arbetar mindre, om
man tar i beaktande allt oavlönat arbete som kvinnorna gör, och förtjänar
mer och har mera makt. Detta bilden av ojämställdheten. Vi har prata länge
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om hur viktigt det är och vi hade en jämställdhetsdebatt att det måste förändras. Det går långsamt, här finns uppgifter om hemvårdsstödet och om föräldrapenning som ltl Petri Carlsson brukar vilja diskutera. Det står här som det
kanske stått under hela min tid, 20 till 30 år att åländska pappor tar ut fem
procent av föräldrapenningsdagarna medan mammorna tar ut 95 procent.
Samma fördelning gäller uttaget av hemvårdsstödet. Kvinnorna blir bidragsberoende i systemet vi har. Alla förstår vad som borde ske, män skulle ta ett
större ansvar för barn och familj, kvinnor skulle få tillgång till ekonomisk och
politisk makt i högre grad. Det visar det här ganska tydligt att det borde vara
den politik vi ska följa.
Det som är tragisk om man ser det ur en individnivå är att kvinnor blir
äldre än män och deras pensioner är betydligt sämre än löneskillnaderna.
Äldre kvinnor som har levt och tagit ett stort ansvar ska klara sig på betydligt
mindre pengar i månaden än deras manliga pensionärsvänner. Meddelpensionen för kvinnor 2011 var 1220 euro per månad, och männens uppgick till
1744 euro d.v.s. 70 procent. Det som var en löneskillnad har blivit en ännu
större pensionsskillnad mellan män och kvinnor. Om inte männen tycker det
är orättvist då är vi illa ute. För det är männen som måste göra något, kvinnorna är nog beredda att ta mera ansvar och de är inte emot att ta emot
hundra procent lön.
Så herr talman de här hastar nog, partierna måste göra mera för jämställdhetsarbetet. I den här tråkiga bilden finns det ett intressant papper på sidan
21. För många år sedan gjorde jag på egen hand en jämförelse, jag hade då
suttit i kultur delegationen, och såg hur man behandlade ansökningar om stipendier från manliga och kvinnliga. Resultatet från min utredning visade att
män fick alltid mera än kvinnor, oberoende vad de sökte så fick de mer. Kvinnorna fick alltid lika, en kvinna skulle inte få mer än en annan och det är ett
uttryck för det när man säger att män är alltid individer men kvinnor är ett
kön. Kvinnor ska behandlas lika annars blir de avundsjuka på varandra och
börjar slåss. Tittar man på utredningen i bilagan är det förhållandevis jämställt idag. Rapporten som jag gjorde tror jag hade ett visst inflytande för det
är samma tjänstemän som idag. Män och kvinnor får i stort sett arbetsstipendier i samma utsträckning, däremot direkta ekonomiska stipendier, engångstipendier, får fortfarande männen ett par hundra euro mer i genomsnitt än
kvinnorna. Det sitter i länge och jag tycker det är värt att notera att det går att
göra förändringar men man måste ha kunskap och intresse. Kunskap kan
man få, intresset är det som är svårt. Vill man verkligen ta itu med sakerna eller ska man sätta på svarta glasögon och det fortsätta som det alltid har gjort.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack herr talman! Ltl Sundman tar upp ett intressant ämne gällande lönesättningen mellan män och kvinnor. Jag delar hennes uppfattning och
har aldrig förstått varför det är olika lönesättningar för lika arbete. Det
är en gammal struktur som ligger till grund som nämns här. När det gäller politiskt att få kvinnor att ställa upp i val har jag sett att det inte är
lika lätt att få kvinnorna som män engagerade, de har inte lika lätt att
säga ja, att skriva under att de ställer upp i valet. Jag vill ställa en fråga
till ltl Sundback, partiet har varit med i olika omgångar i landskapsregeringen, vad har socialdemokraterna drivit för politik för att förbättra
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ojämlikheterna som framförs? Socialdemokraterna har inom den här
förvaltningen haft möjlighet att påverka detta.
Ltl Barbro Sundback, replik

På sista frågan är det bäst att ltl Brage Eklund vänder sig till lantrådet.
Det dras ett program vilket vi har sett är värdefullt det ger kunskap och
information. När vi kommer till förändringsförslag som skulle gynna
jämställdheten då kommer motståndet vilket är ett konservativt och tydligt mönster. I socialdemokraternas parti är vi är så gott som hundra
procent jämställda nästan på alla nivåer. Min erfarenhet är densamma
som ltl Eklunds att det är svårt att rekrytera kvinnor, men partierna
måste diskutera sådana frågor som kvinnorna är intresserade av och
männen måste lyssna och inte stå som patriarker, kvinnorna ska lyda
och vara lojala och när de inte är det är det kvinnorna som är problemet
vilket är alltför vanligt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack herr talman! Socialdemokraterna är ett parti som har varit med i
politiken längre Ålands framtid. Vi är med i tredje perioden i lagtinget
och har jobbat hårt för att få kvinnor engagerade i vår politik. Vi har försökt lyfta fram de som är intresserade på olika nivåer och inte har lyckats etablera sig i samband med politiska val. Det är problem och jag tror
att alla partier har en skyldighet eller en skuld i att det blivit på detta
sätt. Om man ska vara ödmjuk för att få kvinnor att ställa upp har jag
inte svaret på men på något sätt måste man få ett större engagemang
hos kvinnor.
Ltl Barbro Sundback, replik

På det strukturella planet är det inget gåtfullt. Man jobbar, har huvudansvaret för barn och familj, dessutom tycker man om att motionera, det
blir inte så mycket tid över. Kvinnliga politiker blir mycket mera utsatta
i media än män. Det kan jag intyga, speciellt om man har åsikter sitter
man bara och håller med männen är det klart att man inte blir uppmärksammad. Man kommer inte att vara kvar i politiken heller för vad
skulle det vara för mening. För att partierna ska kunna rekrytera kvinnor krävs det framför allt att de uppfattar det som meningsfullt att vara
med och påverka. Vårt parti har lyckats ganska bra med det. Det som
riktas mot oss är att vi inte skulle ha tillräckligt med män vi har 50 procent men vi har kvinnligt ledarskap och det uppfattas ofta som kvinnodominans. Men att ha manliga ledare att det är manlig dominans, det är
inget problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Jag upplever att ltl Sundback återigen kollektivt
skuldbelägger alla män. Jag förstår inte riktigt, det är som ledamot
Sundback har något emot män. Att män gör fel hela tiden det resonemanget förstår jag inte. Däremot finns det bekymmer med jämställdhet
och det är något vi ska jobba för. Ltl Sundback tog upp hemvårdsstödet
och jämförde procentsatserna, kvinnor hade 95 och männen fem då är
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det kvinnorna som är stödmottagare. Det finns exempel på kvinnor som
får in pengar på sitt konto medan det är mannen som är hemma. Det vet
jag av personlig erfarenhet. Att hänvisa till en statistik som inte är fullständigt tillförlitlig det håller inte. I den frågan är det viktigt att familjens valfrihet bibehålls det finns andra sätt att komma tillrätta med
dessa bitar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Betvivlar ltl Petri Carlsson landskapsregeringens siffror i verksamhetsberättelsen får han be sin representant eller kanske ltl Carlsson sitter i
finansutskottet att få fram de exakta siffrorna. Jag utgår ifrån att det
stämmer det som står i verksamhetsberättelsen. Ltl Petri Carlsson anklagade mig för att skuldbelägga alla män. Jag vill att ltl Petri Carlsson
citerar något som jag har sagt idag där jag skuldbelägger alla män? Ltl
Carlsson kommer med struntprat, jag har hållit mig till sak hela tiden.
Man kan inte påstå att det inte är männen som kön som har makten i
vårt samhälle eller är det oberoende att här sitter sex kvinnor och 24
män, att det inte påverkar politiken när det gäller jämställheten.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Får man höra att alla män måste lyssna, börja göra saker då upplever jag att man vill skuldbelägga alla män. Alla män dras
över samma kam därför ställde jag frågan om ltl Sundback har något
emot män. Vad gäller hemvårdsstödet och statistiken är de facto mottagaren av stödet som registreras i systemen. Det är inte den som stannar
hemma explicit som registreras. Det är svårt att utreda exakt då måste
det göras enkäter till alla som lyfter hemvårdsstöd, mottagaren av stödet
registreras och den statistiken visar inte vem som har stannat hemma.
Hemvårdsstödet att uppbyggt att man inte ska utnyttja den kommunalt
finansierade barnomsorgen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om jag inte tycker om män, det finns faktiskt vissa jag inte tycker särskilt mycket om, men som kön har jag inget emot män. Det är att föra
ner frågan på ett individplan och det är ofta högerns sätt att diskutera
strukturella problem. Det handlar inte om mig, eller ltl Petri Carlsson
det handlar om en maktstruktur baserad på kön i vårt samhälle. Den
finns överallt och tar sig uttryck i våld, övergrepp och kontroll av det
underordnade könet kvinnor och förekommer i vårt samhälle alltför
mycket. Vem bär ansvaret för det? Är det kvinnorna, det tror jag inte.
Vad gäller statistiken ber jag ltl Carlsson föra det i bevis i finansutskottet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen
Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
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Första behandling
6

Landskapsborgen för bostadslån
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Med tanke på landskapet Ålands utmanande ekonomiska situation kan det tyckas befängt att stå här och förespråka en lag om landskapsborgen för bostadslån. Att hålla folk med borgen riskerar ibland vara prövande.
Ändå är det precis det jag på finans- och näringsutskottets vägnar ämnar göra
och jag vill gärna passa på att förklara varför.
Enligt lagförslaget ska landskapet Åland kunna gå in och agera borgenär
för ålänningar som vill bygga sitt eget hus. Inte som huvudborgenär men som
en del av en finansieringslösning som kan gynna finansiärer, inblandat näringsliv och den enskilda husköparen. Det handlar inte om någon omvälvande reform som plötsligt öppnar den ask ur vilken, enligt den grekiska mytologin, olyckor och sjukdomar flyger ut över världen. Det är snarare ett sätt
att sprida det hopp som Pandora gömde längst nere i sin ask och som på nytt
satte världen i ordning, när det begav sig. När det råder mörka tider är det
viktigt att leta ljus.
Det aktuella lagförslaget från landskapsregeringen går i stora drag ut på att
införa lagstyrda regler för landskapsborgen vilka ska ersätta den tidigare räntestödsfinansieringen av bostäder, den som ströks från budgeten år 2013. Det
handlar om ett nytt sätt att tackla ett gammalt problem. Men inte bara det.
Den nya lagen gör det också mer rättvist då samtliga ålänningar kan komma i
åtnjutande av den. Inte bara de i skärgården, eller i vissa delar av landsbygden, hela Åland.
Under arbetet i utskottet har vi erfarit att en borgen från vårt landskap på
allvar kan göra skillnad när det handlar om den sista andelen finansiering till
det egna huset. Vi har konstaterat att även om det inte är den perfekta världen att använda skattemedel för att stödja folks lån, är risken väldigt liten
medan nyttan kan vara väldigt stor. Tack vare den avgift som lyfts i samband
med borgensbeviljandet finns till och med en hygglig möjlighet att det blir en
bra affär för landskapet ur en strikt finansiell synvinkel. Livet och tillvaron
består emellertid av mer än kortsiktiga ekonomiska vinningar. Åland behöver
inflyttning. Åland behöver bostäder där nya och gamla ålänningar kan skapa
sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar. Det ska inte handla om vem du
råkar känna eller vem du råkar vara. Det ska handla om din egen förmåga att
bygga ditt liv. På Åland har vi i dag uppemot en tredjedel av ålänningarna
som är födda utanför landskapets gränser. Dessa kan nu få det sista stödet i
byggandet av en egen bostad och därmed bättre möjligheter att leva sina egna
drömmar.
Betänkandet från finans- och näringsutskottet har ni fått. Där finns utskottets synpunkter nedtecknade varför jag föredrar att inte upprepa dem alla.
Man kan dock konstatera att landskapsregeringen har valt att dela upp Åland
i fyra olika regioner när det gäller borgensbeloppen, procenten och avgiften.
Detta har skett av regionalpolitiska skäl och bottnar i att säkerhetsvärdet på
99

bostäder är olika beroende på var de byggs. Utskottet stödjer denna tankegång men vill ändå peka på behovet att i framtida lagstiftningsåtgärder se
över indelningen i olika regioner och även utreda om fördelningen av landskapsandelar i allt väsentligt i dag är tillräckligt bra. Det kan ju lätt bli lite rörigt om det finns alltför många nycklar till landskapskassan.
Vi vill påminna om att ständigt utvärdera systemen för att hålla dem aktuella med ett föränderligt samhälle. Vad som ter sig nödvändigt i dag behöver
inte vara det i morgon och då måste man vara beredd på förändringar. Vi har
t.ex. i utskottet fört en diskussion kring nödvändigheten av miljövänligt byggande och energieffektivt boende i mening att bygga det hållbara samhället,
en av många viktiga beståndsdelar i framtidens Åland.
Förslaget om landskapsborgen är självklart inte tillräckligt omfattande för
att på allvar skaka den åländska ekonomin eller utgöra en avgörande injektion i en byggbransch som tvingats dra ner på farten. Men det är en av många
viktiga signaler som måste skickas ut över hela Åland. Den åländska ekonomin är på många sätt i en djup och reell svacka, vilket det finns skäl att återkomma till nästa vecka då landskapsregeringens halvårsredogörelse ska hanteras på nytt. Läget är kärvt men inte omöjligt. Ur kriser föds framgång, så
har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Det gäller bara att aldrig låta krisen förmörka vägarna mot framtiden. Vi ska fortsätta bygga, vi ska
fortsätta utveckla, vi ska fortsätta ta risker och vi ska fortsätta skapa ett bättre
Åland. I det arbetet utgör den föreslagna lagen en liten men ändå viktig del.
Ofta kommer som bekant de fina sakerna i de små förpackningarna.
Fru talman, med hänvisning till det sagda och till finans- och näringsutskottets betänkande föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget godkänner lagförslaget beträffande lag om landskapsborgen för bostadslån.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Tack för ett gediget och välformulerat anförande. Jag
noterar att finansutskottet påtalar, uppmanar landskapsregeringen att i
samband med den konjunkturmässiga och snabba samhälleliga förändringar utvärdera systemet. Jag tar det med mig och ska se till att vi får
det systematiserat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson för ett mycket bra anförande vilket
resulterade i att jag inte behöver hålla något anförande för det tangerar
alla de saker jag tänkte säga. Det kommer lämpligt när sysselsättningen i
byggbranschen börja gå nedåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
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Energideklaration för byggnader
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Tack, fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner
landskapsregeringens lagförslag om förslagen om energideklaration för
byggnader och landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland med några ändringar. Lagens syfte är att främja en effektiv
energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
Den europeiska unionens bestämmelser om byggnaders energiprestanda
har omarbetats och lagtinget ska anta EU:s nya direktiv. Regelverket ska bidra till en minskning av skadliga utsläpp av växthusgaser och ansluter till den
europeiska unionens gemensamma mål att till år 2020 minska utsläppen
med 20 procent räknat från 1990 års nivå.
Med lagen genomförs direktivet om byggnaders energiprestanda som utvidgar såväl målgruppen av byggnader som innehållet i själva deklarationen
jämfört med gällande lagstiftning. Det som tidigare benämndes energicertifikat heter nu energideklaration. I nuvarande system med energicertifikat har
en viss förvirring förekommit då den åländska byggbestämmelsesamlingen
hänvisar till Boverkets byggregler i samband med planering av nya byggnader
medan uppgörandet av energicertifikat följer finländska regler. Avsikten med
den nya lagen är att följa svenska metoder för uträkning av energiprestanda,
vilket gör dem mer kongruenta med de olika definitionerna i Boverkets byggregler t.ex. kan definitionen av en byggnads uppvärmda yta nämnas.
Fru talman, i framtiden är de flesta skyldiga att energideklarera de som för
egen räkning köper, bygger hus eller hyr ut hela eller delar av byggnader, vare
sig det är nytt eller gammalt. Kravet omfattar byggnader som utnyttjas av offentliga myndigheter, ofta besöks av allmänheten och har en golvyta över 250
m2. Allmänna undantag från skyldighet att energideklarera framgår av lagförslagets 10 §.
I energideklarationen skall framgå energiprestanda. Utskottet har en del
huvudbry och tankearbete för att klargöra de olika begreppen och vad det innebär. Jag beskriver det så gott jag kan. Enligt framställningens 3 § definieras
energiprestanda som ”den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden”. Det är en viss skillnad på begreppen använd energi, tillförd energi
och energiprestandavärdet.
Använd energi är att huset använder lika mycket energi om förhållandena
är identiska oberoende hur energin tillförs. Tillförd energi är att värmekällans
energiinnehåll är olika beroende på vilket värmemedium man använder.
Energiprestandavärdet är den mängd energi som anges ska återspegla ett
normalt d.v.s. genomsnittligt brukande av byggnaden när den används på det
sätt som den är avsedd för.
Begreppen har inget att göra med kostnadseffektivitet utan ren och skär
energiförbrukning kWh/m2/år. I uträkningsmodellen för den svenska energi101

deklarationen används korrigeringskoefficienter för att beakta olika faktorer
såsom husets ålder, kommun, byggnadstyp, värmekälla, fastighetsel och kyla.
Värdena för fastighetsel och kyla används inte för egnahemshus. Ur betänkandet framgår en exempeluträkning av energiprestandavärdet för ett hus
byggt före 1975 där det framgår referensvärden utgående från vilken typ av
uppvärmning man använder. Vilka referensvärden och korrigeringskoefficienter som skall tillämpas i landskapet kommer landskapsregeringen att
stadga i en framtida landskapsförordning.
Kort kan man konstatera att energideklarationen anger hur mycket energi
som åtgår för ett visst hus genom att jämföra med liknande hus i samma kategori visavi värmekälla, ålder och placeringsort, men det säger inget om
kostnadseffektivitet i jämförelse med andra värmekällor och klimatvänlighet
det anger bara hur mycket kWh-timmar som åtgår per år och m2.
Behörighetskraven höjs för dem som skall utfärda energideklarationerna.
Utskottet erfar att idag är det nio personer på Åland som innehar behörighet
och av dem är det två som aktivt arbetar med utfärdandet av energideklarationer. Antalet aktiva kommer att bli fler då krav på energideklaration ökar,
kraven höjs och det kommer att krävas vidareutbildning. Kostnaderna kommer att stiga för uppgörande av energideklarationer då det krävs obligatoriskt
besök i byggnaden.
Gällande landskapslag om ändring av plan- och bygglagen konstaterar utskottet att framställningens förslag till ny paragraf innebär att samtliga byggnadslov skulle åtföljas av en utredning om alternativa energiförsörjningssystem, något som inte förutsätts i direktivet och inte heller tillämpas i den
svenska eller rikets lagstiftning. Med hänvisning till de betydande extra kostnader som detta skulle medföra föreslår utskottet att 71 b § i plan – och bygglagen får en lydelse som väsentligen minskar den målgrupp som åläggs att
presentera en alternativ utredning över energiförsörjningssystemet, en kalkyl
över konsekvenserna. I praktiken berör det byggnader som uppvärms med el
eller olja.
Ltl John Hilander

Talman! Leder detta till en effektivare användning av energi? När man ser till
vadförslaget om en energideklaration leder till och var nyttoeffekterna kan bli
kan man konstatera att säkerheten och vetskapen för fastighetsköpare stärks
och att säljarens och pålagor ökar. Riktar man sig till rätt målgrupp med förslaget är familj och egnahemshus det verkliga energibovarna, eller döljer de
största bovarna sig i de undantag som finns i förslaget t.ex. små uthyrningsstugor som ofta inte är rustade för den kalla delen av året.
Jag tror att alla som bor och betalar för sin energi i sina hus är väl medvetna om hur systemen fungerar. Det utskottet belyser och är av största vikt,
att alla börjar tala samma språk och man är medveten om de olika begrepp
som används. Som det har fungerat idag har man fastnat mellan de svenska
och finska begreppen och framför allt uträkningarna. Utskottet belyser också
problemet i att prestera ett alternativt försörjningssystem för fastigheter då
grundsystem kan variera stort. En grundlig utredning skulle bli väldigt kostsamt och i många fall överstiga kostnaderna för energideklarationen. Vi har
från obunden samling valt att stöda förslaget då vi sett att behovet av medvetenhet om energi fortsättningsvis kan bli bättre.
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Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om energideklaration för byggnader för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland för godkännande. Ett betänkande som passerar en lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
8

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2012-2013)
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 förslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av livsmedelslagen.
Lagförslagen följer utvecklingen att den operativa verksamheten inte skall
ligga på landskapsregeringen utan åläggas en operativ myndighet i detta fall
ÅMHM. Det upplever alla som positivt.
I landskapslagen om ÅMHM överförs till myndigheterna uppgifterna som i
riket hör till regionförvaltningsverken enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur. Dessutom skall myndigheten sköta vissa
ärenden som enligt rikslagstiftningen sköts av Livsmedelsverket Evira.
Det som diskuterats inom utskottet är att smittsamma sjukdomar hos husdjur hör till rikets lagstiftningsbehörighet, men förvaltningsuppgifterna hör
till landskapsregeringen eller i landskapslag bestämd myndighet. Detta föranleder utskottets skrivning att det finns oklarheter över vilka uppgifter som
skall skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen i samråd
med riksmyndigheterna klargör vilka uppgifter som ska skötas av landskapet
att det vid ett eventuellt utbrott av smittsam sjukdom hos husdjur inte finns
någon tvekan om t.ex. vem som skall leda arbetet och fatta beslut om avlivning av hela eller delar av djurbesättningar. Utskottet har fått information om
att förhandlingar om en överenskommelseförordning tillsammans med riksmyndigheter kommer att föras under hösten, i syfte att där det bedöms
ändamålsenligt överföra vissa uppgifter att skötas av riksmyndigheterna. Utskottet betonar att då överföringen av uppgifter till ÅMHM delvis motiveras
av inbesparingsskäl förutsätter utskottet att uppgifterna sköts inom ÅMHM:s
befintliga resurser.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack för en snabb och effektiv behandling av lagen i utskottet. Det som
är klart är att förvaltningsuppgifterna är åländska och vår förvaltningsbehörighet måste ta kostnaderna. 9 oktober kommer jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän på besök då vi ska reda ut hur man gör om
en djurbesättning måste avlivas, om man får en attack av djursjukdom
som påträffas första gången i landet. Är det Åland eller riket som ska stå
för de kostnaderna, min uppfattning är riket.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Som jag sa i mitt anförande tycker jag att det är väldigt bra
att landskapsregeringen förhandlar i dessa frågor och klargör uppgiftsfördelningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Det är bra att betänkandet har passerat enhälligt genom utskottet. Ändå har jag synpunkter och kommentarer av politisk natur och uppehåller mig vid det som utskottsordförande Christian Beijer också anförde här
och som vi återfinner på sidan två i betänkandet. Först några synpunkter på
det allmänna planet. Utskottet förutsätter att två olika åtgärder vidtas och ger
en uppmaning till landskapsregeringen. Utskottet finner det vara viktigt att
"det och det" utreds. Jag skulle önska att lagtingets utskott skulle komma till
en enhetlig praxis i dessa parlamentariska frågor.
Jag hävdar att lagtingets arbetsordning ska läsas på det sätt som finansoch näringsutskottet förtjänstfullt gör. Om utskottet i en text använder verbet
”förutsätter” leder det till ett uppdrag åt landskapsregeringen. Det uppdraget
bör levereras som ett beslut av lagtinget. Det förutsätter, ska med andra ord
leda till en hemställan, en kläm som vi använder i dagligt språk. Detta är en
fast parlamentarisk praxis och faktiskt ett verksamt parlamentariskt verktyg.
När utskottet förutsätter att regeringen skall handla i en viss riktning så är
det husbondens röst som till sitt förvaltningsorgan ger ett upp drag och därför ska det uppdraget också ingå i lagtingets beslut, och i svaret som lagtinget
levererar till regeringen. Detta är den parlamentariska ordningen, den politiska hanteringen av ärenden mellan exekutiv och parlament. Vi måste städse
minnas att det är vi som bestämmer och regeringen ska som det heter verkställa lagtingets beslut och övriga förfoganden. Jag vet att praxis varierar men
jag skulle hemskt gärna se en ordning som gäller i övriga, inte bara nordiska,
utan alla demokratiska parlament. När man ”förutsätter” något är det en politisk beställning av tung kaliber och ska därför ingå som ett beslut i utskottets betänkande. På sidan tre föreslår utskottet med rätta på att ” med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar förslagen i följande lydelse” och så kommer ett och två.
I detta sammanhang borde det ha fogats två beslut till ” dessutom förutsätter lagtinget att landskapsregeringen i samråd med riksmyndigheterna
klargör vilka uppgifter som ska skötas av landskapet o.s.v.” som det står på
sidan två. Mera problematisk blir förutsättning nummer två längst ner i följande stycke ” vidare förutsätter lagtinget att de uppgifter som sköts inom
ramen för ÅMHM ska skötas inom befintliga resurser” då tar utskottet på sig
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en finanspolitisk uppgift som ankommer på finans- och näringsutskottet, om
jag förstår den senare delen rätt.
Med andra ord här har utskottet gjort tappra försök men jag är inte säker
på att man hittat vägen, d.v.s. den första klämmen är bra om det är en direkt
uppmaning till regeringen att handla på ett visst sätt så att ÅMHM har en realistisk chans att klara av nya ålägganden i den här lagen och i kommande lagar som vi känner till. Sen förutsätter detta social- och miljöutskott att lagtinget ska, eller vem det sist och slutligen är det i den andra klämmen om det
är lagtinget eller landskapsregeringen, som ska se till att det sköts inom befintliga resurser. Det är lagtinget som bestämmer över budgeten, vill lagtinget
tilldela ÅMHM mera resurser kan ju inte gärna sociala- miljöutskottet motsätta sig nog men knappast med någon större framgång. Så uppfattar jag lagtingest budgetmakt. Den andra förutsättningen uppfattar jag som problematisk men verbet finns där.
Min tredje iakttagelse finns i föregående stycke där utskottet uppmanar
landskapsregeringen att överväga att vid överenskommelseförordning o.s.v.
Den här typen av verb är parlamentariskt problematiska. Normalt ingår det
inte i lagtinget beslut som delges regeringen. Jag vet samtidigt att lagtinget
använder termen uppmanar och för mig har det blivit oklart vad lagtinget
därmed egentligen önskar.
Jag ska illustrera den skillnaden i ärendet vi nyss behandlade, verksamhetsberättelsen. Där redogörs vad lagtinget har beställt och vad landskapsregeringen har effektuerat. I de berättelserna återges hur klämmar har blivit
behandlade. I den här berättelsen är det en indelning i hemställningar från
2011 och bakåt och 2012 och framåt. Allvaret i dessa klämmar framträder i att
det skall redovisas i berättelsen hur det har hanterats. Medan det inte finns
regler för hur uppmaningar skall hanteras därför blir det ingen återkoppling
av dem. Här efterlyser jag för framtiden en diskussion i utskottsekretariaten
de sinsemellan hur man använder det parlamentariska termerna för det har
alla sin speciella innebörd.
Jag säger inte att man ska sluta använda termen uppmana för alla förstår
vad det betyder men i ett politiskt sammanhang är det problematiskt att veta
var upphör en förutsättning, en kläm och var träder något annat till i detta
fall en uppmaning.
Min fjärde iakttagelse i samma stycke. Jag nämnde det ”att ytterligare är
det viktigt att det utreds och fastställs vem som skall bära kostnadsansvaret
för bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur i landskapet” detta
är uppenbarligen en beställning att regeringen tillsammans med, det vi hörde
ministern ange i ett repliksvar, riksmyndigheterna reder ut dessa saker. Jag
hoppas att det är vad man avser d.v.s. utreds, att den som har ansvar för
ärendet se till att det blir utrett.
Det här är något jag brukar anföra, brukar prisa det utskott som har tagit
till sig skillnaden mellan förutsättning och uppmaning och jag brukar uppmana de som inte har gjort det att tänka i banor av att göra det. Detta ska inte
den nu sittande lagtingssekreteraren uppfatta som kritik, det är något jag
skulle ha framfört oberoende av sammansättningen här idag. Jag vill påstå
att det säger råder som en normal parlamentarisk praxis. Tack fru talman.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Lagtinget behöver utveckla en praxis hur man använder
dessa verb. I detta betänkande kan man se det som en avspegling på det
som regeringen har redogjort för i utskottet. Det ska verkställas här under hösten i samverkan med riksmyndigheterna och klargöra frågorna
som rör djurskydd och djursjukdomar. Det är mer en bekräftelse på att
vi verkligen kommer att göra det som regeringen har sagt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Här är allting nära, ledamöter lyssnar på varandra och
ministrarna på ledamöter det är gott och väl att kommunikationen går
fram på det sätt som ministern anför, det tror jag säkert. Skulle det ingå
i lagtingets svar på regeringens förslag skulle vi ha den återkopplingen
jag nämnde tidigare om vilka åtgärder har detta föranlett. Närheten talar samtidigt för att oberoende av den här ordningen, vilket jag vill att
införs, så ankommer det på oss alla att ha gott minne och vid lämpligt
tillfälle ställa frågor till regeringen vad som är gjort i ”detta och detta”
ärende det är en del av det parlamentariska umgänget, vi har olika vägar
det ena behöver inte utesluta det andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av livsmedelslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
9

Slopande av körkortsutbildningens andra skede
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16.09.2013

10

Aktivera självstyrelselagens B-lista
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16.09.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.09.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

106

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 16 september 2013 kl. 13.00
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 107
Bordläggning ............................................................................................................................................................... 107

1

Meddelande angående halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2012-2013)
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2012-2013)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 107

2

Ändrad polislag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013)

Första behandling........................................................................................................................................................ 130

3

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)

Föredras ....................................................................................................................................................................... 138

4

Tillsyn över PAF:s verksamhet
Landskapsregeringens svar
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 11/2012-2013)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 142

5

Slopande av körkortsutbildningens andra skede
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 146

6

Aktivera självstyrelselagens B-lista
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013)

För kännedom .............................................................................................................................................................. 159

7

Ålands ombudsmannamyndighet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 159

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från plenum 18.09.2013 på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1
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Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Landskapsregeringen föreslår att den nya polislagen för Åland som
träder i kraft den 1 januari 2014 ändras. Ändringarna är till del stor tekniska
och berör i huvudsak bestämmelserna om hemliga metoder för inhämtande
av information. Eftersom den nya polislagen i praktiken utgör en blankettlag
överensstämmer de föreslagna ändringarna i huvudsak med motsvarande
förändringar i rikets nya polislag.
Avsikten är att merparten av de föreslagna lagändringarna ska träda ikraft
samtidigt som den nya polislagen, den 1 januari 2014.
Vi har valt en lagstiftningsteknik som vi brukar kalla för fulltextlag, trots
att en del av innehållet i lagen hör till områden som regleras av rikslagstiftning.
Lagstiftningstekniken kräver ständig och kontinuerlig uppdatering av lagen i enlighet med rikslagstiftningen till de delar de berör sådan lagstiftning
som blir direkt tillämpliga på Åland.
Den nya polislagen liksom den gällande polislagen utgör ett viktigt instrument vid polisens tjänsteutövning, inte minst på grund av att den reglerar polisens befogenheter och medborgarnas skyldigheter mot polisen. Behörigheten inom polislagstiftningen är delad, vilket gör att flertalet bestämmelser i rikets polislag direkt är tillämpliga på Åland.
Landskapsregeringen anser det därför angeläget att den nya polislagstiftningen med det snaraste uppdateras med de förändringar som rikets nya polislag för närvarande genomgår så att problem inte uppstår vid tolkningen av
vilka rättsregler som gäller på Åland från årsskiftet 2013-2014.
En problematik i sammanhanget är att en stor del av förändringarna i rikets polislag fortfarande är under behandling i riksdagen. Anpassning krävs
även av polislagen till den ändring som gjorts av rikets polislag genom FFS
504/2013. Landskapsregeringens primära avsikt har hela tiden varit att inte
lämna något lagförslag till lagtinget innan riksdagsbehandlingen är avslutad.
Dessvärre har behandlingen av propositionerna i riksdagen dragit ut på tiden.
Den utdragna riksdagsbehandlingen påverkar även andra för landskapets del
viktiga tidsmarginaler. Avsikten är att huvuddelen av de föreslagna ändringarna av polislagen ska träda ikraft den 1 januari 2014. Samtidigt måste beaktas att republikens president har fyra månader till sitt förfogande för lagstiftningskontrollen enligt självstyrelselagen. Mot denna bakgrund har landskapsregeringen funnit det nödvändigt att redan nu överlämna detta lagförslag till lagtinget så att behandlingen i lagtinget kan påbörjas.
Jag vill dock uppmärksamma lagtinget att avvakta med den slutliga behandlingen av detta lagförslag till dess att ett beslut om antagande av de förslagna ändringarna av rikets nya polislag har fattats av riksdagen. Risken är
annars stor att för att en från rikets nya polislag avvikande reglering kan fällas av republikens president.
Den nya polislagen är liksom rikets nya polislag nära kopplad till den nya
förundersökningslagen och den nya tvångsmedelslagen som alla träder ikraft
den 1 januari 2014.
I sammanhanget är det värt att notera att beredningen av rikets nya polislag och den nya förundersökningslagen och den nya tvångsmedelslagen bereddes parallellt. En av anledningarna till att dessa lagar bereddes parallellt
med varandra var att bestämmelserna i polislagen om hemliga metoder för
inhämtande av information och tvångsmedelslagens bestämmelser om hem108

liga tvångsmedel till en inte oväsentlig del är förbundna med varandra på
olika sätt. Ganska snart efter det att rikets nya polislag, den nya förundersökningslagen och den nya tvångsmedelslagen hade utfärdats i Finlands författningssamling i juli 2011 uppstod ett behov av att ändra lagstiftningen. I huvudsak hänförde sig ändringsbehoven till de hemliga metoderna för inhämtande av information, där det ställvis fanns omotiverade skillnader mellan i
synnerhet polislagen och tvångsmedelslagen.
Huvuddelen av de föreslagna ändringarna i rikets nya polislag berör lagens
5 kapitel.
Den nya polislagen anpassas även till förändringar i strafflagen. Avsikten
är att det till strafflagen ska fogas en ny straffbestämmelse om brott mot
kommunikationsfrid. Samtidigt ändras strafflagens bestämmelse om hemfridsbrott. Enligt det föreslagna Förändringarna i strafflagen gör den sig skyldig till brott mot kommunikationsfrid som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger, så att gärningen är ägnad
att orsaka betydande störning eller olägenhet.
De föreslagna förändringarna i strafflagen förutsätter även att den nya polislagen ändras. I den nya polislagens bestämmelser om teleövervakning med
samtycke av den som innehar teleadress eller telekommunikationsutrustning
ingår en hänvisning till bestämmelserna om hemfridsbrott i strafflagen som
måste uppdateras med de nya bestämmelserna om brott mot kommunikationsfrid.
De föreslagna ändringarna i polislagen beräknas inte medföra några
nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet.
Förslaget har inga kända konsekvenser för varken jämställdheten eller miljön.
Avsikten är att merparten av de föreslagna ändringarna i den nya polislagen ska träda ikraft den 1 januari 2014, dvs. samtidigt som den nya polislagen
som helhet träder i kraft. Ett undantag utgör en teknisk justering av den nya
polislagen som föranleds av en ny säkerhetsutredningslag som förväntas
träda i kraft under första halvåret 2014. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Kansliministern gjorde en ganska teknisk och lite formell presentation. Jag vill fråga lite mera politiskt. Vilka är de viktigaste
förändringarna inom lagtinget behörighetsområden, allmän ordning och
säkerhet? Finns det någonting för utskottet att fästa särskild uppmärksamhet på?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, det är en teknisk presentation eftersom det är väldigt mycket teknik,
särskilt i kapitel 5. Det är rikets behörighet därför är det väldigt viktigt
att det också kommer fram i den här presentationen.
Om utskottet vill ägna sig att åt den åländska behörigheten, säkerhet
och ordning, så det gäller det kapitlet där man talar om väktare och att
man också ska bära uniform som väktare. Det kommer först nu eftersom
lagtinget har tagit beslut i form av budget, man medger att polismyndigheten på Åland har möjlighet att anställa väktare. Det har man också
gjort i enlighet med budgeten, men man ska bära uniform och det regleras också i lagen nu.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Vad är orsaken till att riksdagsbehandlingen har dragit ut på tiden?
Finns det några kontroversiella eller annars uppmärksammade frågor
som utskottet kan fundera på?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Jonsson och säkert samtliga ledamöter i lagtingets plenum
idag har tagit del av den debatt som pågår i riket angående teleövervakning och avlyssning. Det är där som den här frågan har stannat upp. Vi
får se vad som kommer ut ifrån den utskottsbehandlingen. Därför behöver nu lagtinget uppdatera sig hela tiden var frågan ligger så att frågan
också är i fas med den åländska lagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Min frågeställning var lite densamma som ltl Johnsons, angående hur det ser ut i utskottet och hur arbetet går framåt där.
Har man någon dialog med rikssidan så att man vet vart det pekar så att
man kan ha en viss förberedelse? Eller är det utskottet som får kontrollera upp den biten?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nu har vi valt att föra det här ärendet till lagtinget för det är
egentligen redan för kort tid för laggranskningen. Men detta för att man
om möjligt ska kunna göra ikraftträdelsen samtidigt som polislagen i sin
helhet på Åland, 1.1.2014. Det gäller att utskottet håller sig uppdaterat.
Den lagberedaren som har hanterat den här frågan och skrivit lagförslaget håller sig ständigt uppdaterad, så där kan ett samarbete mellan förvaltningen och utskottet vara bra.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det kanske är så att de förändringar som kommer är
utanför vårt behörighetsområde, det finns det anledning att tro. Det
kanske ändå blir en viss lagberedning i utskottet och förändra enligt
rikslagstiftningen, så att man har en beredskap för det. Har man haft
några tankar och planer kring den biten?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är bara den delen som är rikets behörighet som nu ligger i riksdagen
och hanteras. Det andra bestämmer vi själva här. Till den delen så behöver man få in det så att det också blir gällande på Åland och även att kåren inom polismyndigheten vet vad det är som gäller. Det kommer ändå
att gälla här men att det finns i den fulltextlag som blir gällande som
helhet från 1.1.2014.
Vad gäller lagstiftning i lagutskottet så tror jag att man också har den
kompetensen att göra det, annars finns det möjlighet att få hjälp från
förvaltningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! När lagtinget antog polislagen i april i år så uttalade vi
från liberalernas sida att fulltextlagtekniken på ett rättsområde av blandad natur är ett felaktigt förfarande. Det är ett systemfel. Högsta domstolen och republikens president har samma uppfattning. Ändå noterade jag att ministern i presentationen undvek och kringgick denna politiska och för fortsättningen helt avgörande frågan. Jag märker att utskottet kommer att få mycket att göra i det här ärendet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag håller inte med om det. Vare sig laggranskningen eller republikens president har sagt att det är ett felaktigt sätt att skriva lagar
på. Däremot anser de båda nämnda att det gäller att man alltid håller sig
uppdaterad och vi har nog vetat att det kan vara problematiskt vissa tider att hinna uppdatera. Vi ska också veta att när det gäller till de delar
det är rikets behörighet så blir de ändå gällande på Åland. Det gäller
bara att man får det inom samma bok och det är vi nu angelägna att få.
Att det är felaktigt har inte någon uttalat sig om, eventuellt då endast liberalerna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag sade inte att det är rätt eller fel, det är andra som
avgör sådant. Jag sade att vi var från början emot det här förfarandet,
för det lämpar sig väldigt dåligt i systemet.
Konsekvenserna av det som ministern nu säger är att om inte lagtinget hinner, kan eller annars sköter sig så blir rikslagstiftning gällande,
oberoende av vad vi säger här, även på de områden som polislagen föreskriver. Det kan i förlängningen leda till att riksmyndigheter kommenderar den åländska polisen och det är någonting som vi överhuvudtaget
inte har tänkt oss. Jag säger inte att det går på det sättet, sannolikhet
skulle det inte gå, men det uppstår en mycket, mycket märklig situation
att vi har olika typer polisparagrafer gällande i landskapet där en del kan
hanteras och de andra sannolikt inte.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I sann liberaldemokratisk anda har man fattat det beslutet i
lagtinget att gå in för att den här lagstiftningstekniken, dvs. fulltextlag,
och att det ska gälla i den här lagen. Den diskussionen behöver vi inte
fortsätta med för det har vi redan bestämt att gå in för. Sedan gäller det
alltid för förvaltningen, för polismyndigheten och för lagtinget att veta
vad som är på gång på rikssidan så att man håller sig uppdaterad även
här på Åland. Det finns andra områden där vi lever under samma förhållanden så det gäller alltid för vår förvaltning att stå på tå och vara vaksamma angående förändringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna gör den bedömningen att det vilar ett stort ansvar på
landskapsregeringen. Det handlar om kontroversiell lagstiftning. Vi vet alla
vilken diskussioner som har förekommit i Sverige, om FRA. Vi vet svallvå111

gorna efter avslöjandet att USA scannar av stora delar av världen. Man ändrade Obamas ledord från ”Yes, we can” till ”Yes, we scan”. Det här blir en diskussion som ålänningarna inte blir delaktiga i och det vilar ett stort ansvar för
landskapsregeringen att ta reda på vad som händer i frågan.
Man märker att man i lagförslaget försöker balansera på den här väldigt
slaka linan, dels förtydliga lagstiftningen när det gäller övervakning och avlyssning av brott och utnyttjande av barn misstänks samt när och vilken information som kan användas vid t.ex. avlyssning.
Det som specifikt är åländsk behörighet och som ministern tog upp är just
den här välkomna skrivningen, som är en annan del av lagen, att kunna använda väktare. Det är detta som berör oss direkt. Hela den här diskussionen
om avlyssning är en väldigt viktig diskussion som ålänningarna borde kunna
ta del av. Nu ska landskapsregeringen övervaka den diskussionen.
Jag konstaterar att ministern sade att man nu har valt den här linjen och
det är bara tacka, ta emot och tiga när det gäller lagstiftningstekniken. Det
tänker inte liberalerna göra eftersom vi anser att det är att misshushålla med
resurserna. Vi tänker påpeka andra möjligheter, som vi har påpekat tidigare.
Vi kan konstatera att våra farhågor har besannats och att Ålandsdelegationen, presidenten och högsta domstolen är precis på liberalernas linje.
Landskapsregeringen ägnar ett helt inledande stycke åt att problematisera
tekniken och konstaterar att den nya polislagen följer i huvudsak rikets nya
polislag som även träder i kraft den 1 januari 2014, men den är trots detta
inte utformad som en traditionell blankettlag. Istället har en lagstiftningsteknik med en så kallad fulltextlag valts. Den valda lagstiftningstekniken ställer
därmed betydligt större krav på lagstiftaren. Nu fick vi höra att det inte bara
ställs krav på lagberedningen i landskapsregeringen utan nu ska också lagtinget övervaka vad som händer när det gäller polislagstiftningen för att vi
ska komma i fas med ikraftträdelsen av den stora polislagen. Det kan väl inte
vara rätt och riktigt?
Det gäller att kontinuerligt följa med de förändringar som sker i den finländska polislagstiftningen och att uppdatera den nya polislagen med de förändringar som görs i rikets nya polislag.
Landskapsregeringen fortsätter i sitt lagförslag: En problematik med den
valda lagstiftningsmodellen är den delade lagstiftningsbehörigheten inom det
polisiära rättsområdet, som medför att en stor del av bestämmelserna i rikets
nya polislag blir direkt tillämplig på Åland, oavsett vad som står i den nya polislagen. Såvida ingen kontinuerlig uppdatering sker leder denna omständighet i förlängningen till att regelkonflikter och tolkningsproblem kan uppstå
vid tillämpningen av den nya polislagen.
Även republikens president har noterat denna problematik vid lagstiftningskontrollen av den nya polislagen. I presidentens skrivelse till landskapsregeringen med anledning av lagstiftningskontrollen fäster presidenten särskild uppmärksamhet vid att högsta domstolen har understrukit att uppföljningen av ändringarna i rikets polislag förutsätter goda kontakter till de instanser som bereder lagändringarna. Presidenten avslutar med att kommentera att brister i samarbetet kan leda till mycket korta tidsfrister och i värsta
fall till normkonflikter, tolkningssvårigheter och osäkerhet om vad som är
gällande rätt i landskapet.
Vid den stora revideringen av polislagen reserverade liberalerna sig. Vi ansåg, och anser, att det då skulle ha varit ändamålsenligt att dela upp lagen i en
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operativ polislag som utformas som en blankettlag samt en polisförvaltningslag till de delar som hör till vår behörighet och som är angelägna för åländsk
polislagstiftning.
Liberalerna skrev i sin reservation att den operativa delen av polislagstiftningen till stor del inte hör till åländsk behörighet och är därmed identisk
med rikslagstiftningen. För att lagstiftningstekniken ska fungera med en s.k.
fulltextlag måste den uppdateras kontinuerligt vilket tar stora resurser i anspråk av den redan knappa lagberedningsresursen.
Vidare konstaterade vi att om fulltextlagen inte uppdateras även i fråga om
ändringar som enbart gäller riksbehörighet förfelas hela syftet eftersom lagen
då blir direkt missvisande och regelkonflikter, rättsosäkerhet och tolkningsproblem kan uppstå.
Liberalerna anser att detta är exempel på misshushållning med de redan
knappa resurser som självstyrelsen har till sitt förfogande. Det handlar inlagalund om att slimma kostymen till medium, enligt lantrådets fyndiga metafor härom veckan, utan det handlar snarare att spräcka byxbaken på befintlig
kostym. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har aldrig uppmanat någon att tiga och kommer aldrig heller att göra det. Det är här som man ska debattera. Ltl Katrin Sjögren
och liberalerna drar för stora växlar när man säger att Ålandsdelegationen, högsta förvaltningsdomstolen och presidenten håller med liberalerna. Man har nog läst in lite för mycket i de utlåtandena då. Man säger
att; ”presidenten fäster särskild uppmärksamhet vid att högsta domstolen har understrukit att uppföljningen av ändringarna i rikets polislag förutsätter goda kontakter till de instanser som bereder lagändringarna.” Det här var vi alla fullt medvetna om, förutom liberalerna
som var emot att man skulle ha en fulltextlag och istället ha en blankettlag. Men vi valde ändå den här lagstiftningstekniken.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kanske inte är speciellt fruktbart att diskutera vem som har
rätt och vem som har fel. Det här var en linje som liberalerna tog när vi
reviderade polislagen och den linjen kommer vi att fullfölja. Vi konstaterar att i vår reservation använde man delvis exakt samma ord som presidenten använde; regelkonflikt och tolkningsproblem. Är det inte då
väldigt intressant att svara på frågan om det är vettigt att hålla på med
sådant här när självstyrelsen annars skriker efter moderniserad lagstiftning?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Om det är rätt eller fel att diskutera vem som har rätt eller fel
så det kanske vi ska göra i det här sammanhanget. Det är väl därför som
vi är här. Jag vill rätta ltl Katrin Sjögren när hon påstår att Ålandsdelegationen, högsta domstolen och presidenten har valt en liberal åsikt. Jag
tror att de olika institutionerna bara kan konstatera att den linje som
Ålands lagtings majoritet har gått in för kan vid olika tillfällen vara svåra
och problematiska, men att det gäller att vi är uppdaterade och den avsikten har förvaltningen att vara. Från vår sida vill vi inte problemati-
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sera det här mera. Vi vet var det finns svagheter, men vi ska arbeta med
att vi i fortsättningen också får en bra polislag.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Att bedriva politik är två saker; välja, prioritera och att tjata.
Liberalerna menar att landskapsregeringen och majoriteten har valt en
linje som misshushåller med lagberedningsresurser och det skulle finnas
fog att sätta det krutet på annan lagstiftning. För liberalernas del innebär det här också att tjata. Vi är helt övertygade om att det skulle ha varit mycket smartare att ha en blankettlag, till den delen det är rikets behörighet, och en egen åländsk polisoperativlag och det kommer vi att
vidhålla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Sjögren påstår att rättsosäkerheten ökar med det
här förfaringssättet som regeringen föreslår. Jag är inte så övertygad om
det. Om det innebär att vår lagstiftning ständigt ska vara uppdaterad
och att den korrelerar med rikets lag så då når man väldigt långt i rättsäkerhet på det här området. Om man lyssnar till poliserna som ska tilllämpa lagen så uppfattar de att vi har en egen lagstiftning på Åland som
ständigt är på efterkälken. Det är väldigt besvärligt vad gäller rättssäkerheten på Åland. Polisen har vid flera tillfällen vädjat om att vi skulle
aktualisera och uppdatera vår lagstiftning. Jag tycker att det som ltl Katrin Sjögren sade inte är riktigt sant.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller inte med ltl Sundback. Jag sitter i lag- och kulturutskottet. Jag har hört polisen. Det som man efterfrågar är gränsdragningsproblematiken, föreskrifter på hur polisen ska göra och vad som är
åländsk behörighet och vad som är rikets behörighet.
Detta med delad polislagstiftning var en idé som kom ifrån poliserna
själva. Hela syftet förfelas också i och med att vi har en tryckt lagbok,
också gentemot allmänheten, vilket utskottet i sitt betänkande till polislagen också skrev. För att det ska vara relevant så behöver vi ha en digital lagbok. Nu trycks lagboken allteftersom. Jag tror att ltl Sundback
behöver revidera sina uppgifter lite grann.
Ltl Barbro Sundback, replik

Problemet är inte behörighetsfrågan, den är ju inte ny när det gäller det
här förfarandet, det är precis detsamma och det löser man inte på det
här sättet, om det nu råder tveksamheter på det området. Problemet är
att vi har haft lagstiftning som är ålderdomlig och inte korrelerar med
rikslagstiftning. Det här systemet är uppenbarligen upplagt så att dessa
lagstiftningar hela tiden ska vara parallellt uppdaterade. Det garanterar
rättssäkerhet och bra ordning i samhället. Det är inte att misshushålla
med lagberedningens resurser, tvärtom, det måste vara en av samhällets
viktigaste uppgifter. Om man lyckas med det så är det bara att lyfta på
hatten.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Men om vi försöker svänga på steken? Vi har en fulltextlag, skrivna bokstäver ska in i den blå boken. Vi har delad behörighet. Så fort den behörigheten som hör till rikssidan ändras så är den åländska polisen ålagda
att direkt följa den lagstiftningen, oberoende av vad som står i våra lagframställningar eller i den blå boken. Den blå boken måste nog polisen
ha koll på ändå, oberoende av hur långt vårt byråkratiska maskineri jobbar. Det handlar inte alls om det. Nu är det jätteviktigt med den här fulltextlagen, att bokstäverna är precis korrekta och vi hinner knappt uppdatera. Är det inte smartare då att ha en blankettlag som helt och hållet
blir uppdaterad? Den delen av polislagstiftningen som är åländsk behörighet, och som har betydelse för oss ålänningar och som vi kan ändra
på själva, där skulle vi ha egen lagframställning. Det tycker vi är smartare.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Vi kan konstatera att det är andra gången i år vi har en lag som
berör polisens befogenheter och medborgarnas skyldigheter gentemot polisen. De här båda sidorna är viktiga att komma ihåg när vi diskuterar den här
frågan. Det gäller inte bara polisens befogenheter.
Man vill gärna i debatten belysa att det är polisens sak att hålla sig uppdaterade. Poliserna klarar det nog ganska bra idag att hålla koll på det här. Däremot är det betydligt större problem ute bland allmänheten, vilket jag återkommer till lite senare.
Det här är ingen överraskning. Redan när vi tog förra polislagen i våras så
visste vi att det här skulle komma. Jag vill berömma landskapsregeringen.
Jag tycker att de gjorde en bra bedömning då de sköt upp beredningen av det
här ärendet så länge som möjligt för att invänta utskotts- och riksbehandlingar av propositionerna som är på gång, för att lagstiftningen ska bli korrekt.
Som vi redan har fått aviserat så kommer det förändringar och då är det onödigt att man ska göra ändringar på ändringar.
Det är inte oväntat, om man tittar på lagstiftningen som helhet, att det är
en omfattande lagberedning som har gjorts. Det är tre stora lagar som har
förändrats på rikssidan, det är inte bara polislagen, det är också tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Det är trebensfall, de är väldigt beroende av varandra. Det här ska också synkroniseras med väldigt många lagstiftningar bl.a. i korrelation med strafflagen där man har gjort ändringar.
Den tiden är förbi, som det var på 1800-talet, att man kunde stifta en lag som
kanske höll i 100 år utan att man behövde förändra och göra om den. Det
kommer att bli en vardag att det kommer nya förändringar hela tiden av polislagstiftningen, tvångsmedelslagen och förundersökningslagen.
Vi har tryck på oss ifrån Europa. I omkringliggande regioner så förändrar
man myndigheternas möjligheter att ingripa i folks rättsfär. Tekniken går
framåt hela tiden och det här gäller både busar och polisen, på grund av detta
måste man också anpassa den här typen av lagstiftning.

115

Jag vidhåller fortfarande bestämt att när det gäller översynen och tillämpningen av lagstiftningen så är blankettlagstiftningstekniken den bästa. Där
kan jag hålla med ltl Katrin Sjögren i hennes anförande här tidigare.
Däremot har jag accepterat symbolvärdet när vi har en egen polismyndighet och att man har en egen polislag som styr det hela. Jag har gjort en viss
eftergift där på det sättet och gått med på det. Men rättsosäkerheten finns.
I och med att vi inte fått någon egen Ålex ännu så är problemet att när den
här lagstiftningsförändringen kommer så kommer den inte med i den blå
boken. Vart vänder sig medborgarna ute i samhället när de ska ta reda på vad
det är för lag som gäller på Åland? Där har man ganska stora problem idag.
Det har också kommit en tydlig signal, i samband med att vi tog den här polislagen i våras, att man ska försöka få till ett Ålex och att man ska få en fungerande Internetbank som man kan gå till och få information ifrån. Just nu
måste man alltså vända sig till den finska lagstiftningen för att se vad det är
som gäller. Man kommer inte att trycka upp en ny bok varje gång man ändrar
på rikslagstiftningen i riket. Det måste vi förstå.
I framställningen står det i de allmänna motiveringarna i slutet att man
har tagit ställning och anser att cirka 50 procent av polislagen torde vara
åländsk behörighet. Det är någonting som jag ifrågasätter lite. Jag vet inte
varifrån man har dragit de slutsatserna. Jag har diskuterat med jurister och
folk runt omkring som hävdar att det kanske är upp till 90 procent som är
riksbehörighet och 10 procent är inom vårt behörighetsområde. Det är en sak
som man kan titta lite närmare på och funderar omkring. Det kanske inte har
så stor betydelse i och med att man lagen inte har stoppats i lagstiftningskontrollen på grund av att det skulle vara en för liten åländsk del i en lag. Det är
också en frågeställning som man kanske bör väcka idag; hur stor del av en lag
måste vara åländsk och hur liten del får vara åländsk innan man kan ta den
här lagen? Räcker det med en paragraf? Hur värderar man värdet i paragraferna? Ska det vara fifty-fifty eller ska man ha en gränsdragning där? Det är
en sak som kan vara intressant.
Man kanske på sikt borde göra en utvärdering av hela polislagen. Jag tror
att det är ganska enkelt att plocka bort hela kapitel. Man kan konstatera att
hela det kapitlet är uteslutande riksbehörighet. Man skulle ha det klarlagt redan i utskottet. När man tar upp ärendet i lagtinget så vet man att det här är
sådant som vi kan debattera och diskutera kring. Man skulle plocka ut allt det
som helt klart är vår egen behörighet, det här hör till allmän ordning och säkerhet. Det finns en viss villfarelse också ute bland allmänheten, man tror att
vi har lagstiftningsbehörighet på ett visst område som har överförts på grund
av överenskommelseförordning. Det är alltså bara tillämpningen som gäller
där, inte själva lagstiftningen. Det är den typen av information som behöver
lyftas fram.
När man börjar titta på de här bitarna och man börjar väga vad som är
riksbehörighet och vad som är vår egen behörighet så kommer det att finnas
en gråzon som är vår egen behörighet och riksbehörighet. Jag har ingen uppfattning om hur stor gråzonen är För den skull så kanske det skulle vara skäl
att man tittar lite på de här bitarna också.
Jag hoppas och har mina förhoppningar att utskottet i behandlingen, när
det gäller den här typen av lagstiftning som vi har att göra med nu när det
gäller polisens speciella spaningsmetoder, att man kanske inte går in och petar, ändrar eller försöker ändra någonting. På det sättet har vi den här lag116

stiftningen så uppdaterad som möjligt så att den inte faller i laggranskningen
på grund av att vi har överträtt vår lagstiftningsbehörighet och att vi har ändrat på de områden där vi inte behöver ändra, utan att man försöker dela upp
de bitarna så mycket som möjligt.
Min signal när det gäller det här lagförslaget är att vi behöver titta på det
men att man kanske inte ska ändra så mycket på det i det här skedet, om det
inte är så att man är helt övertygad om att det är vår egen behörighet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tyckte att ltl Åke Mattssons anförande var mycket intressant, han har mest erfarenhet av det polisiära arbetet. Han säger rakt
och tydligt att en blankettlag skulle vara att föredra, men att symbolvärdet är stort. Då får man fråga sig hur mycket symbolvärdet kostar? Det
blir en väldigt konstig diskussion när vi vet vilka resurser hela självstyrelsen behöver.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Vi får ge varandra lite beröm, ltl Sjögren och jag. Det är en
fullt berättigad fråga. Man kan diskutera frågan för och emot. Man har
sina fighter så länge som möjligt. I det här fallet är det inte någon hemlighet, framförallt när vi tog den förra polislagen, att jag var väldigt
dramatisk. Nästa gång det här kom så skulle vi ha en blankettlag, vi
skulle inte ha mera fulltextlagar. Men många anser att det här symbolvärdet är så pass stort att vi ska ha fulltextlag på grund av det. Men det
blir absolut inte mer överskådligt.
Det är unikt att en autonomi som Åland har en egen polis och då ska
vi också ha en polislag som en del av hela polisverksamheten. Man menar att om man har en egen polis utan polislag så är det en halvmesyr.
Det är en berättigad fråga.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är ingen som överhuvudtaget har ifrågasatt symbolvärdet
med en egen polis på Åland. Det har vi aldrig någonsin gjort. Vi hade ett
pragmatiskt förslag som vi reserverade oss med när vi behandlade polislagen. Vi tycker att man kan ha en operativ polislag. Enligt Åke Mattssons bedömning tillhörde 90 procent finsk behörighet. Vi skulle ha en
operativ polislag som en blankettlag och så en polisförvaltningslag om
hur vi styr den åländska polisen där vi verkligen kan påverka och är vår
egen behörighet. Det skulle ha varit ett framsynt synsätt och ett modernt
sätt att tänka. Nu blir det nästan bara absurt alltihop.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Detta med 90 procent kanske jag var otydlig med. Folk
som anser sig vara kunniga på det här området har gjort den bedömningen. Jag har själv ingen uppfattning om var gränsdragningen går.
Det skulle vara intressant att höra var man har fått 50 procent ifrån som
framkommer i framställningen, att hälften är Ålands behörighet. Nästa
fråga är om den här procentsatsen överhuvudtaget har någon betydelse i
dagens lagstiftning? Det kanske också är en sak som man kan titta på.
Symbolvärdet är en berättigad fråga. Just nu anser jag att det är så
pass centralt i det här sammanhanget att vi har en egen polislag. Det
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kommer inte heller att ändras i och med den här debatten. Det kanske
mera just nu handlar om en ”vad var det jag sade debatt”. Vägvalet är
gjort och det har majoriteten beslutat om här i lagtinget. Det tåget har
gått.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det är lite synd att ministern har lämnat plenum.
Förutom uttalandet från republikens president vid kontrollen så ingår
också i lagförslaget korrigering av de två paragrafer som föll i granskningen.
Det är värt att notera de facto. De finns med nu och är skrivna på ett sätt som
bör klara en ny granskning till den delen.
Jag säger detta därför att detta lagförslag, som lagtinget antog i april i år,
undergick en sådan efterhandskontroll som självstyrelselagen förutsätter.
Men yttrandena från alla tre är omfattande och noggranna. Ålandsdelegationen gjorde sin bedömning, hade ytterligare invändningar och hade förslag
om att de och de paragraferna skulle falla p.g.a. behörighetsöverskridning. I
sådana fall går ju ärendet till högsta domstolen. Högsta domstolen gjorde en
egen bedömning och föreslog att presidenten skulle lägga in veto mot två paragrafer som så också skedde. Högsta domstolens utlåtande, också den här
gången, är väl värt att läsa. Jag är övertygad om att lagberedningen har läst
yttrandet flera gånger. Så har vi slutligen republikens presidents eget bidrag i
brevet till landskapsregeringen. Sådant bör man ta på allvar. Det är inte vanligt att sådant förekommer. Som jag ser det så föranleds det just där av att polislagstiftning är en så kallad folklag som rör oss alla hela tiden och där
grundrättigheter står emot varandra. Ett otal grundrättigheter kan kollidera,
kolliderar också och då är det oerhört viktigt för allas rättsskydd att reglerna
preventivt kan fungera så tydligt som det bara är möjligt. Som vi alla vet så är
det bästa sättet att lösa problem att undvika att de uppkommer. Lagstiftningen har ju de facto en betydande preventiv funktion. Då är det också viktigt att
lagstiftningen kan tillgodogöras av dem det gäller. Den här är, med all respekt, synnerligen teknisk, såsom också ministerns presentation visade. Det
är teknik, i den högre sfären, som är viktig naturligtvis, samtidigt som lagen
som sådan berör oss alla i vårt dagliga värv. Å ena sidan ska människans
grundläggande fri- och rättigheter respekteras, å andra sidan ska också sådana åtgärder vidtas som återställer ett rubbat rättsläge. För det tredje, i det
här sammanhanget, någonting som är ytterst viktigt, också polismännens,
poliskvinnornas och poliskonstaplarnas eget rättsskydd kräver ju tydliga regler så att de vet vad de får göra i respektive fall. Alla vi som har sysslat med
polisärenden vet naturligtvis allt det här. Det går inte att ta på fri hand. Samtidigt som man ska vara effektiv vet vi att inte minst nätkriminaliteten når
nya höjder. Vad gäller resurstilldelning så är det ofta tyvärr så att de som bryter mot lagar och regler ofta både har bättre resurser och är steget före dem
som på tjänstens vägnar ska beivra brott och till åtal befordra sådant som har
gått fel.
Det här är regelverk av stor individuell betydelse för oss alla och därför ska
man vara mycket noggrann. Det var om lagens innehåll.
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Nu går jag till två ännu icke berörda punkter, varför jag fortfarande, trots
alla dessa vägande inlägg, anser att tekniken med fulltextlagstiftning i landskapslagstiftningen på rättsområden av blandad natur inte är bra. Jag sade
inte att den är felaktig, jag använde inte sådana ord och jag har inte sådana
behov. Jag säger att den inte är bra och bör undvikas.
Utöver alla de aspekter som hittills har anförts, och som jag inte behöver
upprepa, det gjorde vi dels i våras, dels har de rättsgranskande instanserna
noterat det och vi har debatterat det här idag, så är mina två ytterligare invändningar för det första, parlamentens autonomi och för det andra, vad gör
staten om landskapslagen med rikslagsbestämmelser inte åtföljs på Åland?
Jag tar parlamentens autonomi först. Utmärkande för folkförsamlingar,
som i det här fallet Ålands lagting, är att man utövar en autonombeslutanderätt givet av folket för folket.
Parlamenten utövar ingen egen makt. Den makt som man utövar här, gör
man såsom ombud för folket och i vårt fall inom ramen för de gränser som
självstyrelselagen anger.
Det betyder att parlamenten är fria att besluta utan att behöva lyda andra
pålagor utifrån än vad vår grundlag och eventuellt internationella avtal, som
har biträtt, föreskriver. I övrigt är parlamenten autonoma att fatta beslut eller
att låta bli att fatta beslut.
En polislag av sådan karaktär kan, och det här är det allvarligaste, ändras
och upphävas av någon annan än Ålands lagting, inte i dess helhet men till
stora delar. Det här kanske är det allvarligaste i sammanhanget. Den så kallade Res judicata regeln säger att beslut ändras och upphävs på samma sätt
som de har tillkommit. Ålands lagting fattar beslut om en polislag som innehåller ett stort antal paragrafer. Ett stort antal av dessa paragrafer kan riksdagen ändra och upphäva. Landskapslagen står kvar i oförändrad form men
paragrafer i den kan upphävas av någon annan än Ålands lagting. Så är det.
Det här är risken med fulltextlagar på rättsområden av blandar natur.
Ministern nämnde att vi har många fulltextlagar. Ja, det har vi, men vi ska
inte ha fulltextlagar inom rättsområden av blandad natur. Där rättsområdena
är så att säga rena, där är det okej och inget problem, där är de informativa
och lätt tillgängliga för dem det gäller. Men i ett sådant här fall när Finlands
riksdag när som helst, genom att ändra sin polislag, samtidigt kan ändra eller
upphäva bestämmelser i landskapslag, då har vi en situation som är parlamentariskt ohållbar. Det här var min ena invändning. Den låter teoretiskt
men det är synnerligen praktisk. Jag tycker att ministerns presentationsanförande väldigt väl illustrerade den situationen. Nu kommer förslaget hit för
säkerhets skull. Man kan inte längre vänta och vi vet inte vad som kommer ut
ur riksdagen. Det som kommer ut ur riksdagen får man lov att följa, uppenbarligen, vilket väl var andemening i anförandet, samt att lagutskottet eller
vem det nu blir, håller vakt om att detta fullföljs. Om inte, så uppstår en situation redan vid lagkontrollen. Om vi då har en normkollision där riksdagen
har bestämt ett innehåll i paragrafen i sin lag, lagtinget en annan i landskapslag, vilken gäller? Behörigheten avgör vilken som gäller. Vi kan ha en landskapslag som inte alls till den delen blir gällande. Detta om parlamentens
autonoma beslut, det är lagstiftningsmakt.
Den andra invändningen kan vara mera praktisk. Jag berörde den flyktigt i
repliken. Om det finns en fulltext landskapslag om polisen som i landskapslagen innehåller annorlunda bestämmelser än dem som riksdagen har beslutat
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om och riksmyndighet vill att rikslagen tillämpas och Ålands polis, som underlyder självstyrelsen, säger ”nej vi tillämpar landskapslag”, vad händer då?
Vi har en normkollision. Det får en lösning, jag säger inte hur det blir i praktiken. Jag kan bara nämna vilka problem vi kan ställas inför. Antingen kommenderar en riksmyndighet en landskapsmyndighet hur det ska vara. Det ska
vi vara mycket försiktiga med, det här illustrerar hela lotteriproblematiken då
i tiden som högsta domstolen avgjorde på det sätt som den gjorde, på ett bra
sätt för Åland. Eller om det blir för krångligt att igen försöka och misslyckas
så då gör antagligen riket, staten det som den kan göra, inrättar en egen polis
på Åland, den polis som i ett tidigare sammanhang var föremål för diskussioner. Så här kan man inte ha det. Bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer.
Det här är inte bra. Jag delar helt kollegan Åke Mattssons uppfattning.
Symboler i all ära men den här typen av folklag, som rör oss alla i alla situationer och har så väldigt människonära grundläggande rättigheter, där borde
man inte experimentera.
Jag kan inte annat än att önska utskottet lycka till. Jag ber utskottet att
särskilt titta på de paragrafer som presidenten fällde och som nu återkommer
i en ny språkdräkt. Det är enligt min mening hyfsat, men som alltid brukar
utskotten ägna också sådana frågor uppmärksamhet. Jag ser gärna också att
utskottet diskuterar om fulltextlagtekniken på rättsområden av blandad natur
är försvarlig. Jag menar att den har mycket större nackdelar än fördelar.
Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är allt intressant att höra kollegan Gunnar Janssons juridiska resonemang. I det här fallet när det gäller parlamentens
autonoma beslutsrätt i ett område som ordning och säkerhet har vi
blandad behörighet. När det gäller den ordinarie polislagen så är det
också blandad behörighet, det är inte bara när det gäller förvaltningslagsdelen. Vi valde mellan fulltextlag och blankettlag. Jag menar att man
i båda fallen har bakändan åt samma håll.
Om vi skulle använda oss av blankettlag i det här fallet där den blandade behörigheten är grå eller där det är väldigt tydligt vår behörighet
inom polislagstiftningen, så är det också där någon annan som skulle
besluta om innehållet i den åländska lagstiftningen. När vi har fulltextlag så får vi åtminstone själv bestämma inom vår egen behörighet hur vi
vill utforma lagen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! När man går in för blankettlag då vet man på förhand
hur det är, som vicetalmannen nämnde. Detta är rättsläget. Där brukar
vi i stort sett bara diskutera huruvida ändringar av rikslagen automatiskt ska träda i kraft på Åland eller om de också ska behandlas på basen
av lagförslag från landskapsregeringen i lagtinget. Så är det.
I en sådan här situation, när blandningen av rättsområden är stor, så
inträder det som jag tycker är mest störande mot vår autonomi att riksdagen fattar ett beslut som innebär en ändring i en gällande fulltext
landskapslag. Så ska vi inte ha det, det är min övertygelse.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi kan vara överens om den nackdelen med detta system
med fulltextlagar, lika som jag antar att vi kan vara överens om de nackdelar som också finns med blankettlagar, rent ur medborgarens synpunkt och ur polisens synpunkt.
Det som bekymrar mig i den här debatten är att den här frågan har vi
avgjort tidigare här i lagtinget genom att fattat beslut om att i det här
fallet ska vi ha en fulltextlag. I samband med dagens ärende är det
knappast läge, alla paragrafer är inte öppnade, att förändra det tidigare
lagtingsbeslutet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Man brukar i politiken säga att man inte gärna ska
säga; "vad var det vi sade?” Detta var inte sagt heller. Vårt gruppanförande innehöll inte det. Vi bestämde oss för att inte säga på det sättet,
för man gör inte det, tycker vi. Men eftersom vi principiellt har en annan
uppfattning i själva huvudfrågan så vill vi utöva den demokratiska möjligheten att påverka kollegerna i lagtinget. Vi förlorade den gången, men
det betyder ju inte att vi anser oss lägga ner vår övertygelse om vad som
är bäst för Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Liberalerna har tagit fasta väldigt mycket på själva lagstiftningstekniken. Den är felaktig, som ltl Gunnar Jansson sade i sin replik
till mitt huvudanförande. Jag var inte med från början av ltl Gunnar
Janssons anförande. Jag var och hämtade dokumenten som högsta
domstolen och presidenten har skrivit. Jag väljer att läsa från högsta
domstolens utlåtande. Man konstaterar: ”lagstiftningsteknik som landskapsregeringen och lagtinget har valt i frågan om polislagen är välmotiverad men krävande”. Man säger inte att den är felaktig. Man hänvisar till förarbetena i huvudlagen, polislagen. Presidenten har också
gått in för samma motiveringar.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag hinner inte på en minut återge vad jag sade i inledningen i mitt anförande. Jag berörde lagen faktiskt. Den nödvändiga
lagändringen som nu inträffar vände jag mig emot tekniken inte det materiella innehållet.
Jag konstaterade också att det är vi i Ålands lagting som stiftar landskapslagar och inte högsta domstolen. Högsta domstolen får kontrollera
vår produkt men de ska inte stifta dem, det är vi som gör det.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det är vi som lagstiftar. Ltl Gunnar Jansson hänvisade i sin
replik till dessa utlåtanden. Det som högsta domstolen, Ålandsdelegationen och presidenten har skrivit ansåg jag att ltl Gunnar Jansson återgav felaktigt. Därför hämtade jag dessa dokument så att det inte blir felaktigheter här i lagtingets plenum.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det har varit en ganska intressant debatt på många olika sätt.
Ltl Katrin Sjögren ställde en fråga om det vara vettigt att hålla på med en
sådan här lagstiftningsteknik. Jag ska från min synvinkel försöka svara på
den frågan.
Min erfarenhet är att där det är delad behörighet så uppstår alltid de
största problemen, om det så är polislagstiftning, jordbrukslagstiftning eller
någonting annat. Det absolut bästa är om vi vet vad som hör till oss och vad
som inte hör till oss. Att vi ska försöka få rena behörighetsområden har varit
vägledande för mig i båda Jansson kommittéerna. Som det nu är så sitter vi
och inväntar riksdagens behandling. Det här är inte någon kritik mot landskapsregeringen, utan sådan är situationen och den situationen är inte bra.
Man bör sträva till att få så rena behörighetsområden som möjlighet. Det bör
vara vägledande.
Jag blev personligen väldigt förvånade över formuleringarna som fanns i
Alec Aalto kommittén. Man sade; ”javisst, skattebehörighet kan man nog
tänka sig att Åland kan ha, men inte utan att riksdagen kan påverka det materiella innehållet”. Det är ju helt befängt. Det är lite på sidan om den här framställningen så jag ska inte gå in på det.
Dessa båda modeller, en fulltextlag eller en blankettlagstiftning, vilket är
att föredra? Leder en fulltextlag till ständiga uppdateringar? Ja. Leder det till
olägenheter? Ja, om man tycker att det är olägenheter att veta vad lagstiftningen går ut på.
Ltl Gunnar Jansson, som jag brukar ha stor respekt för, hamnade lite snett
den här gången när han pratade om att man måste tänka på parlamentets
autonomi. Parlamenten ska vara fria att besluta. Ja, där är vi helt eniga. Ltl
Jansson sade att det kan faktiskt kan leda till att man har en fulltextlag som
kan ändras av någon annan. Det är sant, det kan det leda till. Det kan till och
med i värsta fall leda till att lagen kan upphävas av någon annan om man går
helt utöver den behörighet vi har. Det är riktigt.
Det andra motivet man hade, om jag förstod rätt, var att en riksmyndighet
säger att den åländska lagen inte kan användas. Ltl Jansson använde sig av
ett skrämskott. Det kanske blir dagens rubrik i media, det är möjligt. Det var
ett skrämskott som gick ut på att riket då kanske inrättar en egen polis. Vi
borde inte experimentera med sådana här frågor, sade ltl Gunnar Jansson.
Med andra ord, vi borde inte försöka flytta fram de självstyrelsepolitiska positionerna. Det känns lite främmande från det arbetet som vi annars har i de
berömda Jansson kommittéerna.
Jag kan absolut inte gå med på det resonemanget att parlamentets autonomi i så fall skulle vara större om vi har blankettlagstiftning. Det leder ju till
att vi har uppdateringar utan att lagstiftaren, Ålands lagting, vet om det. Det
kan leda till att det sker förändringar sakta men säkert som leder till att den
lag som Ålands lagting, en gång i tiden stiftade, inte alls gäller längre utan det
är någonting helt annat som gäller. Jag tycker att det där är väldigt märkligt.
Fru talman! Jag tycker att polisen är ett mycket, mycket viktigt politikområde, även självstyrelsepolitiskt. Enligt mig har det under den här mandatperioden inte utvecklats speciellt gynnsamt när det gäller polisen. Inte när det
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gäller det ekonomiska ansvaret, och inte när det gäller den självstyrelsepolitiska aspekten.
Ltl Sundman begärde ordet. Det är bra. Ltl Sundman ledde gruppens arbete om profilfrågorna och den gruppens arbete har inte lett någon vart. Jag
har inte läst betänkandet ännu. Jag skulle få det på mailen så jag ska titta på
det.
Det är oerhört unikt att en autonomi har behörighet över delar av polisen.
Det är väldigt sällan som vi från Ålands lagting faktiskt med stolthet kan säga
att här har vi någonting son få andra autonomier har. Det har vi faktiskt här.
Då tycker jag också att man bör motverka den likriktning med Finland av den
åländska polisen som sker till dags datum.
Jag vill avsluta med tre punkter i framställningen som jag vill uppmana
lag- och kulturutskottet att titta lite extra på. På sidan 6 skriver man: ”Lagtinget bör samtidigt avvakta med sin slutliga behandling av föreslagna
ändringar av den nya polislagen till dess att ett beslut om antagande av de
förslagna ändringarna av rikets nya polislag har fattats av riksdagen. Risken är annars stor att för att en från rikets nya polislag avvikande reglering kan fällas av presidenten.” Jag noterade att ansvariga minister, GunMari Lindholm också sade det i sin presentation. Jag förstår inte riktigt det
där resonemanget. Så länge man har en reglering inom vårt behörighetsområde kan det inte vara något bekymmer. Men, nu gissar jag, jag tror att den
här formuleringen går ut på att det här är lagstiftning som hör till rikets behörighet och slår vi fast någonting, före riksdagen har slagit fast den slutliga
texten, så kan det fällas av presidenten. Jag tror att man menade det, vilket
minister Lindholm också sade i sin presentation. Jag vill att lag- och kulturutskottet tittar speciellt noga på det.
Det sägs också i det sista stycket under lagstiftningsbehörigheten så här:
”Landskapsregeringen bedömer med utgångspunkt från den senaste lagstiftningskontrollen att mer än hälften av de bestämmelser som totalt sett
kommer att finnas i den nya polislagen för Åland efter de föreslagna ändringarna är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet.” Det skulle
i så fall ytterligare tala för att man har en fulltextlag. Jag misstror inte landskapsregeringen på den här punkten. Samtidigt noterade jag att värderade
kollegan Åke Mattsson sade att den korrekta fördelningen skulle vara 10 procent till Åland och 90 procent till riket, men det replikerade jag inte på. Med
tanke på att det finns olika uppfattningar hoppas jag att lag- och kulturutskottet kan fördjupa sig lite i det här.
Den sista av mina tre invändningar gäller det som sägs under förslagets
verkningar. ”Förslaget torde inte medföra några nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet.” Hur kan landskapsregeringen påstå det? Dessa ändringar, som skulle föranledas av den här framställningen, är ju helt hållet riksbehörighet. De kan få vilka ekonomiska och administrativa konsekvenser som helst utan att vi överhuvudtaget kan göra
någonting åt det. Jag förstår inte den här formuleringen. Om lag- och kulturutskottet hör företrädare för polisen så tycker jag att man kan fråga varför de
har så stora problem att hålla budgeten, men det är också på sidan om den
här framställningen.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det känns otillfredsställande om lagutskottet i en sådan här viktig principiell fråga skulle splittras. Vad gäller lagstiftningsarbetet och grunderna för det så borde lagtinget så långt det bara är möjligt ha gemensamma
principer för arbetet. Liberalernas linjedragning, som nu kommer på andra
varvet, är intressant och är på många sätt ett värdefullt resonemang. Men det
borde på något vis resultera i att vi ändå kunde nå någon form av konsensus.
Utlåtandena från Ålandsdelegationen, högsta domstolen och presidenten
borde läggas under någon behandling i något av lagtingets organ. Nu är ju
lagutskottet uttolkaren av våra konstitutionella rättigheter. Det ligger nära till
hands att man där tittar på det här. Å andra sidan har utskottets ordförande,
tillika liberalernas ordförande, mycket kraftfullt deklarerat sin avsky för den
här principen. Det är väl svårt att tänka sig att utskottet ska nå någon kompromiss i den här frågan. Möjligen är ett alternativ att t.ex. inhämta utlåtande
från självstyrelsepolitiska nämnden.
Om jag förstår kärnfrågan, om man kokar ner det som ltl Gunnar Jansson
sade, så skulle fulltextlag kunna innebära en behörighetsförskjutning. Så
uppfattar jag kritiken. Plötsligt skulle vi i vår polislag kunna få in bestämmelser som medför att vi får finsk polis och alla förskräckligheter skulle kunna
hända med den fulltextlagen. Jag måste nog säga att inte i mina vildaste fantasier har jag kunnat komma fram till det, det är ju kreativ kritik. Det kan det
ju inte innebära, såvitt jag förstår. Självstyrelselagen, dess uppfattning och
behörighetsfördelning gäller ju oberoende om vi har blankettlag, parallellt
med egen lagstiftning, eller en fulltextlag.
Fördelarna med fulltextlagen är rätt många. Ltl Gunnar Jansson pratade
här om vikten av att ha sådana här folklagar tillgängliga för medborgarna.
Det kan man ju inte säga att blankettlagstiftning är. Blankettlagstiftning är
det mest ofolkliga man kan tänka sig. Det är mera en sorts kvällslektyr eller
annan underhållning för jurister som är intresserade av den där tekniken. Det
är ju därför som vi har valt den här fulltextlagen.
En bonus är att de rikslagar som gäller på Åland hela tiden ska vara uppdaterade så att man också vet vilka de är, om man är en vanlig enkel medborgare som vill ta reda på vad som gäller i vår polislag. Jag tycker också att det
är det mest preventiva om man är ute efter att motverka konflikter, som ltl
Jansson sade.
Jag tror inte att den här diskussionen gynnar samarbetet i lagtinget. Man
kan naturligtvis ha väldigt olika åsikter om den här saken. Om vi vill föra
självstyrelsen framåt och utveckla vårt system så vore det av stor betydelse att
hitta någon slags gemensam linje. Tack, herr talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Sundback behöver inte oroa sig. Samarbetsklimatet i lagoch kulturutskottet är gott. Trots att jag är ordförande och hör till oppositionen så har jag ändå fått utrymme för mina åsikter. Fast jag har haft
reservation så har jag presenterat lag- och kulturutskottets betänkande
till de delar vi har varit eniga. Ltl Sundback behöver absolut inte oroa sig
över det.
Tittar vi historiskt hur det har varit på Åland så har vi haft resursbrist.
Vi har konstaterat att social lagstiftning har halkat efter när vi har haft
fulltextlagar. Under förra mandatperioden tog vi blankettlagar när det
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gäller barnskydd och handikappservice. Vill man göra avvikelser så är
det mycket lättare att göra det än att producera fulltextlagar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag talade inte om samarbetsklimatet eller rätten att
ha egna åsikter i utskottet. Det fungerar säkert bra.
Jag är ute efter att vi borde ha en gemensam uppfattning i en sådan
här grundläggande lagstiftningsfråga. Utskottsordförande Sjögren har
mycket kraftigt deklarerat att hon tar avstånd ifrån fulltextlag. Då är det
ett ganska dåligt klimat för att nå konsensus. Jag tror inte att resursbrist
kan användas som ett argument för att låta lagstiftning halka efter, speciellt inte när det gäller ett rättsområde som ordning och säkerhet. Där
måste man hela tiden vara uppdaterad, det tror jag nog att medborgarna
önskar sig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Översyn och tillgänglighet för medborgarna, det är
deras sak som jag pratar om. Det är den enda orsaken, förutom kostnaden, varför det skulle vara så viktigt att ha en blankettlag, för då gå man
in på Finlex och vet vad som gäller. Om det finns förändringar så framgår det klart av den åländska blanketten vilka paragrafer man har valt
att plocka ut. Jag vet inte var man som medborgare hittar förändringarna idag? De finns inte i den blåa boken, de finns inte på Internet, det
kanske händer saker så att man har brått att få uppdateringen. Man
tycker att det är så tydligt och klart, men den nya polislagen på kommande har inte heller fått ett eget nummer och är tillgänglig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Blankettlagstiftningen innehåller inte bara normativa bestämmelser utan också förvaltningsbestämmelser och hänvisningar till
andra lagar. Jag tycker att detta aldrig har varit läsarvänligt, men ltl
Mattsson kanske har andra erfarenheter.
Det har framkommit här att man är tvungen att hela tiden uppdatera
en fulltextlag. Det gäller också åländska bestämmelser och riksbestämmelser. Det är ofta så att om man gör förändringar i rikslag, som har
konsekvenser för oss, så tvingas vi att harmonisera lagstiftningen och
det har också konsekvenser för förvaltningen.
Jag har svårt att förstå att blankettlag skulle vara väldigt tillgängligt
för medborgarna.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är väl ganska tillgängligt att gå in på Finlex och
läser vilken lag som gäller just nu, där är den normalt uppdaterad.
Vilka nya bestämmelser som har kommit nu vet jag inte. Jag har levt
med det här som polis, sedan 2000 när nya polislagen kom, och man
har inte uppdaterat den. Nu säger man att vi ska uppdatera den. Kan ltl
Sundback garantera att den kommer att vara uppdaterad när den finska
lagen träder ikraft så att vår lagstiftning är uppdaterad och att den här
lagen är tagen och godkänd av presidenten? Jag tror inte att vi kan göra
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det för vi har inte den tiden p.g.a. av att man har ”tövlat” i Finland.
Skulle vi ha haft blankettlag så skulle den ha fungerat. Jag säger inte att
det är felaktig lagstiftning, jag står bakom den här. Däremot anser jag
att det inte är helt korrekt att säga att det är överskådligt och mer tydligt. Det kan vara viktigt för Ålands självstyrelse att vi har den.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag står bakom den här regeringen. Jag står bakom det här
förslaget. Jag tror att ltl Mattsson måste ”make up his mind”. Jag kan
inte göra det för ltl Mattsson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Barbro Sundback har uppfattat att jag anser att
man med en fulltext landskapslag kan förskjuta behörighet. Nej, så är
det inte! I det nuvarande självstyrelsesystemet kan behörigheten bara
förskjutas på två sätt. Det ena är att man ändrar självstyrelselagen och
därmed förskjuter behörighet i någon riktning. Det andra är att det
kommer till nya rättsområden som inte alls är förutsatta i nuvarande
behörighetslistor och tolkningsvägen får man komma fram till på vilken
lista man hamnar. Det här måste vara ett missförstånd. Jag nämnde att
riksdagen, de facto, kan upphäva innehållet i en landskapslag på ett
rättsområde av blandad natur, där är faran.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det har jag väldigt svårt att se. Hur skulle det gå till? Då skulle riksdagen
överträda behörighetsgränsen och gå in på åländsk lagstiftningsbehörighet. Men om det finns andra kryphål i systemen så då måste vi väl
titta över alltihop, det gäller väl inte då bara för den här lagen utan också
annars.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Här har vi just pudelns kärna. Väldigt många paragrafer i
polislagen på Åland har tillkommit med stöd av 19 § mom. 3 i självstyrelselagen, dvs. de är lika som rikslagen för de berör ett område där
riksdagen bestämmer. Låt oss anta att riksdagen ändrar en sådan till
riksdagens behörighet hörande paragraf i sin lag, då blir den gällande
även på Åland fast vi har någonting helt annat i vår landskapslag. Där är
problemet. Riksdagen behöver inte de jure ändra i landskapslag för det
har de inte med att göra, men de facto vad gäller paragrafens giltighet på
Åland bestämmer riksdagen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror nog att ltl Jansson måste ha flera lektioner. Riksdagen lagstiftar, de gör saker de jure, inte de facto. Om de ändrar en lag i
rikslagen som vi i vår fulltextlag har och som är riksbehörighet, så då är
det väl ganska givet att den också kommer att ändras här. Då är lagstiftningen aktuell till den delen. De kan väl inte lagstifta t.ex. att nu ska uniformerna i Finland också gälla på Åland från och med 1 december? Om
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det där är ett verkligt problem eller bara något sorts juridiskt finlir, det
är svårt att se.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här diskussionen, jag är mycket
nöjd med framställningen och med ministerns presentation. Men jag satt här
i min bänk och höll mig för pannan och tänkte att det ska man inte göra utan
man ska upp och säga sin åsikt.
Jag ser det som en självklarhet, och det bestämdes redan i princip år 2000,
att man ska ha den här lagstiftningstekniken. När Ålands polismyndighet
föddes och man tog den första polislagen av det här slaget, år 2000, då bestämde vi att använda tekniken att ha en fulltextlag med mycket så kallade
19:3 bestämmelser. Att vi nu kan ägna en och en halvtimme åt att diskutera
detta är ju rentav fantastiskt och därför min hand mot min panna.
Jag tycker att det leder en till heder och man har en uppfattning som man i
varje väder försvarar, men jag kommer osökt att tänka på ordspråket; ”en
klok person ändrar åsikt, en dåre aldrig”. Därmed inte sagt att någon här är
en dåre. Det kanske är tid nu att, efter 13 år, inse att det här är den lagstiftningsteknik vi använder för polislagen och särskilt nu när vi är på andra rundan av den andra versionen av lagen. Det här är ju en uppdatering av den lag
som vi har tagit. Jag tycker att detta behöver vi helt enkelt inte diskutera
längre.
Man kan dra sig till minnes varför det är så här. Jag vill haka på den här
redogörelsen som ltl Gunnar Jansson hade, om vi inte skulle organisera polisen så här så skulle vi ha två poliser, vilket man har på många ställen runtom
i världen. Man har en lokal polis och en statspolis, det är en sammanblandning av dessa för medborgarna. På Åland har vi valt att ha en polismyndighet
som är hundra procent åländsk och som genom en överenskommelseförordning hanterar en hel del riksbehörighet. Myndigheten är helt åländsk. Det är
en enkel lösning. När man väljer den vägen då ska också ha den lag man verkar efter vara i den blå lagboken, i Ålands lagsamling. För mig är det fullständigt självklart och logiskt. Men om man inte skulle ha valt det då kunde man
ha valt att den behörighet vi har inom självstyrelsen kunde hanteras av riksmyndigheter genom en överenskommelseförordning. Då skulle blankettlag
varit helt naturligt. Man måste ju se till evangeliets skrifter, vad är det som
står bakom de paragrafer vi verkar efter? Man måste med självstyrelselagen
göra en ”vad är det?” som man gör i katekesen. Varför skulle man en gång i
tiden ha hittat på 19 § 3 mom. om det inte just vore för sådana här tillfällen?
Varför finns det verktyget om vi inte ska skruva med det just när det gäller
sådana här saker, när vi har helt åländska myndigheter som sköter riksbehörighet?
Med all respekt, jag tycker att vi kan låta det här bli det sista tillfället där vi
diskuterar den här lagstiftningstekniken i det här fallet när det gäller Ålands
polismyndighet. Vi ska alla sluta upp bakom de tidigare demokratiska beslut
som har tagits beträffande lagstiftningstekniken. Sedan kan man i andra fall
överväga det här. Det är aldrig så att det ena alltid är rätt eller att det andra
alltid är rätt. Men om man är begeistrad i blankettlagar i alla sammanhang,
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då kan vi stifta en enda blankettlag; när det gäller självstyrelsens behörighet
så gäller den finska motsvarande lagen i alla sammanhang. Då blir vår lagbok
ett tunt häfte på cirka 20-30 sidor kanske. Då får vi dra ner lagtingsarvodet
till hälften kanske. Förstår ni min ironi? Jag vill ju förstås inte det. Jag vill att
vi ska ha fulltextlagar, att lagtinget ska göra sitt jobb när det är motiverat.
Samtidigt finns det fall där det är fullt motiverat med blankettlagar, men inte
i det här fallet.
Jag önskar lag- och kulturutskottet lycka till med den här framställningen
vars ramar inte avgöras här utan av framställningens lagstiftningsteknik. Det
här är inte någon diskussion som utskottet ska ta. Utskottet ska behandla det
lagförslag som man har fått.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Sundman har tagit det som rutin att med maktfullkomlighet
och härskarteknik påstå vad andra har rätt att tycka och säga. Jag undrar vem det är som borde ändra åsikt? Vi kommer att vara ihärdiga i vårt
ställningstagande. Sedan fogar vi oss efter majoritetsbeslutet. Jag har
inte heller så där jättestor tilltro till Sundmans erfarenhet av lagberedning. Enligt ltl Sundman så skulle det ta en halv dag att reformera hela
hembygdsrätten, så hans tidigare uttalande talar lite för sig själv.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det där sista uttalande, en halv dag om hembygdsrätten, kom i
alla fall inte från mig. Det kan jag helt säkert säga. Bara anförandena om
de där frågorna har varit en halv dag.
När det gäller diskussionen om tekniken så vill jag hävda att det här
kanske är tionde gången som vi ändrar eller tar nya lagar med den här
tekniken. Så som sagt, det leder en till heder att man står för sin sak.
Men det leder en också till heder om man ändrar sig och accepterar demokratiska beslut och att det här är den tekniken vi nu använder och
istället ska man ägna sig åt diskussion i sak till den del det handlar om
vår behörighet.
Sedan är det en annan sak att vi lever i ett IT-system som är från hedenhös, annars skulle man enkelt kunna redovisa de här ändringarna
som görs i den här lagen så att skadan blir lättare att hantera. Men det
är en annan diskussion som jag inte tog upp i mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! När jag tittade på listan idag så tänkte jag att det här
ärendet kan väl inte ta så länge. Som jag ser det är det nästan en icke debatt
som har blivit jättestor. Det är tekniska ändringar som vi pratar om nu. När vi
senast hade upp polislagen pratade vi om det politiska.
Vi pratar om självstyrelsen och utvecklande av självstyrelsen. Är det inte
dags att vi går från ord till handling? Vi pratar jättefint om hur vi ska utveckla
självstyrelsen, men när vi kommer till något praktiskt då är det svårt. Här har
vi nu saker inom polisväsendet som vi försöker se på och gå framåt.
År 2000 togs det en fulltextlag om polislagen. Nyligen har vi tagit beslut
om polisstyrelsen. Det sitter en kommitté och pratar om egen profil. Här går
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man framåt, här finns det utveckling av självstyrelsen och man jobbar framåt
med frågan. Men ska vi då ta två-tre bakåt och ta blankettlag? Är inte detta
lite sent nu? Vi hade den här debatten om nya polislagen senast. Det var när
vi öppnade betydligt fler paragrafer som vi kunde ha tittat på det här.
Ltl Åke Mattsson pratade om Finlex och att det var så lätt och överskådligt
för medborgarna att hitta i Finlex. Förhoppningsvis kan vi också gå framåt
och man ska kunna titta i Ålex och att det därigenom också blir snabbt uppdaterat. Nu måste vi titta lite mera framåt. Nyligen hade vi en debatt där man
sade att det var nyttigt att se bakåt. Vi får inte bara se bakåt utan vi måste
också börja se möjligheterna framåt. Det tycker jag är viktigt och det är viktigt också för vår självstyrelse. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Äntligen fick jag svar på detta med Finlex eller Ålex,
att man ska jobba lite mera med den frågan, där är vi överens. Då skulle
ge mera kunna släppa den här diskussionen vilken typ av lagstiftning
man ska ha, för då skulle det bli överskådligt och då skulle man komma
framåt på det området.
Sedan är det frågan om vilka strider man ska ta. Nu har vi tagit en
lagstiftning och jag upplever att man tar med den finska lagstiftningen i
våra processer och det kanske kan vara lite jobbigt. Man borde också
tydligare avdela vilken del som är den finska behörigheten i polislagen.
Man har också tittat på det i lagutskottet. Man borde veta vad man kan
lämna bort och inte processa om. Man borde veta vilka områden vi ska
processa och jobba med här i Ålands lagting när vi tar beslut i frågorna.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Menar ltl Åke Mattsson att det som inte är Ålands
behörighet skulle stanna kvar? Hittar man då detta när vi har Ålex? Eller
måste man då titta i både Ålex och Finlex för att få fram de uppgifterna?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag var lite otydlig här. Det gäller själva processande
här i lagtinget och utskottet så att man inte lägger en massa onödigt krut
på det som vi egentligen inte kan påverka och förändra och som kanske
fördröjer hela lagstiftningsprocessen om vi går och ändrar in det. Därför
kanske det skulle vara lite tydligare vad som är vår behörighet och var vi
kan gå in och sätta krutet, så att vi sätter det på rätt ställe och att vi redan från början vet var vi har behörighet. Till exempel när det gäller telefonavlyssning och sådant som inskränker på grundlagsrättigheterna så
kanske vi inte har så mycket att förändra och påverka och det ska vara
klart redan inledningsvis.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Ltl Mattsson inledde vårt replikskifte med att säga att
man ska välja vilka strider man ska ta. Vi har varit här nu i snart två
timmar och strider om något som egentligen inte skulle behöva ta så
länge. Vi har mest debatterat om det som ligger under rikets behörighet,
avlyssning och sådant. Vi har suttit här och debatterat någonting som vi
kanske ändå inte har så stor påverkan på.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet
till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lagoch kulturutskottet.
Första behandling
3

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Bästa lagting, jag hoppas att ni hör vad jag säger. Jag är lite hes.
Lag- och kulturutskottet har behandlat lagförslaget som innebär 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 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.
Syftet med lagförslaget är att separera tillsynen från lagstiftnings- och utvecklingsarbetet inom landskapsregeringen. Utskottet konstaterar att motsvarande organisatoriska uppdelning är allmän också på andra håll i Norden.
Utskottet anser att myndigheternas tillsynsverksamhet i allmänhet bör
vara stödjande i första hand. Tillsyn bör vara 2/3 stödjande och 1/3 kontrollerande. Regelbundna inspektionsbesök med förvarning i förebyggande syfte
är generellt att föredra framom ingripanden på förekommen anledning, det
vill säga proaktiv tillsyn är att föredra framom reaktiv. Det här har utskottet
diskuterat både när det gäller miljötillsyn, hälsolagstiftningstillsyn och det
gäller också social tillsyn. Kan man ha en proaktiv tillsyn om man har tillsynsplaner så är det absolut att föredra framom att göra brandkårsutryckningar när man ser att det finns problem någonstans.
Utskottet noterar att viss lagstiftning kräver ”grundad anledning” för inspektion medan annan lagstiftning saknar kriteriet. Enligt utskottets mening
är det generellt bättre att i lagstiftningen inte föreskriva att en grundad anledning måste föreligga för att inspektioner ska kunna förrättas.
Den här diskussionen har förorsakat oss en hel del huvudbry. Utskotten
ska som regel inte lagbereda men vi tittade på olika möjligheter att förändra
lagtexten men kunde konstatera att det absolut behöver göras en ordentlig
analys.
Slutsatsen från utskottets sida blev att eftersom begreppet förekommer i
ett antal övriga lagar på socialvårdens område samtidigt som den i grundlag
skyddade hemfriden måste beaktas, föreslår utskottet dock i detta skede inte
några direkta ändringar av lagtexten.
Här kan man ta äldreomsorgen som exempel, har man en tillsynsplan och
gör man planerade besök inom äldreomsorgen i landskapet så är det proaktiv
tillsyn, istället för att man har en grundad anledning, t.ex. att man får rapporter från anhöriga om att det förekommer vanvård och sådana saker. Detta
ville utskottet komma åt och få förtydliganden på. Vi diskuterade hit och dit.
Men det samlade utskottet anser att det är av yttersta vikt att landskapsrege130

ringen snarast ser över användningen av begreppet ”grundad anledning” i
fråga om all tillsynsverksamhet som utövas av ÅMHM i syfte att åstadkomma
likartade kriterier. Vi diskuterade också att ”snarast” betyder att arbetet ska
göras inom denna mandatperiod. Vi är ganska tydliga med att man behöver
reda upp den här frågan.
Rollfördelningen mellan myndigheterna har varit oklar och efterfrågats.
Landskapsregeringens tillsyn i dess helhet överförs på ÅMHM medan landskapsregeringens roll framöver kommer att inskränka sig till de åtgärder som
kan vidtas i enlighet med förändringar i landskapsandelssystemet.
I fråga om tillsynen över den privata socialvården har kommunerna ett delat ansvar med ÅMHM.
När ÅMHM vid sin tillsyn upptäcker allvarliga brister ska bristerna rapporteras till landskapsregeringen. Anmälningsplikten motiveras av att landskapsregeringen i yttersta fall, som ett resultat av allvarliga brister, kan företa
ändringar i fråga om landskapsandelarna till den berörda kommunen. Om
man vid tillsyn anser att man inte har hand om barnomsorgen eller äldreomsorgen på ett adekvat och på ett sådant sätt som lagarna föreskriver så kan
det föranleda ändringar i landskapsandelssystemet.
Landskapsregeringen föreslår inte några ändringar av ÅMHM-lagen trots
att ÅMH delvis får helt nya tillsynsuppgifter. Man föreslår heller inte några
förändringar i myndighetsnamnet.
Landskapsregeringen planerar av andra orsaker att se över lagen om
ÅMHM och utskottet uppmanar landskapsregeringen att i det sammanhanget
överväga ändamålsenligheten av att i den lagen klargöra de nya tillsynsuppgifterna.
I dagsläget står det i ÅMHM myndighetslag väldigt mycket om miljötillsynen men väldigt lite om tillsynen inom den sociala sektorn och tillsynen inom
hälso- och sjukvård.
Utskottet har också fört ett resonemang kring begreppet ”allvarliga brister”
och hur det ska tolkas, vilket framkom under hörandet att man vill ha ett
klargörande om.
I detaljmotiveringarna av landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om socialvården finns en skrivning där det anges
att det är ÅMHM som ska göra bedömningen om när brister är allvarliga. Där
framgår det även att när ÅMHM fattat beslut om t.ex. avbrytande av en verksamhet eller utfärdat ett förbud mot användning av en verksamhet torde det
innebära att det är fråga om allvarliga brister. Det kan också vara fråga om
allvarliga brister när ÅMHM har ansett att det finns behov att meddela kommunen förelägganden om hur brister ska avhjälpas.
Utskottet konstaterar att en praxis kommer att utvecklas på området och
att landskapsregeringen har anledning att följa utvecklingen.
Talman! Det sista lagförslaget i landskapsregeringens lagpaket rör tillämpningen på Åland av lagen om nykterhetsarbete. Landskapsregeringen föreslår
nu i förtydligande syfte att lagen ska synliggöras genom en blankettlag.
Utskottet konstaterar att blankettlagen inte innehåller många konkreta bestämmelser om nykterhetsarbetet och att det nykterhetsarbetet som bedrivs i
kommunerna inte direkt är avhängigt av lagen.
Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen omgående se över landskapslagen. Det blir mest tomma paragrafer.
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Avslutningsvis berörde utskottet frågan om ÅMHM:s resurser och om
kompetenskraven för den nya inspektören och i framtiden hoppas vi att det
blir inspektörer. ÅMHM har under senare tid tillförts ett relativt stort antal
uppgifter och genom de nu föreslagna lagändringarna påförs myndigheten ytterligare tillsynsuppgifter.
Man kan konstatera att det inom ÅMHM finns många inspektörer som har
hjälp av varandra och som har tillsyn över miljösidan. Det blir en ensam inspektör på den sociala sidan. Under hörandet har det också framkommit att
det finns en oro över hur en ensam tjänsteman inom området social- och hälsotillsyn skulle sakna internt stöd och möjligheten till backup. På miljösidan
upplever man stöd och backup som väldigt viktigt när man förrättar inspektioner på miljösidan.
Utskottet anser att uppgiften för den tjänsteman som ska utöva tillsyn på
så vitt skilda områden kan bli utmanande och uppmanar landskapsregeringen att följa utvecklingen.
Vi kan konstatera att det finns en hel del arbete som återstår. Utskottet
har flera uppmaningar till landskapsregeringen. För det första en översyn av
ÅMHM lagen beträffande de nya tillsynsuppgifterna och ev. en förändring av
namnet. För det andra bör man se över lagen om nykterhetsarbetet som består av mest tomma paragrafer. För det tredje angående ÅMHM:s resurser så
är det väldigt viktigt att följa upp hur det utvecklar sig på det området och hur
den inspektören som ska handlägga hela det sociala området kan utföra sina
arbetsuppgifter. För det fjärde skriver utskottet att det är av yttersta vikt att
landskapsregeringen snarast ser över användningen av begreppet ”grundad
anledning” i fråga om all tillsynsverksamhet som utförs av ÅMHM i syfte att
åstadkomma likartade kriterier. För det femte förutsätter utskottet att landskapsregeringen inom en tvåårsperiod företar en utvärdering av de sammantagna konsekvenserna av de förändringar som föreslås i det föreliggande lagpaketet. Det gäller både ekonomi och personella resurser. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det var en uttömmande presentation. Vi fick veta att utskottet har flera uppmaningar att regeringen bör handla i en viss riktning, vilket avslutas sedan på sidan 4 med en förutsättning. Jag har gjort
mig till tolk av parlamentariska regler på det sättet att när ett parlaments organ använder verbet ”förutsätter” så ska det åtföljas av en kläm.
Här varierar praxis, enligt min mening, olyckligt i lagtinget. Vi har ett
utskott som exemplariskt följder den här ordningen, finans- och näringsutskottet. När finans- och näringsutskottet använder verbet förutsätter, ja då blir det en kläm. Skulle det inte ha varit önskvärt att också
här foga en kläm som hade ingått i lagtingets svar till regeringen om hur
lagtinget besluter i frågan om lagen? Dessutom uppdrar lagtinget regeringen att handla på ett bestämt sätt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Utskottet diskuterade klämförslaget. Vi var väl inte riktigt
överens, men det är ett enigt betänkande och vi anser oss vara helt eniga
om att det finns skarpa skrivningarna här som behöver fullföljas. Vi
räknar med att vi tillsammans, både från majoritets- och oppositionssidan, bevakar de skrivningar som finns.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Tack för svaret. Det här var ungefär samma svar som jag fick
under debatten förra veckan, den gången från minister Aaltonen. Det är
väl. Visst ska vi vara alerta här och se till att det vi själva bestämmer
över också leder till åtgärder. Ändå har jag den parlamentariskt politiska
åsikten, och det är min övertygelse, att när ett parlament ”förutsätter”
någonting då använder man ett parlamentariskt verktyg. Det bör på ett
eller annat sätt ingår i handlingarna och i svaret till regeringen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är nog min och utskottets uppfattning att det var en stark
skrivning när vi använde ordet ”förutsätter”. Sedan verkar det som om vi
inte har fullständig rutin vare sig från lagtingets eller från landskapsregeringens sida att göra de här uppföljningarna, uppmaningarna eller
förutsättningarna. Vi behöver se kanske över de här rutinerna. Vi kunde
också konstatera här i debatten förra veckan att hela gymnasialstadiet
skulle ha varit utvärderat nu i augusti. Där var det också väldigt starka
skrivningar från det forna kulturutskottet. Vi borde systematisera det
här på något vis. Vi skriver ju inte saker och ting för ro skull, det är ju en
del i hela utvecklingen att man utvärderar saker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Ärade kollega, jag tar vid där det senaste replikskiftet slutade.
Jag kan konstatera att vi har bedrivit politik i utskottet. Vi har tillsammans
kommit fram till att det är bättre att ha ett enigt starkt betänkande än att ha
en splittring i synen på budskapet till både nuvarande och kommande landskapsregeringar. Jag tycker att vår kompromiss är fullgod. Det som talar för
det är att betänkandet i sin helhet innehåller en mängd tunga skrivningar vad
gäller behovet av att följa med den här reformen och i synnerhet den förestående processen.
Herr talman! Det är en viktig reform som landskapsregeringen har föreslagit och som utskottet har omfattat. Centergruppen ser att det är bra att vi får
en tudelning vad gäller den förvaltningsmässiga delen av landskapsregeringens arbete och den tillsynsövervakning som måste följa med den här typen av
verksamhet. Det är bra därför att socialvårdsbyrån vid social- och miljöavdelningen får nu möjlighet att i högre grad ägna sig åt det som de ska göra, i stället för att utöva tillsyn. Där, bästa kollegor, får vi nog vara imponerade över
vilken liten byrå som lyckas täcka upp ett stort mäktigt ansvarsområde.
Det är klart att en sådan här reform naturligtvis kommer att ha några
barnsjukdomar. Därför har utskottet valt att markera vissa framtidsfrågor.
Jag tackar utskottsordförande Sjögren för en fyllig och väl beskriven presentation över utskottets arbete. Jag tänkte bara återkomma till en sak; frågan om grundad anledning. Det är mera för att understryka att det är en fråga
som utskottet ägnade en hel del tankemöda åt. Det finns en liten rättslig problematik inbyggd i detta med grundad anledning. Gör man en inspektion och
saknar grundad anledning så har vi i värsta fall besvär och en besvärsgrund
som en domstol skulle kunna ta fasta på.
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Nu tror väl ingen att vi ska ha en offentlig verksamhet där det skulle uppstå
att en institution kommer att motsätta sig det som ÅMHM:s inspektioner
kommer fram till, men man ska alltid ha framförhållning.
Jag ska lite förtydliga vad utskottet har hållit på med så att ni inte tror att
vi bara ägnar oss åt teoretiska spekulationer. Enligt annan lagstiftning så har
ÅMHM rätt att utföra regelbundna inspektioner, utan någon särskild misstanke eller för att det skulle finnas någon grundad anledning. Det här betyder
att man har rätt att inspektera allmänna lokaler, t.ex. lokaler för barnomsorg
enligt hälsolagstiftningen. Man kontrollerar ventilation, buller och sanitära
förhållanden med mera. Man kan titta på fysiska omständigheter som tidigare men vi ger inte automatiskt rätt att inspektionen på samma gång omfattar vården och omsorgen. Det är väl här som utskottet vill att vi ska få en
smidig och minsta möjliga byråkratiska process där man kan göra inspektion
av helheten, utan att vara orolig för att man inte har rätt att göra det som
man egentligen är tillsatt för att göra.
När inspektören har hittat en grundad anledning så då får man förrätta en
ny inspektion. Men är det inte det bästa om man kan göra en inspektion som
en helhet? Tillsammans är man stark brukar det heta. Det är helt klart att det
är bra om det är flera inspektörer som kan utföra en gemensam inspektion
och särskilt i början. Det här är ett nytt ansvarsområde för ÅMHM och det
kan vara bra att kunna ge varandra stöd.
Herr talman! Vi ska tro att det utvecklar sig en praxis som medför att det
går att göra de här inspektionerna. Men oavsett så bör landskapsregeringen
följa utskottets uppmaning om att man bör se över om det överhuvudtaget
finns ett behov av grundad anledning.
Egentligen vill väl utskottet att den offentliga verksamheten ska kunna
vara utsatt för samma tillfälliga plötsliga inspektioner som kan drabba vilket
företag när som helst. Det har visat sig vara bra att kunna inspektera utan att
på förhand förvarna om att nu är processen på gång.
För den skull, herr talman, vill jag understryka att den stödjande verksamheten är oerhört viktig. I och med att jag inom företagsverksamheten har haft
att göra med ÅMHM:s inspektörer så känner jag inte alls igen den oro, som
en del uttalar sig om, att vi inte kan ge ÅMHM för starka regler att luta sig
emot. Det har visat sig att man i första hand försöka vara stödjande. För den
skull finns det naturligtvis vissa exempel som vi har fått ta del av via massmedia på senare tid, men det är en annan fråga. Tack, herr talman.
Minister Carina Aaltonen

Tack, herr talman! Tack också till utskottet för ett fylligt betänkande. Det är
väldigt viktigt att vi nu kan komma vidare och att den nya verksamheten
inom ÅMHM kan komma på plats. Det är en verklig modernisering som är
nödvändig, att separera tillsynen från det som görs inom landskapsförvaltningens socialvårdsbyrå och hälso- och sjukvårdsbyrå. Tillsynen kan flyttas ut
till en redan existerande myndighet.
Utskottets ordförande konstaterade att det är väldigt viktigt med stödjande
tillsyn framom granskande. Det är precis såsom tillsynen från socialvårdsbyrån i alla fall haft som ambition att verka hittills, att vara 2/3 stödjande och
1/3 granskande, att man framförallt ägnar sig åt proaktiv tillsyn framför reaktiv. Däremot måste jag tillstå att de resurser som har funnits på den lilla men
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ack så effektiva socialvårdsbyrån inte på långa vägar har räckt till. Vi anser
också att det här är en förbättring av tillsynen på Åland.
Sedan vill jag bemöta begreppet som gäller ”grundad anledning” och
skrivningen om att landskapsregeringen bör se över begreppet grundad anledning. Jag påstår att det finns också annan lagstiftning som ÅMHM tillämpar där det krävs särskilda skäl för att få göra inspektioner. ÅMHM har också
i de här fallen argumenterat att de skulle ha fri inspektionsrätt. Ålandsdelegationen har i sitt utlåtande alldeles nyligen, beträffande lagen om skydd av
djur som ska användas för vetenskapliga ändamål, undervisningsändamål,
djurskyddslagen som lagtinget slutbehandlade i juni i år, konstaterat att även
om landskapet har behörighet att lagstifta om övervakningar och inspektioner inom landskapets behörighetsområden så kan de här bestämmelserna röra
10 § i grundlagen om skydd för privatlivet och hemfriden. Vi kan inte avvika
från grundlagen enligt 27 § 1 mom. i självstyrelselagen.
Som jag bedömer det kan vi inte gå in och ändra i rikets lagstiftning där
man ställer upp kriteriet ”grundad anledning” för att förrätta inspektioner
när det gäller socialvårdslagen, lagen om specialomsorg för utvecklingsstörda
och lagen om privat social service. Det är också därför som vi har tagit in
samma formulering i det nuvarande lagförslaget om ändring av barnomsorgslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Där har vi lika grunder i alla lagar
som rör det sociala området.
Ser man sedan till ÅMHM:s tre ingångar när det gäller inspektioner så
handlar det om klagomål, planerad regelbunden tillsyn och stickprover.
ÅMHM har naturligtvis grundad anledning att förrätta inspektion om ett klagomål har kommit in. När det gäller den planerade tillsynen så fastställs den i
ÅMHM:s verksamhets- och resultatplan. Den är offentlig, det är en offentlig
handling som både kommuner och privata socialserviceproducenter kan ta
del av. Därför måste det vara fullt möjligt för ÅMHM att på förhand komma
överens med privata socialserviceproducenter att komma och inspektera. Om
de ger samtycke till inspektionen så då är det fritt fram att inspektera.
ÅMHM behöver nu ta i beaktande att de kommer att få ett nytt verksamhetsområde. De kommer att få göra inspektioner på boenden som är att betrakta som klienternas hem och där de boende har rätt till hemfrid enligt
grundlagen. Därför bör ÅMHM ha rätt till klientens samtycke innan inspektionen företas. Den här inspektionen ska också utföras på en tid som passar
klienten.
Gällande stickprov så kan man anse att de är oannonserade inspektioner.
Det är också möjligt att göra stickprov enligt lagstiftningen, men det ska finnas en grundad anledning för det. Min åsikt är att vi inte kan och vi ska inte
gå in och ändra lagen och ta bort begreppet grundad anledning då det handlar människors privatliv och hemfrid.
Sedan nämnde utskottets ordförande detta med resurser. Jag vill också
nämna att i 2013 års budget har ÅMHM en nettobudget på 1 709 000 euro att
röra sig med. ÅMHM har 32 ordinarie och en tillfällig tjänst. Det är klart att
om man har begränsade resurser så leder det till hård prioritering och det
gäller för all förvaltning.
Beträffande resurserna till ÅMHM så pågår en budgetbehandling i landskapsregeringen just nu. Jag har också framfört mitt önskemål till finansavdelningen att det bör finnas två socialinspektör på plats. Vi får se vad resulta-

135

tet av det önskemålet blir. Vi ska också komma ihåg att lagtinget fattar det
slutliga beslutet om budgeten.
Översynen av ÅMHM-lagen har påbörjats, dels för att kunna frigöra resurser och för att modernisera. Vi ska bland annat ta bort prövningsnämnden.
Lagen om nykterhetsarbete finns också med i vårt lagstiftningsprogram. I
budgeten 2013 finns det också med att den lagen ska förnyas.
Sedan förutsätter utskottet att man ska göra en utvärdering inom två år av
det nya myndighetsarbetet. Jag menar att man varje år måste göra en verksamhetsutvärdering och det gör man i synnerhet på ÅMHM. Man har kommit väldigt när det gäller att ha styrning över verksamheten. Man har balanserade styrkort och man är väldigt strukturerad i sitt arbete. Jag menar att en
utvärdering sker varje år i den verksamhet- och resultatplan som görs upp.
Tack, herr talman.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Jag kommer att upprätthålla mig vid två punkter i lag- och
kulturutskottets betänkande.
Den första gäller grundad anledning och diskussionen kring det. Det andra
gäller lagen om nykterhetsarbete.
Grundad anledning, ja, vi hörde att det finns argument för och det finns
argument mot att ta bort ur grundad anledning som krav för att få göra inspektion. Jag menar att man inte behöver välja. Syftet med att eventuellt ta
bort begreppet grundad anledning ur lagstiftningen är ju att man ska kunna
göra stödjande inspektioner och besök. Jag tror att det skulle vara bättre om
vi skilde på de här två olika sorterna av inspektion. Den inspektion som idag
kräver grundad anledning där kan myndigheten komma oanmäld med
handräckning från polisen, man kan ha tillträde till alla lokaler och man kan
begära ut sekretessbelagda handlingar och ta foton. Man har ganska långtgående befogenheter enligt de två paragrafer som kräver grundad anledning för
inspektion. Jag menar att det skulle vara bättre att skilja på förhandsanmäld
inspektion och oanmäld inspektion. Vid förhandsanmälda inspektioner, som
man brukar göra även i dagsläget, så anmäler man på förhand, man har
kanske inte rätten att ta med polisen och inte heller ta foton i lokalen utan
man kommer på stödjande besök för att diskutera olika problem med verksamheten och verkligen vara den stödjande tillsynsmyndigheten. Sedan om
man däremot har en grundad anledning, man får ett tips och man behöver
göra en brandkårsutryckning, då kan man utnyttja den paragrafen som finns
idag. Jag menar att vi idag saknar en paragraf som ger lagstöd för en stödjande inspektion. Jag tycker att man borde lösa den här problematiken på det
sättet. Då tror jag att alla skulle vara nöjda här i salen, åtminstone om man
analyserar debatten och vad man är ute efter med att ta bort begreppet grundad anledning.
Vad gäller lagen om nykterhetsarbete så har jag varit lite kritisk till att vi
ska ta den här blankettlagen. Men jag fick nöja mig med skrivningen att landskapsregeringen ska se över lagstiftningen. Vi tar faktiskt en blankettlag som
innehåller fem paragrafer och där vi tillämpar en rikslag med åtta aktiva paragrafer. Det börjar kännas lite konstgjort. Det enda som lagen om nykterhetsarbete medför är att den uppmuntrar kommunerna att bedriva nykterhetsarbete. Den ger också lagstöd för att det nykterhetsarbete man faktiskt
bedriver också är underlag för landskapsandelar för socialvård. Det är syftet.
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Den säger ingenting om hur det här nykterhetsarbetet ska gå till, det är
ganska fritt upp till kommunerna. Egentligen kunde man med två eller tre
paragrafer skriva en egen åländsk lag där man säger att kommunerna uppmuntras att bedriva nykterhetsarbete och de har rätt till landskapsandelar för
den här verksamheten. Då behöver vi inte ha någon blankettlag överhuvudtaget, det blir tydligt och redigt, det blir klart för medborgarna vad det som gäller och man behöver bara läsa en lagbok. Med ganska enkla medel kunde
man reda upp också i den soppan. Det var allt jag hade att säga för idag, tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag menar att det finns lagstöd för stödjande tillsyn i t.ex.
landskapslagen som gäller barnomsorg. Där finns det lagstödet i 25 §
och när det gäller lagstöd för granskande tillsyn då finns det lagstödet i
25a § som handlar om inspektionsrätt. Jag tror faktiskt att det är en allvarlig sak om man tar bort skrivningen grundad anledning, speciellt när
det rör människors privatliv och hemfrid. Det här är ett uttryck som används på många ställen, både i riket och i Sverige, och handlar om när
man har rätt att undersöka människor. Är det bara för att man har en
färgad hud som man får gå in och göra det? Det är inte någon grundad
anledning!
Ltl Axel Jonsson, replik

Nej, jag delar den bedömningen. Man ska vara försiktig med att ta bort
begreppet grundad anledning. Man missar också lite målet med att göra
det när man kunde göra det på ett enklare sätt. Sedan kan man diskutera om det idag finns lagstöd för att göra den här typen av stödjande inspektioner. Lagstiftningen är nog ganska allmänt hållen, åtminstone de
hänvisningar som jag har sett idag. Där kunde man förtydliga lagstiftningen så att det inte råder några tvivel på att man har lagstöd att göra
stödjande inspektioner. Är det så att vi här i lagtinget, som fattar beslut
om lagen, inte förstår exakt vad lagen innebär eller medför så finns det
kanske anledning att förtydliga lagstiftningen i ett senare skede när man
tar upp det här.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, med tanke på det stora område som det här de facto handlar om, 16
kommuner och privata socialvårdsproducenter där det handlar om allt
från barnomsorg till äldreomsorg, så tror jag ändå att vi har hamnat på
en liten bagatell när det gäller den diskussionen. Det viktiga skulle ändå
vara att man hinner göra stödjande tillsyn i mån av möjlighet och enligt
det tillsynsprogram som görs upp. Det finns ofta en plan för det här. Det
är viktigt att man fortsätter inom ÅMHM med det här. Min erfarenhet är
att det också kommer ganska mycket klagomål som man måste hantera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
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Föreläggs förslaget landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för godkännande. Lagförslaget
är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av barnskyddslagen. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet
Åland. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 2 och 4 §§ landskapslagen om kontroll
av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård.
Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
4

Tillsyn över PAF:s verksamhet
Landskapsregeringens svar
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 11/2012-2013)
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 Gun-Mari Lindholm.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! I det tillstånd för spel som landskapsregeringen beviljat
PAF (140 K14) understryks PAF:s ansvar för att spelarna skyddas mot överdrivet spelande samt att penningtransaktioner säkerställs för att undvika illegal penning transferering. I offentligheten framkommer det dock att spelare
under lång tid kunnat omsätta illegala pengar på 13,5 miljoner euro på PAF:s
internetspel. Man undrar därför vad landskapsregeringen i praktiken gör för
att säkerställa att spelarna skyddas mot överdrivet spelande och att spel inte
sker med illegala medel.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Hur utövar
landskapsregeringen i praktiken sitt tillsynsansvar över PAF:s spelverksamhet?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack för frågan. Det finns ett kort svar på den frågan och det finns ett långt
svar. Jag börjar med det korta svaret. Vi som tillsynsmyndighet har konstate-
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rat att PAF har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med kriterierna i sitt speltillstånd och i enlighet med penningtvättslagen.
Lotteriverksamhet regleras i landskapslag 1966 om lotterier. Med stöd av
lotterilagens 1 § får lotteri anordnas med tillstånd av landskapsregeringen.
Enligt 3 § omfattar lagen även kasinoverksamhet och även annan vadhållning
som kan beviljas offentligrättslig förening. Enligt 4 § 1 mom. i lotterilagen får
lotteritillstånd förenas med villkor samt kontroll och ordningsbestämmelser.
I fall tillståndshavare inte iakttar sådana villkor och bestämmelser kan tillståndet enligt 4 § 2 mom. återkallas.
Lotterier har grovt indelats i varulotterier och penningspel. Tillstånd att
anordna penningspel får enligt lotterilagens 3 § endast beviljas offentligrättslig förening som bildats genom landskapsförordning.
Ålands penningautomatförening, PAF, är den enda förening som beviljas
tillstånd enligt 3 § genom landskapsförordning 1993/56, om Ålands penningautomatförening och dess verksamhet. Enligt förordningens 23 § övervakas
föreningens verksamhet av landskapsregeringen.
PAF bedriver i stor uträckning sin verksamhet genom spel över Internet.
För denna verksamhet har PAF beviljats särskilt tillstånd med stöd av 1 § i
lotterilagen. Tillståndet som rubricerats: ”Tillstånd för spel och lotterier via
elektromagnetiska vågor”, beviljades år 2004 och löper ut den sista december
2014.
Tillståndet är förenat med nio villkor. Enligt speltillståndet ska PAF dessutom ansöka om tillstånd för varje spel som introduceras på föreningens
webbsida. Under villkor tre i PAF:s speltillstånd understryker landskapsregeringen PAF:s ansvar för att verksamheten sker så att spelare skyddas för
överdrivet spelande. Dessutom finns i villkor tre direkt förpliktade skrivningar. För det första ska det på speltjänsten finnas en funktionalitet så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för viss tid utestänga sig själva
från all form av spel. För det andra ska personal med kundkontakter ha utbildning om de risker spel som företeelse medför.
I villkor nio i speltillståndet understryker landskapsregeringen att PAF ansvarar för att verksamheten sker i enlighet med de bestämmelser som gäller
vid varje tidpunkt och att landskapsregeringen på basis av sin tillsynsskyldighet, enligt 23 § i landskapsförordningen från 1993 om Ålands penningautomatförening och dess verksamhet, fortlöpande hålls informerad om utvecklingen.
Det kan generellt konstateras att speltillståndet är utformat så att tillståndshavaren PAF självständigt, utan inblandning av tillsynsmyndigheten,
förutsätts bedriva sin verksamhet i enlighet med lag och att det snarast är
PAF som ska initiera en dialog med tillsynsmyndigheten för att diskutera och
belysa frågor av juridisk relevans och för PAF:s verksamhet. Så är fallet även i
praktiken.
Landskapsregeringen har i stor utsträckning fört diskussioner med företrädare för PAF då det ansetts relevant.
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av
terrorism, FFS/2008, utgör rikslagstiftning vars syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bidra till att dessa avslöjas och utreds
samt effektivisera spårning och återtagande av vinningen av brott. Lagen tilllämpas på en mängd branscher som kan utnyttjas för penningtvätt eller
finansiering av terrorism. Lagen tillämpas enligt lagens 2 §, 15 p. även på
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sammanslutningar som verkställer penningspel och som avses i Ålands landskapslagstiftning, dvs. på PAF.
Penningtvättslagen innebär i praktiken för PAF skyldigheter att vidta åtgärder som berör kundkontroll, övervakning och utredning samt rapportering och avbrytande av tvivelaktiga affärstransaktioner. Enlig lagens 31 § 1
mom. utövas tillsyn över efterlevnaden av lagen av Ålands landskapsregering
till den del lagen berör penningspelsammanslutningar på Åland. Landskapsregeringen ska med stöd av 4 mom. i samma lagparagraf underrätta centralen
för utredning av penningtvätt om det på basis av omständigheter som kommer fram i samband med tillsynen, eller annars vid skötseln av sina uppgifter
upptäcker en tvivelaktig affärstransaktion eller annars misstänker finansiering av terrorism eller av annat straffbart försök till detta.
Penningtvättslagen har sitt ursprung i EU:s penningtvättsdirektiv, som i
sin tur har sina rötter i ”Financial action task force rekommendationer”.
FATF är ett organ som på ett internationellt plan bekämpar penningtvätt,
finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF har antagit 40 rekommendationer i syfte att förhindra att det finansiella systemet används för sådana önskemål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. I egenskap av tillsynsmyndighet över penningtvättlagstiftningen besvarade landskapsregeringen i juli 2012 en mängd frågor gällande efterlevnaden
av dessa rekommendationer till de delar de berör sammanslutningar som
verkställer penningspel i landskapet.
Landskapsregeringens svar kompletterades den 26 mars 2013. Landskapsregeringen har i egenskap av tillsynsmyndighet regelbundna sammankomster
med PAF där vi går igenom efterlevnaden av gällande lagstiftning och licensvillkor.
I samband med det aktuella ärendet har landskapsregeringen haft en särskild tillsynsgenomgång av PAF. Då kunde konstateras att PAF ett flertal
gånger, med stöd av 23 § i penningtvättslagen, underrättat CKP om tvivelaktiga transaktioner genomförda av den aktuella spelkunden.
En central fråga som uppkommit i debatten är PAF:s skyldighet att avbryta
affärstransaktioner som betraktas som tvivelaktiga. Enligt 26 § 1 mom. i penningtvättslagen ska penningspel sammanslutningar bl.a. avbryta en affärstransaktion för tilläggsutredningar eller vägra utföra en affärstransaktion om
affärstransaktionen är tvivelaktig. Med andra ord så räcker det inte att göra
en anmälan, affärstransaktionen ska även förvägras.
I 26 § 2 mom. finns emellertid ett undantag från denna huvudregel. I fall
affärstransaktionen inte kan inställas, eller om det sannolikt blir svårare att
utröna affärstransaktionens verkliga förmånstagare om den avbryts eller förvägras, kan den rapporteringsskyldiga utföra affärstransaktionen varefter en
anmälan, enligt 23 §, omedelbart ska göras.
I diskussionerna med landskapsregeringen har PAF hävdat att man varit
av den uppfattningen att PAF i enlighet med 26 § 2 mom. i penningtvättslagen inte får avbryta tvivelaktiga affärstransaktioner eftersom det skulle försvåra utredningarbetet hos CKP. Eftersom CKP inte heller ha responderat på
de anmälningar som gått ut från PAF har man tillåtit spelet fortgå. Det var
det långa svaret.
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det var en lång redogörelse och många paragrafer och hänvisningar till penningtvättslagen. Om säkerhetssystemet, enligt revisionsbyrån Ecogra, är bland de absolut bästa när det gäller spelansvar, hur kan då ett
fall som det här uppstå? Det har tydligen brustit i kontrollen i varje fall.
Landskapsregeringen borde ha gjort en egen granskning på basen av det
som står i punkt 1-9 i PAF:s speltillstånd. I punkt tre står: ”Verksamheten
sker så att spelaren skyddas för överdrivet spelande”. Anser landskapsregeringen att man har gjort tillräcklig kontroll för att skydda spelarna för överdrivet spelande?
Minister Gun-Mari Lindholm

Efter de diskussioner och de svar som vi har fått från PAF så har landskapsregeringen ansett att PAF har, i enlighet med sina speltillstånd och de kriterier som finns där och också i enlighet med penningtvättslagen, förfarit på ett
lagenligt sätt.
Anmälningsplikten är redan konsumerad eftersom PAF har anmält det här
till CKP.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det har i media cirkulerat att centerns gruppordförande
tycker att man bör hitta alternativ för att kompensera de drabbade och återbetala pengarna om brott kan påvisas. Representanter från regeringen har
också sagt att man skulle använda motsvarande pengar som företagare har
blivit av med till att skapa en fond för att hjälpa spelmissbrukare.
Borde inte landskapsregeringen istället koncentrera sig på att återbetala
berörda företagare och föreningar som har förlorat de här pengarna?
Ytterligare kan sägas att i penningtvättslagens 7 § står: ”När en spelare
satsar penningbelopp som överstiger 3 000 euro på en gång eller sammanhängande ska kundens identitet kontrolleras.” När summan överstiger ett
maximibelopp på 15 000, tror jag, så då ska spelet stoppas i fem dagar och
kontrolleras ytterligare. Hittar man inte några oegentligheter så får spelet
fortsätta. I det här fallet har ju spelet pågått i flera år. Med det kontrollsystem
som PAF har idag så borde man ha upptäckt det här felet tidigare än vad man
har gjort.
Dessa företag är egentligen med och finansierar de överskott som PAF har.
Anser landskapsregeringen att det är moraliskt riktigt? Känns det bra att företagare och föreningar är med och finansierar vår välfärd idag och som landskapsregeringen vill ta ut från PAF idag?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Frågan som ltl Brage Eklund ställer beträffande PAF:s spelverksamhet är riktad till tillsynsmyndigheten. Från tillsynsmyndigheten, vilket jag politiskt ansvarar för, så har jag svarat.
Vad beträffande ägande och hur ägarna till PAF kommer att förfara så är
det inte en fråga för mig, utan det är nog till en annan minister som den frågan ska ställas i så fall.
En utredning pågår. I normala brottsförfarande brukar den skyldige stå för
sitt brott. På frågan hur man kommer att göra i det här särskilda fallet kan
säkert en annan minister svara på. Tack.
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Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
5

Slopande av körkortsutbildningens andra skede
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Talmannens föreslår att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det här är egentligen en ganska enkel och konkret fråga.
Enligt vår mening handlar det om en inkonsekvens i vår körkortslagstiftning.
När man fyller 18 år har man möjlighet att genomgå det som i folkmun kallas det första skedet av utbildningen. Man skriver teoriprov och gör uppkörning. Man kan skaffa sig den kunskap som krävs för att klara teoriprovet och
uppkörningen på egen hand eller hos en bilskola. Individen har alltså möjlighet att välja mellan olika alternativ.
Sedan om man har övningskört i två år, under prövotid när man har sitt
provisoriska körkort, så före den tvåårsperioden är avslutad så måste man
genomgå det som kallas andra skedet, en tilläggsutbildning. Men här kan
man inte välja att skaffa sig den kunskapen på egen hand, utan den kunskapen måste man få hos en bilskola. Här ligger inkonsekvensen. Den första delen
och den stora delen av utbildningen kan man läsa till sig på egen hand och
övningsköra med förälder eller annan anhörig och skaffa sig de kunskaper
som krävs. Men i den andra och lite mindre delen av körkortsutbildningen så
krävs att man går i bilskola. Tänker vi på 20-åringarnas livssituation, när de
för att få fortsätta att köra ska gå till en bilskola och följaktligen måste betala
för den här undervisningen, så tycker jag att det finns ett tankefel bakom det
här systemet. Det finns ett syfte med att man ska gå den här utbildningen.
Man lär sig bl.a. att köra ekonomiskt och förutseende, det är bra och jag
uppmuntrar absolut till att man ska fortsätta lära sig. Men jag tycker inte om
sättet på vilket man ska skaffa sig den kunskapen när det gäller lagstiftningen
och förordningen. Jag tycker inte att det är skäligt att man ska belastas ekonomiskt när man vill fortsätta att köra bil som tjugoåring. Man tvingas genomgå den här utbildningen hos en bilskola. Man borde få skaffa sig den här
utbildningen på egen hand, såsom man vill. Det finns ändå ingenting som
hindrar att man går till en bilskola, om man tycker det är det bästa sättet att
skaffa sig den utbildningen. Jag tycker att det är fel att samhället ska påtvinga
individer att betala för den här utbildningen, speciellt eftersom man inte gör
det i det första skedet. Samhällets roll är ju att kontrollera att man har de
kunskaper och färdigheter som krävs för att framföra ett fordon i trafiken,
inte att med pekfinger säga hur man skaffar sig den kunskapen. Samhället
ska kontrollera att kunskapen finns. Vi har ett bra system när det gäller det
första skedet av körkortsutbildningen. Det andra skedet tycker jag kan utvecklas. Mera tankar på att försöka skapa så enkla, obyråkratiska system som
möjligt och så stor valfrihet för den enskilda som möjligt.
Därför föreslår vi att man slopar kravet på tilläggsundervisningen under
det andra skedet och att landskapsregeringen återkommer till lagtinget med
ett förslag. Tack.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Axel Jonsson. Det var ett intressant resonemang. Jag upplevde att resonemanget inte riktigt höll. Man föreslår nu
här ett slopande, men hela anförandet handlade om hur viktigt det
andra skedet egentligen är och kontrollen att det faktiskt finns kunskap.
Däremot kan jag vara av samma åsikt att kunskapen kanske inte måste
fås i en bilskola.
Ltl Axel Jonsson, replik

Som vi skriver i motionen så tycker vi att man kan komplettera det
första skedet eller t o m införa en andra uppkörning där man ställer lite
strängare krav på körningen eftersom man har fått öva under två år. Det
borde finnas enklare metoder att lösa det här, och kontrollera att man
har kunskapen, än att man tvingar ungdomarna att genomgå utbildning
med dagens formkrav. Det är formkraven jag vill åt och ingenting annat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Är det rätt väg att gå då, att man börjar med att slopa
och sedan ser till fortsättningen? Borde man inte diskutera ärendet och
eventuellt i ett annat skede gå in för det och inte bara föreslå ett slopande?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag är ingen expert på vad som är det bästa sättet att lösa det, om man
ska komplettera det första skedet eller det andra skedet. Det finns andra
personer som är betydligt mera kompetenta att avgöra detta. Därför har
jag lämnat lösningen öppen för landskapsregeringen. Jag vill komma åt
det här problemet som både ltl Kemetter och jag tycks vara eniga om.
Samhället kanske inte har den uppgiften att ställa så stränga krav på hur
den här utbildningen få införskaffas. Jag tror att vi är överens i sak. Jag
är öppen för att landskapsregeringen kompletterar med en lösning som
medför att syftet med andra skedet fortfarande uppfyllts.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag är beredd att i det här skedet hålla med logiken i
ltl Axel Jonssons resonemang.
Infrastrukturministern bad mig framföra att just nu framarbetas ett
färdigt förslag när det gäller hela körkortslagen, vilken kommer upp i
december i lagtinget. Detta som ren information.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för den informationen. Jag hoppas att man då kan ta det här i
beaktande när man utformar den lagstiftningen. Jag ser fram emot att få
ett förslag där det här förhoppningsvis finns med. Jag är glad att vi är
överens i frågan och räknar varmt med ltl Eliassons stöd i det här fallet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag var lite förvånad när det stod att man ville slopa
den här paragrafen, när den paragrafen de facto inte säger att man
måste göra utbildningen i bilskola. Paragrafen säger att landskapsregeringen ska ge anvisningar om hur detta ska göras. Jag har inte hittat den
paragrafen men antagligen är det i någon förordning eller beslut som
detta sägs. Själva paragrafen säger inte att man måste göra utbildningen
i bilskola, om jag har förstått det rätt.
Jag förstår resonemanget och jag och har fått en del förklaringar redan. Om jag har förstått det rätt så tillkom den här paragrafen på grund
av att det har skett en stor mängd olyckor just bland unga förare. Själva
behovet att ha den här kunskapen kan vara betydande. Jag vet inte, det
här måste man titta på.
Har ltl Jonsson sett på någon olycksstatistik? Hur ser statistiken ut
för unga förare efter den här paragrafens införande?
Ltl Axel Jonsson, replik

Mitt och Ålands Framtid syfte med den här motionen är att kunskapskraven ska behållas. Av mitt anförande och av motionen framgår att
kunskapskravet inte ska ändras. Förarna ska i framtiden ha samma kunskaper på vägarna som man har idag med dagens system. Däremot vill
vi ta bort formkravet för hur utbildningen ska införskaffas. Tittar man
på lagstiftningen så är iakttagelsen riktig. Där står inte att man behöver
genomgå utbildningen i bilskola, det har man däremot fastslagit i förordning. Ser man på lagstiftningen som den skulle se ut utan det här
kravet så står det bl.a. ”att man under två år ska visa att man har de
kunskaper och färdigheter samt en mognad som krävs för att framföra
fordon i trafiken genom att köra prickfritt.” Kraven finns fortfarande i
den lagstiftningen såsom det skulle se ut utan det här förslaget. Det är
jag helt övertygad om.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om mycket i resonemanget. Jag bara
konstaterar att det kanske inte behövs en lagändring, att man slopar den
där paragrafen. Det handlar om hur förordningar och beslut är tagna.
De behöver man titta in och se över hur de ser ut. Man måste också beakta den statistik som finns och olyckorna som har skett, särskilt efter
att den här paragrafen tillkom, 2004 tror jag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så länge som förarna förväntas ha samma kunskaper som idag så borde
de inte påverka olycksstatistiken i endera riktningen, enligt min logik
åtminstone. Om man sedan behöver en lagändring eller om man vill
ändra på förordningen, det lämnar jag upp till landskapsregeringen att
avgöra, om man ändå är inne för det här, vilket jag tidigare fick indikationer på. Jag är inte låst vid att lagen måste ändras, jag ser lika gärna att
man löser problemet på ett annat sätt om man finner det lämpligare. Jag
tycker att det är ett problem som vi i den här salen borde vara angelägna
att åtgärda.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Ärade kollegor, nu gav de här replikskiftena egentligen allt det
som jag ville ha sagt. Det viktiga är att välkomna initiativet, men betona att
det finns en helhet här som medför att innehållet i det andra skedet är viktigt.
I och med att denna ledamot har barn i samma ålder som Axel Jonsson så
har det visat sig att särskilt för flickorna så har det andra skedet varit oerhört
nyttigt. Det kan vara annat för pojkar vad gäller bilar och annat. Men att få
den extra informationen och undervisningen efter att ha prövat på bilkörandet ett tag är värdefullt. Vi får på inga villkor se till att själva insatsen från det
offentliga försvinner om vi gör en sådan här reform.
Kollegan Torbjörn Eliasson informerade redan om att vi har hela körkortslagstiftningen på översyn. Då får vi in en helhet där vi kan bedöma vad
som är viktigt.
Sedan har vi, som vi alla vet, EU-problematiken vad gäller körkortsidan. I
lag- och kulturutskottet har vi kunnat konstatera att det är oerhört komplicerat.
Det är bra om den här motionen får fungera som inspirationskälla. Sedan
när det är dags för själva lagframställningen från landskapsregeringen så får
vi diskutera hur vi kan slopa lite på formkraven men ändå behålla en god
körkortsutbildning. Tack för ordet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag kunde inte låta bli att komma med en replik till ltl
Harry Janssons kommentar om att pojkar skulle vara bättre på att köra
än flickor. Det är märkligt att man ska lyfta upp ett jämställdhetsperspektiv när det gäller körkort och körande. Om man tittar på olycksfall
och krockstatistiken så kanske vi får en annan syn på ärendet.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Vi vet allihop mycket väl att det är den manliga sidan av befolkningen som är farlig bakom ratten. Jag tror att ltl Kemetter känner
väl till den statistiken. Men det förhindrar inte att berätta om mina egna
personliga erfarenheter. För mina egna döttrar har det varit en ögonöppnare att lära sig bl.a. detta med ekonomisk bilkörning, som inte är så
utmärkande i det första skedet av utbildningen. Jag tycker inte att det är
att fara illa fram med jämställdheten. Det är bara att konstatera att när
vi diskuterar en reform av den här karaktären så måste vi beakta helheten. Alla individer är olika i samhället och alla har vi olika erfarenheter
när vi sätter oss bakom ratten.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det har ltl Harry Jansson precis rätt i, vi ska se på helheten och också ur den ekonomiska synvinkeln. Den här motionen är intressant och den ger en intressant debatt. Det är bra att man tog in det
också ur det här perspektivet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag har i likhet med ltl Harry Jansson funderat på om
EU-rätten kan sätta stopp för det här. Vad jag har förstått så i ett annat
EU-land, Sverige, så har man inte ett system med en körkortsutbildning
som är uppdelad i två läger på det här sättet. Det visar ju på att det torde
finnas möjligheter att skapa ett flexiblare system även här på Åland.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Då kan jag glädja ltl Jonsson med att den reform som
nu pågår av körkortslagstiftningen är till huvudsaklig del inspirerad av
den rikssvenska situationen och regelverket. På det sättet får vi se om
det finns en verklighet där som vi kan kopiera även till denna del.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Ltl Jansson säger att innehållet är det viktiga i det andra
skedet och där har det framkommit en hel del kritik. Det tog ganska lång
tid innan man hade format vad andra skedet ska handla om. Där kom de
största negativa effekterna, många såg det bara som en kostnad och man
fick inte ut någonting konkret. Man kanske är konkret idag, att man når
fram med ett viktigt budskap.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Hilander, om vi som beslutsfattare, lagstiftare och
budgetmakare kommer fram till att detta är något som vi behöver, men
att det kanske är oskäligt att belasta våra yngre med, då kanske det är en
service som vi ska bjuda på från det offentliga med tanke på kritiken
som har riktats mot steg två. Kritiken är berättigad till vissa delar.
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
6

Aktivera självstyrelselagens B-lista
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013)
Talmannens föreslår att även detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Om den förra motionen som vi diskuterade var ett litet och
ganska konkret ärende så är det här ett ärende för de lite större linjedragningarna.
Den nu gällande självstyrelselagens 29 § innehåller bestämmelser om behörighetsområden som kan överföras till lagtingets behörighet genom enkel
rikslag med lagtingets samtycke. Det är utgångspunkten.
De områden som uppräknas är framförallt: folkbokföring, handels-, förenings- och fartygsregister, arbetspensionsskydd för anställda och förtroen-
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devalda inom kommunalförvaltningen, resterande del av alkohollagstiftningen, bank- och kreditväsendet, samt arbetsrätten.
Samtliga partier med representation i lagtinget har enats om att jobba för
ett kraftigt utvecklad självstyrelsesystem. Därför är det ju lite underligt att det
inte sedan nuvarande självstyrelselag trädde ikraft 1993 har riktats en enda
begäran till statsrådet att överföra något av ovan nämnda behörighetsområden till lagtinget.
Behörigheter såsom handels-, förenings- och fartygsregistret, arbetsrätten,
samt bank- och kreditväsendet kan, rätt utnyttjade, användas till en mera
vidsträckt, betydande och för Åland gynnsam näringspolitik genom exempelvis förenklade regelverk och minskad byråkrati.
Men ekonomi är inte allt. Självstyrelsen måste förändras i relation till den
språkliga verkligheten vi ser i Finland. När finska myndigheter inte längre
klarar att ge svenskspråkig service finns det, om vi ska vara ärliga, inget annat
reellt alternativ än att frågorna flyttas till Åland och åländska myndigheter, i
andra hand de finska myndigheter som finns på Åland. Givetvis förutsatt att
vi är överens om att vi ska förverkliga självstyrelsens syfte. Men jag hoppas
ändå att vi inte tvivlar på det här idag.
Som ett konkret exempel har den som haft mera ingående kontakt med
föreningsregistret säkert noterat att svenskspråkig service långt ifrån är en
självklarhet idag.
Att 63 procent av finländarna i dagsläget vill slopa den obligatoriska skolsvenskan, talar tyvärr inte för att andelen svenskspråkiga anställda på riksmyndigheterna på finska sidan kommer att växa framöver.
Finskspråkiga kollektivavtal utan översättning är fortfarande ett utbrett
fenomen, även om det blivit lite bättre på senare tid. Detta kunde direkt åtgärdas genom en åländsk arbetsrätt.
Jag vågar påstå att enbart den språkliga utvecklingen sedan 1993 utan tvivel borde räcka för betydligt större aktivitet på B-listan.
Alkohollagstiftningen kan i ett näringspolitiskt syfte användas för att underlätta gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker, förenkla onödigt omständliga regelverk. Och varför skulle vi inte vara mogna att
föra den debatten här i lagtinget? Idag är ju mycket av alkohollagstiftningen
baserad på blankettlag, vilket gör att vi i lagtinget knappt diskuterar förändringar på det området.
Alkohollagstiftningen kan ju även användas för att ur ett folkhälsoperspektiv för att begränsa tillgången på alkohol, om man politiskt är tilltalad av en
sådan utveckling. Jag skulle mer än gärna argumentera och diskutera den
frågan här i salen istället för att behöva anlita tolk för att ta del av riksdagsdebatten som idag styr majoriteten av de åländska alkoholregelverken.
Det tydligaste exemplet på systemfelet såg vi ju i somras när enportionsregeln för alkoholservering var ett hett ämne. Debatten visade ju närmast att
vår egen näringsminister, trots efterforskningar, inte hade koll på att lagstiftningen faktiskt är så galen som den verkar. Lagstiftning som de facto är
åländskt behörighet. Åländsk behörighet.
Han lovade sedan att ta tag i det så fort han kom tillbaka från semestern,
men inte mycket har hörts eller synts efter det. Inte ens en så liten fråga som
att man ska få köpa en eller två öl åt gången, har vi gett landskapsregeringen i
uppgift att fundera på, utan vi köper blankettlagstiftningen rakt upp och ner.
Ett tydligt exempel på problematiken kring delade behörighetsområden.
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Såsom självstyrelsepolitiska nämnden påpekade i våras sitt betänkande
med anledning av den självstyrelsepolitiska redogörelsen, att landskapsregeringen bör överväga en överföring av folkbokföringen. Något som skulle medföra smidigare koordinering mellan hembygdsrätts- och folkbokföringsregistret. Det är också ett bra exempel på vilka möjligheter som B-listan faktiskt ger
oss idag om vi skulle aktivera den.
Ålands Framtid har i olika sammanhang drivit på för överförande av Blistans behörigheter. Det är något som mina kollegor i nuvarande lagtingsgrupp drev på under mitten på förra decenniet genom initiativ och debattinlägg, och som vicetalman Roger Jansson och den moderata gruppen motionerade om år 2002 om överförande av fartygsregistret som ingår på listan.
Nog måste man ju hålla med vicetalman Janssons resonemang för tio år sedan att det är lite av ett mysterium att vi än i denna dag inte aktivt försöker ta
varje tillfälle att skaffa oss större inflytande över vår absolut viktigaste och
största samhällsbärande näring.
Det är ju onekligen så att det allt annat än gynnar oss i argumentationen
för ett kraftigt utvecklat självstyrelsesystem i ekonomisk bemärkelse, att vi
har visat ett så svagt engagemang för att själva sätta flera av villkoren för navet i den åländska ekonomin! Vi måste göra oss av med denna trovärdighetsproblematik och följa upp våra välformulerade argument gentemot Helsingfors med praktisk handling.
Det blir ju dessutom synnerligen påtagligt när man läser Alec Aalto rapporten ”Ålands självstyrelse i utveckling” där riksdagsgrupperna indirekt ifrågasätter behovet av en utvecklad självstyrelse, med att vi faktiskt inte har gjort
några framstötar för att inom ramen för dagens självstyrelse utvidga lagtingets behörighet. Det börjar bli dags att vi rycker upp oss och efterlever våra
ambitioner också i det dagliga politiska arbetet.
Sammanfattningsvis förslår vi i Ålands Framtid därför att landskapsregeringen analyserar situationen, kavlar upp ärmarna och återkommer med prioriteringar för B-listan. Självstyrelsepolitiska nämnden har delvis begärt det,
och jag hoppas att lagtinget genom den här motionen tar möjligheten att
komplettera och förstärka beställningen.
För självstyrelseutvecklingen, kära kollegor, sker kontinuerligt, vare sig vi
vill det eller inte. Herakleitos kallade det ”panta rei”, allting flyter, dvs. :”Det
enda som är beständigt är förändring.” Det kan vi inte påverka. Men vad vi
däremot kan påverka är förändringens riktning, om självstyrelsen utvecklas
eller avvecklas.
Det råder inget tvivel om att B-listan rymmer stora möjligheter att utveckla
Åland både ekonomiskt och språkligt.
Jag uppmanar därför lagtinget att ta möjligheter och sluta blunda för dem!
Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var en intressant motion just med tanke på att vi i
förra veckan, enat alla partier på Åland, gick som en enad styrka och
diskuterade och informerade i en rapport om hur vi skulle vilja utveckla
den åländska självstyrelsen tillsammans. Där sade vi enade att vi inte
skulle aktivera B-listan utan hitta en mer demokratisk linje att diskutera. Nu förstår jag överhuvudtaget inte varför ltl Axel Jonsson tar upp
det här? Ledamoten sitter själv med i den kommande blandade kommit-
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tén och har där alla möjligheter att diskutera frågan i ett brett viktigt forum.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart ser vi det som ett viktigt arbete i Ålands Framtid och ställer
oss också bakom det arbete som utförs på längre sikt. Men om ltl
Kemetter läser vad som står i motionen så skriver vi faktiskt att det inte
räcker med att vi bara utvecklar självstyrelsen vart 30:e år i samband
med de stora revideringarna. Den nya självstyrelselagen, som den blandade kommittén nu ska ta fram, beräknas träda ikraft 2021. Det är
ganska lång tid från idag. Vi i Ålands Framtid menar att om vi ska utveckla självstyrelsen aktivt och uppfylla självstyrelsens ursprungliga
syfte så räcker det inte att vi bara vart 30:e år funderar över den här
problematiken. Vi måste också göra framsteg däremellan. Jag tycker
inte på något sätt att det ena utesluter det andra, att vi inte skulle kunna
framföra krav på att aktivera B-listan i dagsläget och samtidigt jobba
framgångsrikt i den blandade kommittén. Det har ju faktisk självstyrelsepolitiska nämnden begärt så sent som i våras.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Nu är jag inte inkommen i Ålands Framtids vallöften. På
vilken del av behörighetsområdet på B-listan har man fått ett demokratiskt stöd att lyfta, där man upplever att landskapsregeringen skulle
klara av att hantera det under de här ekonomiska svåra tiderna?
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Kemetter måste se den här frågan i ljuset av det självstyrelsesystem
vi har. Görs behörighetsöverföringar så ska också avräkningsgrunden
justeras. Det betyder att det inte ska påverka ekonomin i någon större
utsträckning om det görs enligt regelverket.
Det som vi har motionerat om, lite före min tid dock, är en motion om
att överta resterande del av alkohollagstiftningen, som finns med på den
här listan. Det är ett konkret exempel på hur vi har jobbat för att komma
framåt i de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är självklart att vi under de här åren, fram till
nästa generation av självstyrelsesystem, ska utnyttja det system vi har.
Beträffande Aalto kommitténs synpunkter på B-listan om att vi härifrån inte har begärt någon överföring så har åtminstone jag sagt att orsaken till det är att den här listan är över 20 gammal. Det har visat sig
att dess innehåll inte är av särskilt intresse för utvecklingen av självstyrelsen.
När det gäller sjöfartsregisterfrågan så är det ett slag i luften att ta
över en sådan om man inte får över arbetslagstiftningen och en hel del
annat inom sjöfartens förutsättningar.
Det enda intressanta är det som självstyrelsepolitiska nämnden har
skrivit om folkbokföringen. Därför tycker jag om den här motionen men
jag förstår inte varför klämmen är utformad som den är, eftersom de öv149

riga områden som finns på B-listan egentligen inte är av något av dagsintresse.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är lite tråkigt att höra att motionären då 2002 motionerade och
propagerade så starkt för ett övertagande av fartygsregistret. Arbetsavtal
och arbetsrätten finns ju också med på B-listan. Det finns ingenting som
hindrar oss från att även få över de delar som vicetalman Jansson nu efterfrågar. Jag tycker att vi ifrån Ålands sida borde ha höga ambitioner
och faktiskt, såsom vicetalman Jansson lite var inne på, utnyttja dagens
system, åtminstone ta de möjligheter som det ger. Jag håller med om att
möjligheterna kanske inte är så långtgående som man skulle önska. Men
vi i Ålands Framtid anser att det inte är någon ursäkt för att inte kavla
upp ärmarna och också i praktiken jobba med de här frågorna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Mitt initiativ 2002 måste ses i historiens ljus. Jag hade just
tillsammans med mina kollegor blivit i opposition då och såg hur ett
stort arbete för sjöfartens utveckling stoppades upp. Vi hade tagit fram
en strategi för utveckling av åländsk och finsk sjöfart inom den landskapsregering som jag ledde. Det finns fortfarande dokumenterat som
ett framtidshäfte och kan väl användas fortfarande. Men när det arbetet
stoppades upp så tyckte jag att vi måste vidta någon slags åtgärder.
Detta med B-listan och registerfrågan var en del av paketet. De övriga
delarna fanns också redogjorda för i sammanhanget och de finns i strategin för sjöfartsnäringens utveckling i landskapet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag hoppas ändå att vi kan vara eniga här i lagtinget om att det borde
ligga i Ålands intresse att i större utsträckning kunna påverka sin viktigaste näring som sjöfarten faktiskt är. Det tror jag också var ett av syftena
bakom den motion som lämnades in år 2002. Jag anser att varje litet
framsteg som vi kan göra på Åland på det här området är bra, även om
det inte är tillfredsställande. Beskattningen är fortfarande finsk behörighet och skulle vara viktig också i det sammanhanget. Vi borde ta de
möjligheterna när de faktiskt finns. Vi har haft hårt arbetande politiker
som har förhandlat fram dagens självstyrelsesystem och de har säkert
under hårda förhandlingar fått in de här möjligheterna. Det är lite synd,
med tanke på det arbetet och med tanke på de möjligheter som det ger
oss, om vi ska sluta och vänta till 2021 och hoppas på att vi når framgång då, vilket vi ännu inte idag vet. Det dagliga arbetet måste fortgå
även under de former som vi har möjlighet till idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! En självstyrelselag tillkommer under en ganska omfattande process. Det sker förändringar som påverkar en helhet som kanske de som ur-
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sprungligen knäckte själva ursprungstanken tänkte till på ett bättre sätt än
slutprodukten. Så är det till kanske med B-listan. När den tillkom i Ålandskommittén, främst under 1980-talet, så var det väl ett sätt för statsmakten att
respondera på det faktum att man från åländsk sida hade krav och önskemål
om just de sakområden som vi nu hittar i självstyrelselagens paragraf, den så
kallade B-listan.
Jag har själv, tillsammans med kollegan Gunnar Jansson, diskuterat hur
grundlagsbegreppet försvann. Det var ingen bra sak som man åstadkom i
riksdagsbehandlingen, enligt min mening. Vad som hände på vägen till riksdagen, när det gäller B-listan och möjligheten att finansiera överföringar av
behörighet från riksdagen till lagtinget, det var att Ålandsdelegationens tilltänkta flexibla roll för jämka avräkningsgrunden försvann. Sedan kan man
alltid diskutera om det alla gånger hade varit till fördel för Åland om Ålandsdelegationen hade haft det här flexibla instrumentet i sin hand. Jag tillhör
dem som tror att det skulle ha varit bra. Då kunde man ha varit offensiv från
åländsk sida.
Hur skulle paragrafen gällande avräkningen 47 § sedan ha tolkats av
Ålandsdelegationen? Den paragrafen ger inte entydigt svar på om vi ”bara”
tar över ny behörighet så skulle vi få mera pengar.
Den språkliga aspekten, ltl Jonsson var inne på, den skulle främst motivera
den här typen av överföringar. Föreningsregistret är ett jättebra exempel, det
är en sorglig utveckling som har skett där under de senaste decennierna. Vi
har ett aktuellt ärende som visar att det här blir ett problem. Nog om detta.
47 § i lagstiftningen ger som sagt inte några direkta belägg för att man med
en gång skulle få nya utgifter täckta genom en högre avräkning.
Punkt 2 under avräkningsgrunderna, att det ska höjas, talar ju om självstyrelsens syften. Det är väl här som vi skulle haka upp den här typen av överföringar.
Vi måste komma ihåg att även om vi från åländsk sida skulle ha varit eniga
under årtiondena så skulle det ändå ha förutsatts en lag från riksdagen. Vem
vet hur det skulle ha gått? Ursprungligen tänkte man sig från Ålandskommitténs sida, år 1987, att det var via en förordning som det här skulle göras.
Statsrådet i Helsingfors skulle med en förordning, ett vanligt beslut, ha gjort
den här överföringen av de betydande rättsområdena från riksdag till lagting.
Jag förstår lite hur man resonerade i slutskedet där. Man tyckte att det skulle
vara för smidigt. Oavsett den enighet vi kunde ha uppbådat så skulle vi fortfarande ha haft krav på en lagprocess i riksdagen och vem vet hur det skulle ha
slutat.
När det gäller de principiella motiveringarna som motionären framför så
är det någonting som vi från centergruppen till fullo kan ställa oss bakom.
Det är viktigt att vi har en kontinuerlig process när det gäller utvecklingen av
självstyrelsen.
Vad har perioden efter 1993 inneburit? Framförallt har det inneburit ett
EU-medlemskap som har gjort att inte någon tjänsteman har haft möjlighet
att ägna sig åt kreativa framtidslösningar. Det handlar om att överleva EUvardagen. Det har också betytt att den politiska delen av maskineriet har halkat till den här delen. Sedan är det en fråga om resurser. Efter att självstyrelsepolitiska nämnden tidigare år har sagt att folkbokföringen vore ett lämpligt
område att ta över så vet vi alla att det är stora sparkrav som är på gång. Det
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är inte lätt, som åländsk politiker, att tala om nya rättsområden och att administrera när vi har ett underskott på tiotals miljoner att balansera.
Det finns och ska finnas goda motiveringar för att överta. Jag håller med
vtm Roger Jansson här att folkbokföringen är intressant. Jag ser att det blir
ett lämpligt tillfälle att faktiskt behandla den här motionen när det är dags att
diskutera den nya landskapslagen om hembygdsrätten, som kansliminister
Lindholm har aviserat att kommer under hösten. Då får vi ta en helhet och
diskutera om detta är någonting som behövs för att vi ska ha en helhet som
fungerar, dvs. kopplingen mellan folkbokföringen och vårt eget hembygdsrättsregister.
Till sist, fru talman, har jag samma frågetecken som vtm Roger Jansson
vad gäller själva uppmaningen till oss alla, angående hur vi ska hantera det
här när det gäller att uppmana landskapsregeringen att komma med förslag.
Vi har folkbokföringen som är naturlig. I övrigt tror jag, som vtm Jansson, att
det är rätt tufft att i dagsläget börja tackla de andra frågeställningarna. Vem
vet när vi får det här på bordet. Vi har ju haft framgångsrika åtgärdsmotioner
tidigare när det har gällt självstyrelsefrågorna, både det självstyrelsesystem vi
jobbar på idag och att vi kallar våra ministrar för ministrar, vilket faller tillbaka på motioner en gång i tiden. Det visar på vilken kraft man kan ha i motionerandet. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är riktigt att det flexibla avräkningssystemet försvann under framtagandet av den nuvarande självstyrelselagen. Det kan man tycka att är
beklagligt, men det är samtidigt en liten hypotetisk fråga som vtm Jansson konstaterade.
Om vi i dagsläget däremot ser att vi får ett lagförslag från riksdagen
där behörighet ska överföras så finns det ingenting som binder lagtinget
att godkänna detta om man inte anser att det ekonomiska systemet har
anpassat sig utifrån det, så att man har en helhetslösning på området.
Det krävs rikslag med lagtingets bifall för att behörigheten ska överföras. Det är en fråga om förhandlingar mellan Åland och Helsingfors hur
det ekonomiska systemet ska påverkas. Säg t.ex. att vi överföra alla behörighetsområden, då är det klart att en sådan diskussion behöver föras.
Jag hoppas ändå att ltl Harry Jansson håller med om att man inte kan
överföra behörigheter utan att de får andra konsekvenser.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Jonsson, nog är det väl trots allt så att om vi från åländsk sida
skulle säga att vi nu vill överta rättsområde X eller B eller vad som helst,
så nog skulle vi vara tvungna att fullfölja det sedan. Vi kan inte begära
att regeringen Katainen i Helsingfors ska sätta ner en rätt omfattande
beredning och föra någonting till riksdagen som sedan kommer hit som
vi skulle tacka nej till. Det skulle nog betyda att det blir svårt att åstadkomma förändringar i en positiv atmosfär. Därför är det så oerhört viktigt när vi övertar nya rättsområden att vi då också måste veta följderna
och även hur vi ska finansiera.
Ltl Axel Jonsson, replik

På det sättet har vi inte någon formell vinning av att binda lagtinget genom att inleda förhandlingar för att vi skulle få dras med större kostna-
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der. Det är ju en fråga för förhandlingar mellan den åländska regeringen
i första hand och statsrådet i Helsingfors, hur man väljer att lösa den
frågan och om man kommer överens om förändringar i avräkningssystemet. Det bör man göra om man ska ändra på behörighetsfördelningen. Det är klart att nya uppgifter ska finansieras någonstans ifrån. Det är
klart att en sådan diskussion ska kopplas ihop.
Ltl Jansson sade i sitt anförande att det inte är så lätt idag att propagera för den här typen av förändringar, förutom föreningsregistret. Jag
kan hålla med om att det inte är lätt, men det betyder inte att det skulle
vara mindre viktigt.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Vi vet ju alla att detta med avräkningsbeloppet har varit en
segdragen fråga. Efter att landskapsregeringen på 1990-talet började
diskutera och försökte få en förändring till stånd redan då så vet vi alla
hur svårt det har varit. Det är stort framsteg att vi nu har avräkningsgrunden på uppdragslistan för den blandade kommittén, som president
Tarja Halonen förmodligen ska leda. Jag tror att vi får vara nöjda med
att vi har lyckats med det. Tyvärr har det här visat sig vara en mycket
svår stötesten, mycket på grund av att man ändrade spelreglerna, att
Ålandsdelegationen försvann från kontrollknappen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har alltid upplevt ltl Harry Jansson som en lite
progressiv självstyrelsepolitiker och han vill framåt när det gäller utvecklingen av självstyrelselagen. Nu upplever jag att han var lite uppgiven när det gäller de möjligheter som ges via självstyrelselagen. Vem är
det som ska driva de här frågorna om det inte är vi från lagtinget? Vi ska
vidarebefordra det till tjänstemännen och ge dem uppdraget att utveckla
det här. Jag hoppas att den progressiva och positiva andan från ltl Harry
Jansson ska komma tillbaka.
Ltl Harry Jansson, replik

Vi måste ju läsa B-listan i ljuset av vilken nytta vi skulle ha av att sitta på
lagstiftningsmakten i detta nu. Jag är t.ex. inte alls främmande för det
som rör resterande delen av alkohollagstiftningen samt folkbokföringen,
som jag redan har nämnt. Nog är det ju betecknande för självstyrelsens
agerande att vi avstod detta med arbetsavtal och den delen en gång i tiden när vi faktiskt hade det behörighetsområdet enligt den förra självstyreslagen. Vi måste noga analysera vad det här innebär. I dagsläget är
det väl svårt att säga att vi skulle sätta tid och kraft på att försöka få över
bank- och kreditväsendet med tanke på den EU-reglering som är på
gång med ganska kostnadskrävande tillsyner och inspektionsverksamheter.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är mycket omfattande arbete oberoende vilken behörighet man vill
ta över. Jag tycker att vi bygger upp ett problem före vi överhuvudtaget
har börjat titta på dem. Vi ser problemen långt före.
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Jag ska begära ett anförande och lite utveckla alkohollagstiftningen
och B-listan. Jag hade en motion om detta en gång i tiden. Det var inte
så mycket tal om nyttan utan det var mera vad som kommer att hända
om behörigheten kommer hit. Man ser att man bygger upp problemen
före man överhuvudtaget ser möjligheterna.
Ltl Harry Jansson, replik

Ltl Eklund har rätt i att vi som har ägnat åt oss de här frågorna har blivit
påverkade. Ja, hur länge har Jansson kommittén suttit? I över tre år har
vi arbetat med de här frågorna. Nog var det väl lite nedslående för oss,
som då är progressiva vad gäller självstyrelsens framtidsutveckling, att
få som en första respons från tjänstemannasidan en lista över vilka behörighetsområden som vi borde avträda, istället för att få en lista över
vilka områden som vi borde ta över. Det är klart att vi påverkas. Det är
en verklighet som våra tjänstemän möter i vardagen. Därför har vi ett
otroligt ansvar att se till att om vi tar över nya rättsområden då måste vi
faktiskt se till att det fungerar till fullo.
Vi från centergruppen välkomnar en diskussion om de principiella
linjedragningarna och förhoppningsvis i samband med att vi diskuterar
landskapslagen om hembygdsrättsregistret.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det här är en mycket bra motion och den kryddades med ett
mycket bra anförande från huvudmotionären. Jag är av samma uppfattning,
att det här är någonting som vi absolut borde titta på. Jag delar också mina
kollegors här framförda farhågor att energi och ekonomi ska räcka till.
Självstyrelsen har aldrig varit rationell på det viset, vi har gjort den mot
alla odds och vi har drivit självstyrelsen och utvecklat den mot alla odds. Vi är
humlan som flyger utan att egentligen kunna. Så varför inte fortsätta på den
inslagna linjen? Det är vi överens om att vi ska göra. Vi ska skaffa oss en
mycket större B-lista. Vi ska få allt på B-listan förutom suveränitetens kärnområden. Varför inte då börja med den B-lista som vi har?
Jag tycker kanske inte att klämmens bredd är så farlig. Kanske det skulle
ha varit enklare att få samtycke om man bara skulle ha koncentrerat sig på
folkbokföringen? Jag tycker att man borde göra en sådan här analys. Vad är
mest aktuellt i B-listan och vad borde vi ta över?
När man tittar på B-listan så börjar den med folkbokföringen och det är
någonting som självstyrelsepolitiska nämnden har bett att ska påskyndas, av
flera olika skäl, som jag ser det.
Jag vill börja med symbolvärdet, som inte är att förakta, att ha ett eget
åländskt chassinummer. Det är som att en Chevrolet skulle ha Fords chassinummer. Jag ser det som en självklarhet att vi borde ha egna åländska personnummer och vi borde registrera vår befolkning. Det kanske skulle vara ett
av de första stegen vi tar när vi går in i den nya självstyrelselagens era. Men
det ska inte alltid styra vårt handlande även om det är viktigt. Det har många
praktiska konsekvenser. Eget befolkningsregister gör att man kan utforma
registret enligt de behov som vi har rent tekniskt. Hembygdsrättsregister har
nämnts, det får man på köpet i databasen, men det finns också en massa
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andra saker som vi behöver registrera. Det är också relevant vid jordförvärv
och näringsrätt när det gäller enskilda näringsidkare. Men framförallt alla de
typer av ålänningar som man särbehandlar eller har olika villkor när det gäller jordförvärvslagstiftning, de borde också registrerats och bli kvar i registret
för att de flyttar bort, alltså de personer som faller inom de olika definitionerna som finns i den här förordningen som många gånger har diskuterats.
Det är centralt på många sätt.
Ett annat rätt så nyligen uppkommet behov är när vi på allvar ska börja
med den digitala agendan och börja med e-förvaltning. Då är det svårt att
vara beroende av någon annans kundregister. Vi bör ha våra egna medborgare i ett register som vi själva styr över och kan forma som vi vill. Basen i
den digitala agendan och e-förvaltning ska vara att man har alla sina myndighetsärenden sparade någonstans och det finns en ”min sida” där man kan
gå in och där alla uppgifter finns.
När det gäller statens behörighet så läste jag häromdagen att finska staten
nu kommer att gå in för samma system som i Estland, vilket gör att alla uppgifter samlas på en skena som alla har tillgång till och som alla kopplas till.
Där borde vi ha en egen del av den skenan när det gäller självstyrelsens behörighetsområden och där ska det finnas tydliga behov av gränssnitt till andra
system. Det borde basera sig på egen folkbokföring. Det här är ytterst centralt
för att få det att fungera smidigt och rationellt.
Till sist kan man säga att vi gör det här redan för att vi måste. I postens
regi finns det ett register som i princip är ett befolkningsregister. Det registret
känner till alla postlådor. Vi har egentligen det systemet att ta till och förfina,
samtidigt som vi funderar på att ha ett eget hembygdsrättsregister och också
andra register som studiestöd osv. Varför inte samla det här och göra ett
centralt register där alla ålänningars alla egenskaper beskrivs? Det är absolut
nödvändigt. Det borde omedelbart inledas förhandlingar om övertagande av
den här behörigheten. Den punkten är passligt nog först på listan.
Sedan kommer handelsregister och fartygsregister och det har tidigare
nämnts. Handelsregistret nämndens av den så kallade Gun Carlson kommittén, att Åland skulle bli ett eget handelsområde och det skulle vara viktigt inte
bara för möjligheterna österut, det finns ju en kompass med flera väderstreck.
Föreningsregistret är säkert väl fungerande men inte på svenska. Då hamnar man längst bak i kön och underst i bunten. Man får nog det här expedierat men den som sysslar med att översätta är svårt belastad osv. Hur många
åländska föreningar har tyvärr inte fått höra det i telefonluren, om man ens
har fått höra det? Det är en sak tvärtemot Alec Aalto kommitténs åsikt som
bara på grund av språket borde övertas om man inte kan skärpa sig beträffande svensk service.
När det gäller fartygsregistret har jag samma känsla och uppfattning som
vtm Jansson. Jag var också med och tog fram vad vi trodde skulle bli framtidens näringspolitik för sjöfarten. Tyvärr så skrotades detta rätt så abrupt när
Jansson och jag kastades ut ur regeringen och det sörjer jag än. Men varför
inte lyfta det på nytt? Som vtm Jansson sade så knyter fartygsregistret också
an till andra behörigheter som måste komma samtidigt, bl.a. skattebehörigheten.
Vi ska komma ihåg att nu är sjöfartspolitiken bland de bästa i Europa och
aktiebolagsstiftningen är bland de bästa progressiva. Så nu är behovet av den
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andra behörigheten inte så stor som den var då. Varför inte ta över fartygsregistret också?
När det gäller arbetspensionsskydd osv. så ser jag ingen större nytta eller
språklig nytta.
Alkohollagstiftningen kunde man ur turistisk synvinkel motivera.
Bank- och kreditväsendet är en jättestor munsbit. Om man tittar bakom
kulisserna i bank- och kreditväsendet så ser man en sådan verklighet att man
gör ingenting där om man inte kan finska. Nästan all utbildning, t.o.m.
grundutbildning idag, är svårt att få på svenska t.ex. till revisor. En massa
kompetensutvecklingen, system och myndigheters kontaktytor fungerar bara
på finska. Det är en verklighet som gör att man kanske borde fundera på om
det här är någonting som vi måste ta över på sikt för att hålla bankerna kvar
på Åland på svenska. Vi kanske måste knyta bankerna till svenska modermyndigheter, vilket ju är en framkomlig väg med byggbestämmelserna som
första exempel, men inte det sista.
På sjätte plats kommer arbetsavtal. Av alla näringspolitiska åtgärder man
kan tänka sig, om man vill gynna sysselsättningen, så skulle det absolut vara
viktigast att ta över arbetslagstiftningen och låta den vara i princip som den
är idag. Den finska arbetarlagstiftningen är jättebra idag utom för småföretag
med mindre än fem anställda. Nå, hur många sådana har vi då? Ja, dryga
2000. Nästan alla våra företagare är enmans eller två personers företag. Då
är arbetsavtalslagstiftningen för rigorös och för ofördelaktig för arbetsgivaren. Därför väljer många enmansföretagare att bli en mans eller en kvinnas
företagare. Det första steget, att anställa den första personen, är alltför stort
och det borde man ha undantagsbestämmelser för. Då skulle man få tusentals
potentiella arbetsplatser direkt. Det är inte det att det inte finns arbete och
möjlighet att växa, men man kan inte ta den risken. Det är just det steget från
ett till två och från två till tre som är ohemult. Om man hamnar fel där så kan
det få katastrofala följder. Inte är jag för att avreglera de anställdas rättigheter, men när det gäller just små företag så måste man vara med och dela på
risken med företagaren, nu skapar vi tillsammans en arbetsplats. Om det går
bra så finns arbetsplatsen kvar. Det skulle vara jätteviktigt att få den behörigheten. Det var ju sorgligt att vi gav bort behörigheten när vi en gång hade
den. I dessa tider så skulle den nödvändigtvis behöva vara i vår verktygsbox.
Så nog finns det saker att arbeta med, det egentligen bara ett behörighetsområde som inte alls är relevant, som jag ser det så här spontant.
Om man kunde tänka sig att den här motionen får en positiv behandling så
kunde man ju bena lite djupare i de här olika punkterna. Det är ju detta som
vi ska göra med den nya självstyrelselagen, så varför inte börja nu med den
befintliga eftersom vi behöver visa på exempel. Det är viktigt att ålänningarna
nu får sin ramlag så att de kan fortsätta att utveckla sitt samhälle.
Vi är ju som verktygsägare som skruvar på våra medborgares vardagliga
problem och lite längre in så snickrar vi ihop, pressar och svetsar den kommande framtiden. Det måste vara så att vi som verktygsägare själva avgör
vilka verktyg vi behöver. Det här är en liten inköpslista, som jag tycker att vi
ska gå vidare med, till verktygsboxen. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag vill inledningsvis börja med att tacka för de konstruktiva synpunkterna som ltl Sundman för fram.
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Exempelvis föreningsregistret det är ett register som inte fungerar på
svenska i Finland idag. Vänder vi blicken västerut så har man inte något
föreningsregister egentligen. Man har inte alls samma föreningslagstiftning som vi har. Man har ett betydligt mer liberalt system. Det är någonting som kanske kunde vara alldeles perfekt för Åland också med tanke
på våra små resurser för nya verksamheter i dagsläget. Den här typen av
områden kan också användas till för att förenkla, göra samhället smidigare och enklare, vilket är värt att beakta i sammanhanget.
Vad gäller fartygsregistret så var behovet betydligt större tidigare,
men det betyder ju inte att behovet inte kan uppstå i framtiden. Då kan
det vara viktigt att vi har möjlighet att påverka Ålands viktigaste näring i
lite större utsträckning.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Återigen håller jag med ltl Jonsson. Det kan många gånger
handla om att ta bort regleringar och byråkrati, förenkla och göra mera
rationellt på ett åländskt sätt eftersom vi inte har samma behov av byråkrati och övervakning. Det kan också handla om möjligheter, tåg som
Ålands näringsliv annars missar där vi kan ställa upp nya stationer för
att stiga på. Det är så som vi ska se på självstyrelseutvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Värderade talman! Det är lätt att känna sympati för denna åtgärdsmotion,
åtminstone vad gäller dess politiska syften. Den fortsatta hanteringen bestämmer lagtinget över. Motionärerna vill att landskapsregeringen ska agera,
så kan man hantera saken. Ett annat verksamt sätt skulle naturligtvis vara att
lagtinget håller i frågan och genom ett initiativ till riksdagen driver fram saken.
När man ser på den här så kallade B-listan i 29 §, som nu denna motion
öppnar, så förekom det inte något förslag från åländsk sida vare sig på 70- eller 80-talen. Men, man lanserade tanken med förebild i Färöarna, där man
hade haft A- och B-lista länge och med framgång. Så småningom när idén om
en B-lista växte fram så har jag det minne att det var två frågeställningar som
egentligen dominerade den diskussionen.
Om man inte går in för en B-lista lista, som då var en kompromiss för att
komma vidare, var stannar de här sex punkterna? Stannar punkterna där de
är eller kan man tänka sig en förskjutning? Här har jag precis samma uppfattning som kollegan Danne Sundman, av skäl som jag egentligen inte riktigt
förstod måste jag medge.
Utan vidare diskussion så avstod landstinget och därmed Ålands politiska
liv från inflytande över arbetsavtalsrätten. Det var fortfarande långt in under
riksdagsbehandlingen som jag många gånger i den dåvarande egenskapen
frågade; vill vi verkligen det här nu och vad får vi i stället? Jag kände instinktivt att den korporativism, som vägledde samhället på 70-talet, var mycket
stark. Det ska vi hålla i minnet. Den korporativismen kunde inte bestå för
evigt. Det blev så här. Kompromissen blev att till B-listan fördes fem punkter
som riket redan hade och den sjätte punkten tillförde landskapet.
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Rakt politiskt har jag alltid tänkt i banor som när 29 § öppnas så är det
första och sista punkten som ska till lagtinget. Första punkten av skäl som
självstyrelsepolitiska nämnden anförde och som motionen omfattar. Det
skulle vara relativt naturligt.
Om vi backar bandet lite så var det ju en fantastisk tid när hembygdsrättsregistret fördes av en statlig myndighet, av häradsskrivaren på Åland, med
kunskap, framgång och effektivitet, det är inte någon tvekan om den saken. I
systemet var det faktiskt en mycket märklig och udda företeelse. Det korrigerades, men folkbokföringen är på B-listan just därför att den så nära sammanhänger med hela den identitetsbevarande funktionen hos hembygdsrätten. Vad gäller första punkten så är det precis så naturligt som självstyrelsepolitiska nämnden anförde och som ju lagtinget därmed har omfattat redan
som princip.
Vad sägs vidare i 29 §? Motionärerna har självfallet läst om det. Där framgår att de övriga åtgärderna som en behörighetsöverföring förutsätter ska intas i sagda riksdagslag. Jag tror nog att det också ska läsas mot 47 §, så att när
en sådan åtgärd föranleder ändring i avräkningsgrunden så kommer den
ändringen också att införas i samma rikslag. Det är en åtgärd som jag känner
stor sympati för. Man har en objektiv grund, behörighetsöverföring, och man
har därmed också en alldeles uppenbar grund att öppna 47 §, vilket ju ha varit en långvarig process som har stött på svårigheter. Det här säger jag också
därför att det fortfarande lite längre ner i 29 § sägs att; den personal som vid
en överföring till landskapet berörs har rätt att följa med överföringen och inträda med bibehållna förmåner i anställning hos landskapet eller den myndighet som är mottagare i sammanhanget. Det är en åtgärd som alldeles uppenbart medför kostnader. Därför vore en sådan här överförande lag, och
därmed också konsekvensbedömning av den och regleringen av ekonomin,
faktiskt vara en tilltalande självstyrelsepolitisk övning.
Jag går sedan till arbetsavtalsfrågan, punkt 6. Ja, rent ut sagt, jag tycker att
den inte skulle ha varit med. Jag klandrar ingen, jag är fullt lika medskyldig
som alla andra att lagen godkändes. Jag tror nog också lagen hade godkänts
utan 6 § att behålla arbetsrätten hos landstinget, lagtinget, såsom den egentligen hade varit från allra första början, och att man åtminstone hade vågat
tro att den starka korporativism som genomsyrade 70-talet inte skulle bestå
för evigt. Där är vi nu.
Talman! Med den sympati som jag känner för den här saken så är det naturligt att i den allmänna utvecklingen av självstyrelsesystemet, som ju inleddes för länge sedan och som vi hoppas att fortsätter, att också den här typen
av diskussioner, överväganden och förfoganden kan utföras i lagtinget. Jag
vill inte ha några starka åsikter om de fyra mellanliggande punkterna 2-5 i lagen, de speglar tänkandet från den här tiden. Vi som var med minns en del
uppmärksammade banklagstiftningsärenden och pensionsansvar för kommunalt anställda osv. Det var företeelser som diskuterades i dagspolitiken,
därför är listan så komponerad. Listan är på inget sätt helig. Det förhållandet
att man kanske har stött på svårigheter att öppna den utgör ingen grund för
att man ska låta bli att försöka.
Behandlingen lär fortsätta. Å andra sidan är vi inte särskilt bortskämda i
lagtinget med att åtgärdsmotioner har någon större prioritet i utskotten eller
att de leder så långt, men det får vi se. Tack, talman.
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Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Jag hade kanske inte tänkt blanda mig i den här debatten.
Men när det berör B-listan och 2004 hade vi en motion som berörde B-listan
och då handlade det om ett övertagande av alkohollagstiftningen. Motionen
gick ut på att man skulle öka möjligheten för dem som ger service till turister.
Vi hade Tjudö vingård som utvecklade sina produkter och de fick i princip
inte sälja sina varor i Tjudö.
En annan tanke var att det skulle förekomma en viss försäljning i skärgårdsbutikerna. Man skulle få butikerna att gå runt helt enkelt. Det skulle
vara ett komplement till den vanliga försäljningen av matvaror. Man tänkte
mycket på turistiska aspekter. Vi har ganska stor båtturism i skärgården och
under den tiden höll man också på att utveckla ganska fina anläggningar.
Men det blir mera en debatt om problemen som skulle uppstå om vi skulle
överta alkohollagstiftningen. Man trodde inte att vi skulle behärska försäljningen. Det uttrycktes att skärgårdsborna nästan skulle bli alkoholister och
vem skulle kontrollera och allt detta. Man tog fram mera negativa effekter än
positiva, som jag nämnde i en replik här med ltl Harry Jansson. Det här är
symptomatiskt just när man kommer in på den här debatten. Man förstorar
alltid problemen, man ser inte möjligheterna och därför begärde jag också
replik till ltl Harry Jansson. Jag tycker att man skulle vara lite modigare med
att pröva de här möjligheterna. Allt börjar ju med en diskussion och en debatt
med riket som ska vara den som i princip ska vara snäll och ge oss den här
behörigheten som vi har rätt till.
Med tanke på vad som har sagts idag, det har sagts många kloka ord, så
hoppas jag att man skulle bli lite mera progressiv när det gäller att försöka se
om de här möjligheterna finns. Det behöver inte vara den här alkohollagstiftningen, som jag nämnde nu, det var bara som ett exempel som vi har framfört tidigare från Ålands Framtid. Det har kommit bra exempel här i debatten
tidigare om vilken behörighet som skulle kunna tänkas tas över. Med beaktande av det så tycker jag den här motionen är väldigt bra. Det kan jag säga
eftersom jag har skrivit under den själv också. Det är ltl Axel Jonsson som har
initierat motionen. Jag tycker att det är ett bra initiativ. Debatten har varit
ganska positiv och har berört vissa områden som man skulle kunna ta över
och utveckla. Jag hoppas att man ser möjligheterna före man ser problemen,
det är viktigt i alla politiska sammanhang. Vi får inte gräva ner oss i problemen som står framför oss, utan titta på möjligheterna. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet
till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lagoch kulturutskottet.
För kännedom
7

Ålands ombudsmannamyndighet
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)
Ärendet upptas för remiss vid plenum 18.09.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.09.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Efter en lång och intensiv debatt om ekonomi och näringsliv så hoppas jag att jag har lite energi kvar att diskutera och debattera den här lagstiftningen.
Vi föreslår strukturella förändringar på många områden. Vi förväntar oss
också att kommunerna ska strukturera om olika verksamheter och funktioner. Därför är det glädjande att vi själva kan visa att vi omorganiserar och
strukturerar om våra funktioner och verksamheter. Det här är ett sådant exempel.
Idag har vi en diskrimineringsombudsman, en patient- och klientombudsman, en barnombudsman och en konsumentombudman.
Diskrimineringsombudsmannens tjänstetid är idag 60 procent av heltid.
Diskrimineringsombudsmannen har också en diskrimineringsnämnd.
Patient- och klientombudsmannen har en tjänst på 100 procent. Ungefär
40 procent av tiden hanterar man klientärenden och 60 procent av tiden hanterar man patientärenden. Inalles har man ungefär 200-250 ärenden per år.
Till sin hjälp har klient- och patientombudsmannen också ett förtroenderåd.
Till barnombudsmannen har man tillfört, från en socialinspektör inom
förvaltningen, att till 20 procent arbeta med förbyggande frågor i relation till
FN:s barnkonvention.
När det gäller konsumentombudsmannen så har vi ett avtal med Finland,
det är mycket finsk behörighet inom det här området. Vi har ett avtal på
Åland med Finland. Konsumentombudsmannen går under kansliavdelningens budget. Till sin hjälp har konsumentombudsmannen en konsumenttvistenämnd som också är lagreglerad. Konsumenttvistenämnden är mera ett
rättsskyddsorgan för den enskilda och den nämnden ger också utlåtanden till
domstolar.
Så ser det ut idag. Flera olika personer sitter på olika håll men hanterar
egentligen lite liknande ärenden ur det perspektivet att man ska motverka
och förhindra diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning samt trygga
och främja barnens intressen och ta tillvara barns rättigheter.
Senast när den här frågan diskuterades, kanske mer livligt, här i salen var
år 2005 när lagen om diskrimineringsombudsmannen instiftades. Då sade
man också i det arbete att man hade för avsikt att mera centrera och man
skulle ha en lagstiftning som mera tog fasta på funktion och att man kunde
samordna funktionerna i en helhet. Det blev inte så den gången. Jag kommer
väl ihåg det för jag deltog själv i den debatten och tyckte att det var tokigt att
man inte gjorde det då. Därför är jag alldeles särskilt glad att vi kan presentera det här från regeringen idag. Vi föreslår att man samordnar, effektiviserar och att den här sårbarheten med flera små myndigheter istället blir en
myndighet där sårbarheten blir mindre påtaglig. Man ska alltid mötas av en
person när man ringer, oavsett vilket ärende man har når man alltid en person. Man möts inte av en information att man är tjänstledig, har semester eller är sjuk. Det ska alltid finnas någon som svarar på den frågan man har och
kan lämna frågan vidare när den rätta personen är på plats.
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Jag hoppas att den här myndigheten på sikt också ska kunna hantera
funktionerna, oavsett till vilken tjänst man är anställd så ska man kunna lite
av allting.
Tjänsterna dras in för de personer som är anställda idag och tjänsterna inrättas istället i den nya myndigheten. Genom arbetsordningen och de nya avtalen har man också möjlighet att reglera både innehåll och procenten för de
olika funktionerna.
I den nya lagstiftningen reglerar man också att en av de här personerna ska
fungera som myndighetschef. De här ska gälla i max fem år, men man kan
också bestämma att man har en myndighetschef under kortare tid. Myndighetschefen ska hantera budget, arbetsordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och kärar och svarar för myndighetens vidkommande.
Alla tjänsters arbetsordningar ska också innehålla att var och en av personerna inom myndigheten kan tillföras myndighetschefskapet. Det är inte
bundet till en viss person inom myndigheten. Om den som har varit myndighetschef slutar så kan vem som helst inom myndigheter tillföras myndighetschefskapet. Det kan också vara bra att man har detta tidsbundet så att flera
inom myndigheten kan ha chefskapet.
Myndighetschefen kommer också att anställa, inrätta och dra in tjänster i
enlighet med budgetmedel som finns till förfogande.
Det som skiljer sig från dagens uppställning är att dagens förtroenderåd
och diskrimineringsnämnd, som inte är lagreglerade, dras in. Istället kommer
man att ha en ombudsmannanämnd till vilken man kommer att söka professioner från de här olika områdena.
Ja, det var ungefär vad jag hade tänkt säga om detta. Det finns inte något
ikraftträdelsedatum. Vi inväntar lagtingets behandling och när den har gått
genom lagstiftningskontrollen, som brukar ta tre-fyra månader, så kommer vi
att påbörja en ny myndighet där de här funktionerna är samordnande. Det
kan bli på vårkanten 2014, det hoppas vi i alla fall. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är säkert klokt att man sammanför de här olika enheterna
av den orsaken att man alltid ska kunna få kontakt med en person. Vi liberaler hade önskat att man hade gått ett steg till och det får vi återkomma till.
Som det är idag och som det kommer att fortsätta att vara så är det
väldigt otydligt för ålänningarna. Vi har en diskrimineringsombudsman
vars makt begränsar sig till offentlig sektor; landskapet och kommunerna. Vi har en arbetarskyddsbyrå som begränsar sig till arbetslivet. Sedan
har vi en minoritetsombudsman, den finska minoritetsombudsmannen,
som också är verksam på Åland. Det är väldigt krångligt för ålänningarna.
Min konkreta fråga är: Man håller på att revidera diskrimineringslagen i Finland, har landskapsregeringen varit aktiv i det arbetet och
kommit med remissutlåtande?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det stämmer att man har haft en väldigt snäv tolkning vad beträffar diskrimineringsombudsmannens uppgiftsområden. Man har haft
den inställningen att arbetarskyddet på Åland hanterar det privaträtts-
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liga och det privata näringslivet, eftersom det hör till finsk behörighet.
Det är inte alls sagt att vi behöver göra det på det sättet. Vi har fört diskussioner med justitieministeriet om att man också kan ändra på det. Vi
har den här snäva tolkningen som man har haft under åren. Diskrimineringsombudsmannen kunde också hantera frågor som hänför sig till det
privaträttsliga området. Men man har också arbetarskyddet som hanterar det i Finland, så på det sättet har vi samma sak. Det hindrar inte att
diskrimineringsombudsmannen ändå har ett förebyggande arbete på
båda sidor.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är inte riktigt det jag vill komma åt. Vi pratar om strukturer
här nu. Det som vi vill komma åt av funktionaliteten för ålänningarna,
ålänningar som upplever sig diskriminerade. Nu har vi en lag som är
fast vid diskrimineringsombudsmannen, medan man reviderar hela sin
diskrimineringslag på rikssidan och som också berör väldigt många
ålänningar. Har man alls funderat på om detta fasas ihop? Tar de fasta i
varandra? Blir vår diskrimineringslag och rikslagen, som inte är vår behörighet, men som berör ålänningarna helt galet? Har man landskapsregeringen något sådant?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet inte om jag missuppfattar ltl Sjögren? Jag försöker säga
att vi för diskussionerna om att diskrimineringsombudsmannen på
Åland kunde hantera mera än vad man gör idag i förhållande till den
uppdelning man har haft vad beträffar lagstiftningen. Arbetarskyddet
har varit mera på det privaträttsliga området, men där kunde man överföra det på diskrimineringsombudsmannen på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag fäste mig vid de ekonomiska konsekvenserna. Det
står: ”När det gäller de ekonomiska konsekvenserna torde den nya lagstiftningen inte medföra några omfattande extra kostnader”. Vi har
just pratat om halvårsrapporten och att man ska vara sparsam och hålla
igen på extra kostnader. Ska myndigheten ha två personer anställda på
heltidhelårsbasis? Blir det billigare än idag? Finns det någon analys på
detta? Eller betyder ordet ”torde” att man uppskattar bara?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den analysen har vi nog gjort. Det kommer att bli billigare eftersom man kommer att sitta tillsammans, man kommer att var mera
tillsammans och man har alla kontorsutrymmen gemensamt. Man kan
utnyttja utrymmena på ett annat sätt mot idag när man har människor
som sitter i varsina rum. Om en person hanterar flera av de här funktionerna så är det bara en person i samma utrymme. Det säger sig självt
att om man slår ihop de här funktionerna, som flera personer hanterar
idag till att ha en eller två personer som gör det, så då måste det också
bli inbesparingar.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Man hyser en viss rädsla för alla sammanslagningar
och reformer. Många gånger har det visat sig att det inte blir inbesparingar. Jag förstår vad minister Lindholm säger och det hörs väldigt bra
servicemässigt och funktionsmässigt.
Måste man starta upp med två heltidsanställda eller kan man starta
upp med en myndighetschef som sedan ser om det behövs en till person
som jobbar heltid?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Idag jobbar klient-och patientombudsmannen heltid. Med det
antal ärenden som man har så ser vi att det är svårt att dra ner arbetstiden. Diskrimineringsombudsmannen har 10-14 ärenden per år. Barnombudsmannen har inte på det sättet ärenden utan har mera förebyggande uppgifter. De här kan man slå ihop. En synergieffekt får man om
man sitter i samma utrymme som datainspektionen, det har vi också
tänkt. De är två separata myndigheter eftersom datainspektionen måste
vara en fri och oberoende myndighet också från förvaltningen och från
andra myndigheter. Men man har också effekter av att man sitter fysiskt
tillsammans.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det hela började med Karl den tolfte. När Karl den tolfte,
vår dåvarande konung, blev strandsatt i Bender så var det inte särskilt lätt
med dåtida kommunikationsmedel att på distans styra riket Sverige-Finland
jämte Åland. Det är faktiskt sant att ombudsmannaskapet var en uppfinning
som tillkom i slutet av 1600-talet i förbindelse med Karl den tolftes äventyr.
Det var en blandning av justitieombud och justitiekanslersfunktion, men det
var där som det började. Det här är också förklaringen till ordet ombudsman i
det isländska språket, vilket i och för sig beskriver dåtidens tänkande. Ombudsman är i andra språk det mest använda ordet. Ombudsman är ganska
svårt att översätta till andra språk. Många språk har valt att använda den
svenska termen.
Ändå har jag kritiska synpunkter till detta lagförslag. Beredningen har pågått länge, det känner vi till. Jag förutser redan nu att om det blir lag- och
kulturutskottet som bereder ärendet så kommer det att finnas att göra. Vi har
ännu inte beslutat om remitteringen. Vi beslutar efter avslutad remiss till vilket utskott ärendet ska gå. Jag är en anhängare av idén att ärendet remitteras
till lag- och kulturutskottet.
Om beredningen som har pågått länge är jag ändå förundrad över. På sidan 10 återges en del av hur beredningen har utförts. Jag ska bara nämna två
omständigheter. Det ena är, som framgick av ministerns presentation; lagförslaget har betydande personalpolitiska effekter. Men det framgår ingenstans
att något fack eller att någon annan personalorganisation har uttalat sig eller
ens beretts tillfälle att uttala sig. Om det förhåller sig så illa så förmodar jag
att det blir ett hörande i utskottet. Som vi vet så bara övergångsbestämmelser
i sig i första lagförslaget innehåller fackliga godbitar.
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Den andra invändningen som kanske är lite allvarligare, och som jag har
svårt att hänga med i, i förbindelse med beredningen och facklig aktivitet,
finns i första lagförslagets 3 § punkt 4. Kan det verkligen vara så att ombudsmannamyndigheten ska övervaka tjänstekollektivavtal? Det står så, 4) övervaka praxis, tjänstekollektivavtal, principdokument och stadgor angående
tjänstemännens anställningsförhållanden. Jag hittade ingen närmare beskrivning i detaljmotiveringen vilken typ av övervakning det rör sig om. Jag
kan förstå vad som avses. Men rent fackligt så vet jag inte riktigt hur det ska
gå till att en myndighet, i många fall part, ska övervaka avtal och uppenbarligen säga till den andra parten vad som gäller. Vi har ju avtalsfrihet i vårt system. Det om detta.
Jag börjar med fenomenet myndighet. Jag vet inte men jag får en känsla av
att vi har en övertro i självstyrelsepolitiken på myndigheter, att offentliga
uppgifter av olika kaliber ska utövas av myndigheter. Vi har redan en stor
mängd myndigheter och jag är långt ifrån säker på att det ska förhålla sig på
det sättet.
Kanske minnesgoda kollegor kommer ihåg att jag, så långt jag kunde, motsatte mig den omständigheten att gymnasieskolan skulle bli en myndighet.
Men jag förlorade. Det får vi finna oss i politiken. Det fråntar mig inte rätten
att ha min uppfattning om fenomenet myndighet. Jag vet också att myndigheten Ålands högskola inte är någon höjdare. Det är inte någon lyckad konstruktion.
Det fanns en tid när det t.o.m. betraktades som ett idealtillstånd att den offentliga myndighetsutövningen i självstyrelsesystemet utövades av landskapsstyrelsen, numera landskapsregeringen. Då var det enkelt för mig och
alla andra förvaltningskonsumenter, tidigare undersåtar, att gå till landskapsstyrelsen och säga vem man var och vad man ville. Då 1973 tänkte man
att självstyrelsesystemet skulle indelas i två delar. Den politiska landskapsstyrelsen skulle huvudsakligen sköta det politiska umgänget med lagtinget och
övrigt politiskt umgänge, .medan myndighetsutövningen i Ålands landskapsstyrelse skulle utövas av ämbetsverket. Det här hade också garanterat frihet
från ministerstyre och därmed eliminerat behovet av den här typen av myndighetsinrättningar.
Jag ser vad som pågår, så här fungerar vår omgivning. Men med all respekt, i Sverige har man till och med, som vissa av de själva säger, för många
myndigheter cirka 260-270. Det sammanhänger uttryckligen med det grundlagsfästa förbudet mot ministerstyre. Där måste myndighetsutövningen vara
fri från regeringsmakten. I Finland är det inte så tydligt markerat. Men hos
oss kan jag föreställa mig att människor nu är vana vid ministerstyre. Alla
känner alla och man ringer upp en minister och säger; "jag har ett problem
kan du fixa det där?" Den frågan borde numera egentligen skötas av en myndighet, kanske i det här fallet Ålands ombudsmannamyndighet. Jag vet inte,
men jag hoppas att ministrarna vet eller att vi möjligen reviderar lagstiftningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning så att förhållandet mellan
centralförvaltningen i landskapsregeringen och den myndighetsutövningen
som förekommer blir klar och tydlig. Det är det som kännetecknar specialmyndigheter kontra förbud mot ministerstyre.
Jag kritiserar också lagförslaget på den grunden att det är väldigt byråkratiskt. Vi hoppas att det skapas synergi och ska höja kompetensen, men förslaget är oerhört byråkratiskt. Jag ser egentligen inte någonstans hur min eller
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min grannes tillvaro skulle påverkas av den här reformen. Det är en administrativ, byråkratisk reform som skapar dessa lådor men som inte påverkar
serviceproduktion, vilket ju ändå är syftet med all offentlig maktutövning.
Här kommer jag till benämningen Ålands ombudsmannamyndighet. Jag är
inte riktigt säker på att Karl den tolfte införde den ordning som vi har i vår offentliga förvaltning, men det skulle inte förvåna ifall det var vid den tiden i
varje fall. Namnet på myndigheten säger vad det handlar om, vilket är utmärkande för myndighetsutövning i Finland, Sverige och framförallt i Norden.
Visst har det fördunklats lite när man i Finland har börjat använda latinska
termer och andra fantasifulla benämningar på myndigheter. Utmärkande är
alltså att myndigheter heter det som de gör.
Nu får vi en Ålands ombudsmannamyndighet. Jag tror att det krävs ganska
mycket marknadsföring för att få våra medborgare att förstå vad ombudsmannamyndigheten gör. Ska myndigheten vara ombud för mig i en domstol?
Innehåller myndigheten just de ombudsmän och övriga funktionärer som lagen säger? Om det är så, hur vet jag att just det som jag har på hjärtat passar
in i den ombudsmannamyndigheten? Jag kan föreställa mig att med uppbådande av mycket fantasi och en del energi att utskottet kanske kunde hitta på
en bättre benämning på denna myndighet än Ålands ombudsmannamyndighet. Myndigheten för ombudsmän? Hmm! Må vara.
Nu går jag tillbaka till serviceproduktionen. Det är inte alls länge sedan
som vi i självstyrelsepolitiska nämnden, värderade kollegor, diskuterade behovet av en JK-funktion i landskapsförvaltningen. Vem övervakar att medborgarnas rätt respekteras och att eventuella fel korrigeras i landskapsförvaltningen? Ja, medborgaren själv. Den här myndigheten ger råd och anvisningar. Jag är rädd att den leder till en situation där en ålänning upplever att
någonting har gått tokigt och man går till ombudsmannamyndigheten som
säger; ”ja, det här är si och så och varsågod och gå till nästa”. Det representerar inte modern, smidig, offentlig förvaltning.
Nämnden och därmed också lagtinget, efter avslutad diskussion av betänkandet, sade att ansträngningarna om att lösa den här evighetsfrågan om laglighetskontrollen i självstyrelseförvaltningen med arrangemang av typ någon
form av JK, landskapsombud eller någonting annat. Det kunde vara en fristående sådan, en kronjurist för regeringen eller ännu bättre, ett folkligt ombud i parlamentet. Ett folkligt ombud skulle tjäna den laglighetsövervakning
som ändå grundlagen i Finland och självstyrelselagen för Åland tryggar envar, observera på basen av det personliga tjänsteansvar som kännetecknar
vår förvaltning.
Jag vet inte om ministern redan kan ha en åsikt om vad det blev av detta
JK eller om utskottet möjligen kan fördjupa sig i den frågan? Den frågan får
inte lämnas, den får under inga omständigheter lämnas, i all synnerhet om vi
ytterligare ska driva vidare utvecklingen av självstyrelsesystemet.
Vi kommer ihåg att otaliga JK-avgörande inleds med att ”det har sedan
gammalt ansetts att justitiekansler i Finland även har behörighet att granska
lagenligheten i landskapsregeringens och dess myndigheters hantering.” Det
är en rätt som är långtifrån självklar, men det är någonting som har växt fram
i brist på bättre. Man kan ju inte lämna åländska rättssökande i sämre ställning till följd av självstyrelsesystemet, alltså har JK och JO tagit sig an dessa
ärenden. Jag vet också att innehavare av dessa ämbeten flera gånger har ställt
frågan om det kan vara på det här sättet, borde inte självstyrelsen också sköta
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om sin egen laglighetsövervakning? Vi ska inte förledas tro att ombudsmannamyndighetssystemet utgör någon sorts laglighetsövervakande service till
medborgarna. Det är rådgivning osv. Diskrimineringsombudet kan vidta åtgärder och förelägga viten, men att gå in i ett enskilt fall och säga vad som är
rätt eller fel är svagt formulerat i denna lagframställning. Jag förstår naturligtvis att man med det här förslaget inte vill skapa något JK-arrangemang.
Men jag är rädd för att med ett sådant här system så skjuts den frågan in i en
oviss framtid och det är inte bra.
I 21 § i lagförslag nr 1 på sidan 26 talas om avtal. Det är en bra paragraf.
”Inom landskapets behörighet kan ombudsmannamyndigheten sluta avtal
inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar någonting annat.” Betyder det här också att ombudsmannen myndigheten kan köpa tjänster? Jag tror att det ska tolkas på det sättet.
Varför kan man inte upphandla en del av de här sakerna hos de specialister
som finns? Vi hörde redan i replikväxlingen här hur diskrimineringsombudsmannafunktionen är synnerligen oklar reglerad i förhållande FinlandÅland och det kan inte det här lagförslaget ens försöka bota utan det här är en
del av systemet. Enligt min mening beskrev ministern det här helt korrekt. Så
här är det. Men hur ska t.ex. medborgaren i Hindersböle förstå att i ett visst
ärende så vänder man sig till den egna ombudsmannamyndigheten men i något annat ärende så får man att gå någon annanstans? Det här blir svårt för
att sedan inte tala om minoritetsombudsfrågorna, de är ytterligare komplicerade. Om avsikten med 1 § är en upphandling av förvaltningsservice då är det
bra, att det inte enbart är frågan om praktikaliteter eller administrativa avtalsarrangemang.
Jag saknar också den diskussion som har förts i andra sammanhang om
tillsyn av aktiviteter som landskapsregeringen har gett tillstånd eller koncession till. Det kan vara så att en sådan reglering inte ens hör hemma i det här
sammanhanget, men den bör inte glömmas. Vi har ju många gånger diskuterat hur landskapsregeringen ska övervaka sig själv. Det är väsentligt att man
har någon utomstående som har den kompetensen och de befogenheterna.
Att övervaka sig själv betyder att övervaka aktiviteter som landskapet ger tillstånd till. Vi har ju diskuterat penningautomatföreningen ett antal gånger
osv.
Fru talman! Jag kanske inte går längre. Jag ser framför mig en livlig debatt
för de sittande i utskottet. Jag har nu kanske ställt mera frågor än vad jag har
gett svar på och det är ju avsikten med remissdebatter. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är bra att man ställer frågor, jag hoppas också att man får
svar. Några av svaren ska jag försöka ge här.
Ltl Gunnar Jansson säger att det här mera är administrativa åtgärder
och att det betyder ingenting för den enskilda. På sida 9 under punkten
5.2 skriver vi om att ha bemanning på plats så att klienterna och patienterna initialt kan få hjälp oavsett om att rätt ombudsman finns på plats.
Sedan kan man samarbeta i större utsträckning. Det är direkt förbättringar för den enskilda.
När det sedan gäller lagstiftningen om diskrimineringsombudsmannen så säger man att det finns oklarheter, det håller jag inte med om.
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Däremot kan det vara oklarheter om tillämpningen har varit riktigt hittills. Vi avser att göra förtydligande på detta.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag sade att det här förslaget ger synergieffekter och förhoppningsvis också högre kompetens i myndigheten, flera ser, hör och
kan säkert mera än vad enskilda kan. De administrativa synergieffekter
som beskrivs på sidan 9 känner jag väl till. Vad jag menar är tillgängligheten för människor, möjligheten för människor att förstå vad det handlar om och servicen som sådan, effektiviteten i servicen. Man kan hålla
med om att blotta existensen av möjligheter till åtgärder ofta verkar preventivt. Det är naturligtvis de få fall där prevention missar som är problematiska och då krävs det god hand.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Tillgängligheten blir ju förstås starkare när det finns flera personer och man möts aldrig av en gul lapp på dörren att man är på semester. Det är ju direkt förbättringar för den enskilda.
När det gäller underlaget till den här lagframställningen så gjorde en
tjänsteman inom förvaltningen en utredning som vi hade som grund. I
det arbetet efterhördes samtliga tjänstemäns inställning och man hade
möjlighet att komma med olika förslag, vilket vi sedan tog till oss och till
stora delar har vi följt det, vi har följt nästan allt. De olika tjänstemännen har också haft möten med mig och med andra inom förvaltningen.
Samtliga som idag arbetar inom de här funktionerna har varit med i det
här arbetet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ingen kan anklaga diskrimineringsombudsmannen för att
ha varit särskilt tillgänglig. Det är också min uppfattning. Hon, likt Karl
den tolfte, försökte sköta sina ärenden från utlandet och gör det väl uppenbarligen nu. Man kan ju inte ha det på det sättet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Talmannen påminner om att personer som inte kan försvara
sig inte ska debatteras i salen.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Min replik tangerar det som minister Gun-Mari Lindholm
var inne på. Jag kan ändra återupprepa det så blir det så småningom en
sanning.
Ltl Gunnar Jansson talar om att man skapar någon sorts förvirring,
att medborgarna blir väldigt förvirrade vart de ska vända sig. Jag tycker
snarare tvärtom. Som här har framkommit så just genom att man samordnar den här funktionen och sätter dem tillsammans så blir det ju
ännu bättre och lättare för Hindersbölebor och övriga personer. När
man vänder sig till den här myndigheten så om man råkar vända sig till
fel person så får man information på stället var rätt person befinner sig.
Ur den synpunkten så är den här samordningen alldeles utmärkt.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Den administrativa samordningen, den fysiska samordningen,
den är utan vidare till hjälp, det är alldeles klart. Jag hänvisade till den
historiska utvecklingen där myndigheterna ofta heter det som de sysslar
med. Det är allmänheten till vägledning. Jag såg det som en utväg att
kanske hitta på ett bättre namn för myndigheten än att det endast är en
ombudsmannamyndighet. Det här är frågan om marknadsföring och naturligtvis om medvetenhet om vad som gäller. Nog går det väl att förklara det här, men jag tror inte att lagen skulle förlora på en tydligare
benämning av myndigheten.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Tack för den repliken. Då är vi i alla fall överens om det som
jag sade början, att det de facto ändå blir bättre för medborgarna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Det är nog att dra lite väl långtgående växlar på en sådan här
diskussion. En lag är ju en abstrakt normering av en aktivitet. Verksamheten avgörs av aktörerna i den. Jag tror inte nivån på servicen där avgör så mycket om var den finns och hur den finns, det är nog människorna i den som ska se till att produktionen är god, snabb, effektiv och
människovänlig. Enligt min mening är det nog människorna som är viktigare än strukturen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Tack fru talman! Inledningsvis välkomnar jag att historiska personer som
Karl den tolfte gör entré i vår debatt. Jag tycker att det berikar debatten.
Moderata lagtingsgrupperna är mestadels positivt inställd till detta förslag
och principerna bakom denna reform.
Jag vill i det här sammanhanget också tillåta mig några personliga reflektioner kring särskilt ombudsmannanämnden.
Konsumenttvistenämnden kan vi inte gärna vara utan med tanke på det
som står i självstyrelselagens artikel 30 punkt 10, men med ombudsmannanämnden kan man sätta ett frågetecken för. Så här står det i lagförslaget om
ombudsmannanämnden: ”Enligt landskapsregeringens förslag ska nämnden inte ha några egentliga myndighetsuppgifter utan ha karaktären av ett
rådgivande organ vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten i
dess verksamhet. I nämnden ska ingå medlemmar som företräder olika intresseinriktningar inom ombudsmannamyndighetens verksamhetsområde,
med undantag för konsumentrådgivningen som har sin egen bistående
nämnd.” Alltså det är inte några direkta myndighetsuppgifter utan ett slags
bollplank, kanske med kunniga människor från t.ex. barnskyddet som kan
bidra med sin sakkunskap. Det är ett bollplank som träffar myndigheten 8-9
gånger per år. Det kan ju verkligen hända att ombudsmannamyndigheten behöver det här för att effektivt trygga medborgarnas rättigheter t.ex. för att se
till att barnets bästa alltid ligger i fokus i enlighet med barnkonventionen.
Om vi tittar på det från andra sidan så ska vi minnas att i dagsläget har vi
skilda nämnder för likabehandling av barnrätt, klient- och patienträttigheter.
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Den åtgärden att vi samordnar verksamheterna i en ombudsmannanämnd
betraktar jag i princip som ett positivt steg.
Fru talman! Jag går till mig själv för fyra år sedan då jag var medlingsansvarig på Ålands medlingsbyrå. Jag hade ansvar för all medling för brottsmål
och tvister på Åland. Jag brottades med rättssäkerhetsproblem, juridiska
problem och moraliska problem. Jag hade då inget bollplank i form av en
nämnd, däremot hade jag hierarkiskt sett en högre nämnd på statens
ämbetshus som jag hade ett annat förhållande till. Då det behövdes bollplank
kontaktade jag i regel mina kollegor på fastlandet, som brottades med samma
regelverk och samma frågeställningar, och ibland kontaktade jag de mera erfarna frivilliga medlarna på Åland.
Vad vill jag då säga med detta? Ja, jag vill vara tydlig med att egentligen
vill jag inte lyfta fram ombudsmannanämnden specifikt utan principen. Behöver vi en nämnd som inte riktigt kan placeras in i någon direkt hierarki? I
det här specifika fallet kan man argumentera för att det redan finns bollplank, både inom och utanför organisationen där samma rättsregler och
praxis tillämpas. Men, man kan vända på steken, man kan tycka att en ombudsmannanämnd är oundgänglig för att trygga tillgång till sakkunskap för
ombudsmannamyndigheten och t.ex. att barnens bästa konsekvent sätts i
främsta rummet i enlighet med barnkonventionens grundsatser. Jag kan
tycka att det är rätt att tänka efter på den här punkten. Jag hoppas att lagoch kulturutskottet fördjupar sig.
Om vi höjer blicken från själva nämnden mot ett bredare perspektiv så
hoppas vi moderater att den här reformen är ett första steg mot ytterligare effektivering av ombudsmannamyndigheten och att det på sikt kan och bör leda
till minskade utgifter, vilket är vår uppgift i det rådande ekonomiska läget.
Avslutningsvis, herr talman, gillar vi de synergieffekter för kvalité som särskilt lyfts fram i punkt 5.1. ”Att myndigheten fysiskt lokaliseras tillsammans
med annan landskapsmyndighet, eventuellt att vissa ekonomiska vinster
kan uppnås genom samlokalisering, gemensam reception, posthantering,
telefon, teknisk utrustning, möteslokaler, utan att det i juridisk mening finns
några band mellan dessa myndigheter.”
I stora drag är det ett bra förslag. Tack för ordet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Hur ställer sig moderaterna till ett följande förslag: Titta just på
detta med köptjänster, vi kan egentligen dra paralleller från den här diskussionen till den diskussion som vi hade om polislagen. Det finns kompetens och behörighet öster om oss och där finns det ombudsmän med
hela staber. Hur ställer sig moderaterna till en sådan sak?
Ltl Wille Valve, replik

Den saken har jag faktiskt inte reflekterat över i det här sammanhanget.
Jag tycker att det är en sak som vi i lag- och kulturutskottet kan fördjupa
oss i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I kollegan Valves anförande förstod jag att moderaterna
betraktar det här som en del av en pågående process. Vågar jag då tro att
moderaterna inte har övergivit tanken på en laglighetsövervakning i
självstyrelsesystemet, dvs. någon form av JK-funktion, trots detta?
Ltl Wille Valve, replik

Det är riktigt att moderaterna betraktar det här som ett pågående process. Vi går in i den processen med öppna ögon.
Vad gäller den sista delen så anser jag att det är för tidigt att svara på
det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Tack, herr talman! Jag vill börja mitt anförande med ett citat. För några år
sedan hade ett av mina barn i hemläxa att göra en skrivuppgift om barnkonventionen. Jag vill läsa upp en liten del av den hemuppgiften. ”Barnkonventionen är en bestämmelse om barns bästa. Många länder är med på den. De
länder som är med på den lovar på allvar att alltid tänka på barnens bästa,
t.ex. att man inte bli mobbad eller slagen på vägen till skolan. I ett land kan
det till och med vara krig när man ska gå till skolan, det är olagligt. Ibland
måste länderna ändra sina lagar så att de blir bra för barn, till och med
Finland måste göra det ibland.” Man kunde lägga till att till och med Åland
kanske måste ändra sina lagar ibland så att de blir bra för barn.
Talman! År 2010 lämnade den obundna lagtingsgruppen, med ltl Danne
Sundman i spetsen, in en finansmotion om just samordning om ombudsmannaverksamheten. Nu står vi här idag med det lagförslaget på föredragningslistan. Vi i obunden samling är naturligtvis väldigt glada för det och välkomnar det här lagförslaget med acklamation.
Lagförslaget är ett exempel på en strukturell förändring som både är nödvändig och framåtsyftande. Viljan att effektivisera landskapets verksamhet
ska alltid finnas med i det politiska arbetet. Vi är övertygade om att det här
lagförslaget är en sådan effektivisering och samtidigt en förbättring av verksamheten.
De nuvarande ombudsmannauppgifterna sköts parallellt med andra arbetsuppgifter eller som deltidssyssla i kombination med andra arbetsuppgifter. Två anställda vars huvudsyssla är ombudsverksamhet är ett lyft. Jag är
övertygad om att syftet att främja och trygga den enskildas rätt till likabehandling kommer att uppfyllas i högre grad med liggande lagförslag.
Jag är personligen glad åt att detta lagförslag kommer under min tid här
som snart är slut. Jag ser fram emot utskottsbehandlingen. Min förhoppning
är, och jag hoppas att utskottet ska kunna bekräfta detta, att genom bildande
av denna myndighet ska vi kunna utveckla det förebyggande och främjande
ombudsmannaarbetet för barnombudsmannen, patient- och klientombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och konsumentombudsmannen.
När det gäller allt detta arbete borde ett av målen vara att så fall som möjligt
uppstår och hanteras. En skild ombudsmannamyndighet skulle synliggöra
ombudsmännens roll och verksamhet och stärka densamma.
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Talman! I den ekonomiska verklighet vi står inför idag är medborgarnas
möjligheter att påverka viktigare än någonsin. I tider där befolkningen
kanske i högre grad, bl.a. på grund av neddragen service på något område,
kan uppleva sig bli orättvis, ojämställt, olagligt eller felaktigt behandlade så
är det viktigare än någonsin att de här funktionerna stärks och effektiveras.
Många av verksamhetsområdena är tvärsektoriella områden som alltid är aktuella men som kan glömmas bort när ekonomin sätter gränser och kanske
riskerar att tänja på gränserna för vad som kan anses ur ett medborgarperspektiv vara rätt och riktigt. Att vända sig till en ombudsman är en konkret
handling som man som medborgare kan ta till om man känner sig felaktigt
behandlad. Som exempel på en förbättring på detta kan nämnas förtydligandet av barnombudsmannens ansvarsområden och arbetsuppgifter i 4 §. Där
framgår det tydligt att till uppgifterna hör att övervaka politiska beslut som
kan påverka barns rättigheter. Det känns extra viktigt för mig personligen.
Det här ett lagförslag som den obundna lagtingsgruppen har sett fram
emot och välkomnar. Min förhoppning är att utskottet ska kunna konstatera
att detta lagförslag avsevärt kommer att förbättra förutsättningarna för ombudsmannaverksamheten som helhet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Man kan vara överens om ambitionerna i landskapsregeringens förslag, det som egentligen är självstyrelsens dilemma, att få personer ska behärska stora kompetensområden. Det säger sig egentligen självt att patientoch klientombudsmannen har en hundraprocentig tjänst. Nu ska vi ha en till
tjänst som ska innehålla barnombudsman, diskrimineringsombudsman och
hela konsumentbiten. Det blir igen väldigt stora krav på de här tjänstemännen.
När det gäller själva lagförslaget så hade vi vissa konkreta direkta funderingar. Ministern sade att chefskapet skulle kunna begränsas till fem år. Men
man för ingen sådan diskussion om en begränsad anställning med ombudsmännen. Vi vet att det blir krävande tjänster och man kan inte gå på rutin i
det här ärendet.
Vi har vissa dubier kring funktionaliteten. Strukturen är helt okej men vi
har fortfarande den här uppdelningen i behörigheten. Det finns en förvirring
hos ålänningarna vart man ska vända sig. Diskrimineringsombudsmannen är
begränsad till offentlig sektor, till landskapsmyndigheterna och till kommunerna, medan vår arbetsskyddsbyrå, som lyder under Åbo och Björneborgs
arbetarskyddsdistrikt, ska ha hand om statstjänstemän och privaträttsligt anställda när det arbetslivet. Sedan har vi den finska minoritetsombudsmannen
som också ska handlägga ärenden när det inte berör arbetslivet. Nog är ju
hela det här väldigt snårigt.
Från liberalernas sida, som ltl Gunnar Jansson var inne på, så vill vi titta
på om det finns möjlighet att köpa tjänster. Det finns ombudsmannafunktioner i Finland. Kanske vi behöver sätta det åländska krutet på en JK, att vi
behöver ta ett större grepp på hela den här frågan. Nu ser vi på en enda liten
del. Vi vet också att man i Finland reviderar hela diskrimineringslagen, man
gör ett jättejobb som har pågått under flera år. Man utvidgar lagstiftningen
och diskrimineringsskyddet betydligt. Den nya lagen ska gälla både privat och
offentlig verksamhet. Det betyder att tillämpningsområdena för den nya lagen ökar. Övervakningen ska också effektiveras. Tjänsten som minoritetsom-
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budsman ska ersättas med en tjänst som diskrimineringsombudsman. Var
kommer självstyrelsen in i hela det här? Är våra lagar aktuella och moderna
eller släpar vi efter?
Man utvidgar också skyldigheten till likabehandling. Vad jag har förstått så
har landskapsregeringen inte alls varit aktiv när man på fastlandssidan har
reviderat den stora diskrimineringslagen.
Jag får inte de här boxarna riktigt på plats. Jag ser också att utskottet har
ett ganska stort jobb att göra. Vi vill att man öppnar ögonen och ser på lite
oortodoxa lösningar som verkligen skulle höja kompetensen men också effektivera och spara pengar. Tack.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Det var ett intressant anförande som ltl Sjögren höll. Historiskt sett så när nuvarande lag om diskrimineringsombudsmannen
tillkom så förekom det diskussioner om huruvida man från riket skulle
köpa de här tjänsterna eller inte. Dåvarande landskapsregering och lagting beslöt att vi skulle ha en egen funktion. Jag ser att vi nu klart och
tydligt får en ombudsmannamyndighet. Sedan kan vi därefter ytterligare
utveckla lagstiftningen. Det finns inget som säger någonting emot det.
Nu gäller det mera att få den gemensamma myndigheten att fungera.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här bli samma diskussion som vi hade med polislagen. Där
var liberalernas syn väldigt pragmatisk, vi blev beskyllda för allt möjligt;
självstyrelsefientliga, finnälskare och annat. Vi har facit idag. Vi kan
konstatera att den lagen som vi tog då inte har fungerat. Det har inte varit bra lagstiftning. Det har inte gagnat självstyrelsen, det har inte gagnat
ålänningarna. Kan man då tänka sig att man tänker lite annorlunda, på
ett lite annorlunda sätt och öppnar sina sinnen istället för att man kör
direkt samma spår som man alltid har gjort? Det här är en fördomsfri
diskussion inför remissbehandlingen. Vi vet att man står i beråd att föra
en supermodern diskrimineringslag till riksdagen i riket. Vi halkar efter.
Ja, strukturer, men hur ser vår diskrimineringslag ut? Vi halkar efter.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Det ena utesluter ju inte det andra. I det här fallet får vi
den här myndigheten. Sedan kan man ytterligare utveckla lagstiftningen, även utgående ifrån hur rikslagen så småningom börjar se ut. Varför
skulle detta uteslutas?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Nej, det kanske utesluter, men vi vet alla om våra lagberedningsresurser
och vilket stort arbete det är. Är det inte lite att backa in? Man måste
titta på funktionen, se på servicen och vilken diskrimineringslagstiftning
man vill ha inom självstyrelsen, istället för att se på strukturen och hur
det ska se ut för förvaltningen och tjänstemännen.
Ett återkommande tema och citat i liberalerna är; hur blir det bättre?
Det är gjort för förvaltningen men hur blir det för Vera i Knutsboda?
Man måste ju modernisera hela diskrimineringslagstiftningen i så fall.
Nu pratar vi om tjänstemän och strukturer.
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Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Jag vill kort kommentera ltl Katrin Sjögrens analys nu när
jag har fått ordet. Det här är ett steg att vi får en gemensam myndighet. Det
ena utesluter ju inte det andra. Jag tror att vi är ganska enade i den frågan.
Det är klart att vi också ska börja titta på den nya lagstiftningen, men en sak i
sänder. Det är framförallt kunden som är i centrum för att skapa trygghet och
att främja likabehandling. Det är A och O, det är viktigast. Därför stöder den
socialdemokratiska lagtingsgruppen det här lagförslaget och ser positivt på
att upprätthålla de här förvaltningsfunktionerna. Det tryggar och främjar den
enskildes rätt till likabehandling och framförallt barnets, vilket också framkom i ltl Carita Nylunds anförande.
Det andra som är bra med det här lagförslaget är effektiviteten. Vi skapar
en effektivare förvaltning, vi kan öka kompetensen men också rättssäkerheten.
Det tredje är att det är ekonomiskt hållbart. I framtiden hoppas vi åtminstone att det kommer att leda till minskade utgifter, så att vi här också ser
en vinst i helheten.
När jag går vidare in i texten så är det några saker som utskottet eventuellt
kan titta på. På sidan 7 har man gjort en bedömning av nuläget. Jag kan
nämna att man tidigare har gjort liknande reformer i Sverige. Det här är inte
någonting nytt. Jag tror att det här har legat i bordslådan ganska länge men
äntligen har man fått detta på bordet. Det är jättebra.
Jag har en fråga när det gäller sidan 9 i punkt 5.3 gällande jämställdhetskonsekvenser och konsekvenser för barn. Skulle utskottet kunna titta närmare på detta: ”I egenskap av myndigheter med särskild uppgift kan den
nya organisationen aktivt främja barnets ställning och rättigheter i det
åländska samhället.” Här skulle man gärna ha sett en analys angående på
vilket sätt det kan främja barnets ställning och rättigheter. Jämställdhetskonsekvenser framförallt för barnen är så otroligt viktigt, det skulle utskottet
kunna titta på lite mera.
Utskottet skulle också kunna ha en vidare analys när det gäller ekonomiska
konsekvenser och ”möjligen kan det bli frågan om extra kostnader”. Okej, lönetillägg och så vidare men har man på lång sikt sett hur det här kommer att
minska utgifterna för landskapet? Man skulle kunna titta lite utanför boxen,
såsom liberalerna föreslår här, ifall man skulle kunna hitta kostnadseffektiva
lösningar.
Det är otroligt bra att detta har kommit igång. Vi från den socialdemokratiska gruppen har egentligen inte några flera frågor annat än att vi är mycket
nöjda med att det kommer att bli en oberoende myndighet för det här stärker
ytterligare rättssäkerheten för individen.
Vi ser inga problem med att lag- och kulturutskottet tar hand om det här
ärendet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det blir nog väldigt mycket efterhandskonstruktioner. Nu pratar man om att man ska modernisera diskrimineringslagen. Jag är inte
riktigt tillfreds med svaren som jag har fått när det gäller hela det paketet som pågår på rikssidan.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag vill klargöra vad som händer på rikssidan. Det är
två skilda saker vi nu sysslar med. Nu håller vi på att skapa en ny myndighet, vi försöker sammanföra de här tjänsterna. Sedan har vi något
helt annat på gång i riket och det är en ny lagstiftning. Jag tycker inte att
man ska blanda ihop de här två sakerna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men nog har det ju betydelse eftersom den lagstiftningen också
berör ålänningarna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är klart att den lagstiftningen berör ålänningarna. Det är klart att vi
framöver måste se över den, men i första hand borde vi få effektiv myndighet där vi skapar en säkerhet och trygghet för den enskilda individen
i vårt samhälle.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussion är avlutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Andra behandling
3

Landskapsborgen för bostadslån
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)
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 landskapslag om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion 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

Energideklaration för byggnader
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)
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.
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Först föreläggs förslaget till landskapslag om energideklaration för byggnader 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 plan- och bygglagen 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
5

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2012-2013)
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.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om 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 landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av livsmedelslagen 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

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2012-2013)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2012-2013)
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 förslag ett landskapslag om ändring landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för antagande i andra behand-
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ling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av barnskyddslagen för antagande i andra behandling. Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet
Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om privat socialservice för antagande i andra behandling.
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 4 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn för antagande i andra
behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för antagande i andra
behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete för antagande i andra behandling. 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
7

Meddelande angående halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2012-2013)
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Kolleger, hej alla Ytternäsare, välkomna hit!
Jag har idag till uppgift att presentera finans- och näringsutskottets betänkande kring meddelandet angående halvårsredogörelsen för år 2013. Inte
heller idag blir detta någon klang- och jubelföreställning, faktiskt tvärtom.
När jag i december senaste år stod här och höll anförande kring budgeten
detta år var det med viss oro inför vad som komma skulle. Osäkerhetsfaktorerna var många och svårbedömda. Just den oron som delades med alla
mina kolleger i utskottet gjorde att vi i en unik begäran önskade oss en halvårsuppföljning från regeringen. Den har vi nu fått och behandlat och jag önskar jag kunde säga att det ser bättre ut idag. Sanningen är att det redan i fjol
kärva finansiella läget sedan dess inte bara blivit värre utan mycket värre.
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Ändå är det såklart inte hopplöst. Jag tänker dela upp mitt anförande i två
delar. Först en presentation av vårt betänkande som ni alla fått och naturligtvis läst. Sedan några betraktelser kring vad som nu borde hända för att vi ska
skapa långsiktighet i ekonomin och skänka framtidstro till våra entreprenörer. Det är dags för Åland, ålänningarna och alla i denna sal att på riktigt inse
allvaret i situationen. Pengarna rinner ut i allt stridare strömmar samtidigt
som intäkterna, till följd av långvarig och strukturell nedgång i den finländska ekonomin, sjunker. Det är tendenser som var för sig är utmanande
men båda tillsammans genuint bekymmersamma.
Först en väldigt konkret frågeställning. Vilken har nyttan av halvårsredogörelsen varit? Ska det bli en årligen återkommande process och vilken form
ska den i så fall ha? Behöver vi debatten eller räcker det med informationen?
I utskottet har vi erfarit att arbetet med redogörelsen absolut inte varit onödigt, tvärtom. Dels kan det framtagna materialet användas i den kommande
budgetprocessen och dels har redogörelsen skapat en tydligare kostnadsmedvetenhet i förvaltningen. Det är bra, den ekonomiska obalans som idag råder
är varken sund eller något att bygga en framtid på. Halvårsredogörelsen visar
kristallklart att det pågående budgetarbetet måste präglas av ytterligare inbesparingar och höjda intäkter på precis alla moment. Fundera gärna kring hur
vi från lagtingets sida ska hantera ekonomiska uppföljningar i framtiden. Jag
tror tyvärr inte detta år är ett undantag när det gäller ekonomisk tillbakagång.
Betänkandet ni fått är resultatet av ett enhälligt finans- och näringsutskott.
Borrar man i detaljer finns säkert olika sätt att betrakta olika frågor, sådan är
politiken. Jag är ändå glad över att utskottets medlemmar nått enighet i de
breda linjerna. Det är nödvändigt för framtiden att på allvar fatta även svåra
beslut. Det ackumulerade underskottet närmar sig fyrtiotre miljoner euro vid
årets slut om inget omvälvande inträffar. Likviditeten är alltså skör och måste
i fortsättningen noga följas upp. Den stora klumpsumman räcker inte till för
att hålla servicen på den nivå där ålänningarna vant sig vid att den ska ligga.
När tiderna var goda och företagen gick bra skapades stora skattegottgörelser
som plöjdes in i verksamheten. Nu när vi kan blicka tillbaka på fyra år av miljonförluster och krympande bolagsvinster är de goda råden dyrare än någonsin. Det stannar tyvärr inte vid den åländska förvaltningen. De åländska företagen visar för första gången kanske någonsin en sämre tillväxt än företagen i
det övriga landet. Under år 2012 ökade företagens omsättning över hela Finland. Inte mycket men något. På Åland sjönk den. Det är ett tecken att ta på
största allvar. Sjunkande konkurrenskraft är det absolut sista vi behöver. Vi
som sitter i denna sal måste därför fråga oss själva: Gör vi tillräckligt för att
företagandet ska växa och må bra? Har vi skapat ett klimat som formar modiga entreprenörer eller är vi på väg att bygga ett samhälle där företagarna
inte längre känner sig hemma?
Vår situation beror på olika faktorer, en av dem kan vi tyvärr inte själva
påverka. Underskottet växer mest på grund av krympande och oförutsägbara
inkomster från staten. Ålands befolkning har vuxit kraftigt men vår klumpsumma ligger kvar på samma procentuella nivå som år 1993 vilket vi hoppas
landskapsregeringen fortsätter arbeta för att förändra. Vi är emellertid inte
helt oskyldiga själva heller. Som framgår i meddelandet har exempelvis
Ålands gymnasium och Ålands polismyndighet båda överskridit sina anslag
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vilket såklart inte är bra, ramar är till för att hållas, vilket vi från utskottets
sida betonat varje gång vi haft chansen.
När det gäller Ålands gymnasium är en förklaring till det inträffade ett kollektivavtal som av allt att döma varit svårt att hantera och som gjort att lönekostnaderna sprängt ramarna. När det gäller Ålands polismyndighet har vi
erfarit att anslaget huvudsakligen går till löner och att det råder obalans mellan antalet tjänster och till buds stående medel. I båda fallen finns goda bevekelsegrunder men också en förklaring till att den åländska ekonomin är där
den är. Vi har skapat en välfärd och en servicenivå för medborgarna som vi de
facto inte har råd med. Det är sanningen och det för vidare till en besvärande
slutsats. Om inte pengarna räcker till för att upprätthålla den struktur som vi
byggt upp finns inget annat alternativ än att sänka kraven och förväntningarna. Jag vet att detta har mässats många gånger tidigare från denna talarstol
men jag vill understryka det ännu en gång. Den skattefinansierade välfärden
måste med säkerhet förändras och troligen försämras om det självstyrda
Åland ska klara sig i framtiden. Landskapets kostnadsmassa måste minska,
inte öka, inte bibehållas utan minska. Tyvärr räcker det inte ens med det utan
vi måste också göra precis allt för att på nytt gjuta framtidstro i näringslivet
utan vars insatser denna operation inte kommer att lyckas. Allt detta leder
mig vidare till några personliga betraktelser över vad vi tillsammans, alla
ålänningar, borde göra.
Fru talman! Jag tänker resonera lite kring några företeelser som förekommit i den allmänna debatten de senaste månaderna och åren. Jag skönjer att
det alltför ofta tycks handla om att få rätt eller ha fel vilket leder till kollisioner och konfliktungar. I stort sett alla näringslivsorganisationer är idag mer eller mindre öppet kritiska till dagens regering. Rätt eller fel spelar ingen roll,
det är rätt och slätt onödigt och kontraproduktivt. Branscherna och människorna i den för besöksnäringen livsviktiga Visit Åland idkar pajkastning mot
varandra istället för att jobba för Ålands bästa. Fokus ligger på att förklara för
folk varför de har fel och man själv har rätt. Som om det skulle spela någon
roll vem som för ögonblicket kör bilen när vägen är på väg att ta slut. Vårt
samhälle blir polariserat vilket riskerar leda till ängslan för att göra fel istället
för vilja att göra rätt. Vi borde nödvändigt och kraftfullt ägna mer tid åt dialog
och mindre tid åt monolog. Om man bara pratar är det som bekant nästan
omöjligt att lyssna. I det lilla åländska samhället är det livsnödvändigt att det
privata näringslivet och den offentliga förvaltningen jobbar mot en gemensam framtid, inte träter om vems sandlåda som är bäst.
Jag har i tidigare sammanhang från denna talarstol påmint om början av
1990-talet då näringslivets framtidsgrupp på riktigt satte sig ner och diskuterade och analyserade hela Ålands möjligheter i det framtida EU. Då hade vi
även ett förvaltningsråd i Ålandsbanken vars medlemmar regelbundet möttes
och lärde känna varandra. Där fanns representanter från det politiska Åland
och i stort sett alla tongivande näringsgrenar. Man skapade en förståelse för
varandras verkligheter. Jag uppfattar att detta saknas idag och jag efterlyser
en förändring. Vi är alldeles för små och i större sammanhang utan betydelse
för att inte i varje läge försöka hjälpa varandra i förhållandet mot omvärlden.
Ålands framgång över tid har skapats av utvecklande och stimulerande konkurrens, stor respekt och en känsla för hela Åland. Dit måste vi tillbaka om
detta samhälle ska leva och överleva. Tonen i samtalet spelar roll och även
om allt inte var bättre förr finns det nog mycket vi kan lära av den anda som
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då präglade hela Åland. Det som är bra för näringslivet är nämligen bra för
oss alla.
Ålands landskapsregering och Ålands lagting ska sätta upp ramar och fördela budgetmedel men det räcker inte med det. Till era och våra uppgifter hör
också att varje dag inspirera det privata näringslivet att fortsätta utveckla,
förädla och sälja sina produkter hela Åland till fromma. Det räcker inte att
sitta tyst och nicka instämmande. I politiskt ledarskap ingår också att driva
på och se till att energier inte används till interna strider när krafterna borde
gå till att jobba hårt för hela Ålands framgång. Över precis alla andra frågor
hänger den viktigaste frågan av dem alla: Vad ska vi leva av i framtiden? Den
frågan borde ägnas mer tid att bena ut, inte att i debatter som ingen begriper
gräla om vem som har rätt eller fel. Vi har fått låna Åland av våra barn. Vi har
byggt en välfärd som blivit oss för dyr. Då återstår bara en sak, att rätta till
detta. Så länge vi kan göra det utan att låna pengar från vår omvärld är vi fria.
I det ögonblick vi saknar denna förmåga är vi ofria. Dit vill åtminstone inte
jag att vi ska färdas.
Fru talman! Framtiden för Åland vilar i detta parlaments händer. Vår ekonomi är skakig vilket kräver kraftfulla och strukturella åtgärder både på inkomst- och utgiftssidan.
Från finans- och näringsutskottets sida ser vi fram mot en budget och tillläggsbudget som infriar dessa tufft ställda förväntningar och på allvar siktar
mot en budget i balans.
Mot den bakgrunden får jag på ett enhälligt utskotts vägnar föreslå att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och
bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Först ska utskottens berömmas för en rask och ingående behandling av detta ärende. Presentationen var i linje med det,
med vissa utvikningar.
Vad gäller tillväxten om möjligheten att påverka framtiden så är det
avgörande, det är riktigt. Här var jag en anhängare av att utskottet
kunde anlita tillväxtrådet. Det lär finnas ett tillväxtråd, tyvärr vet jag
väldigt lite om det men det har upplysts om att det finns ett tillväxtråd.
Vad jag förstår är tillväxtrådet till för att utgöra den brygga mellan aktörerna i det offentliga Åland jämte det privata Åland i näringslivsfrågor,
såsom ekonomiska sekretariatet gjorde på 70-yalet och ekonomiskt råd
därefter och nu lär det heter tillväxtrådet. Vad blev det av tillväxtrådets
eventuella medverkan i utskottet?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för en mycket bra fråga från ltl Gunnar Jansson. Från
utskottets sida var vi satta under viss press när det gällde behandlingen
av detta halvårsmeddelande. Trots det resonerade vi rätt fylligt kring
tillväxtrådet och möjligheten att höra representanter därifrån. Dess konturer var kanske inte direkt jätteklara. Därför valde vi att vänta med det
hörandet till ett sammanhang som kanske passar bättre. I tillväxtrådets
titel så antyds att de blickar mera framåt än bakåt. Jag hoppas att vi får
anledning att återkomma till tillväxtrådet i samband med budgetarbetet.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag anser att det är en bra hållning, även på det sättet
att utskottet i varje fall har försökt titta lite framåt. Meddelandet har ju
skrivningar om både åren 2014 och 2015. Därför ska framtidsfrågorna
nog gärna vägas in i den här typen av behandling av ärenden och där
kommer, enligt min mening, tillväxtrådet in i bilden, om inte tillväxträder kommer in i bilden, vad kan man då ta till?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det är alldeles riktigt som ltl Gunnar Jansson säger. Det var
delvis av praktiska skäl som vi den här gången valde att inte fördjupa oss
i tillväxtrådets uppgifter. Jag är säker på att vi återkommer till det eftersom utskottet, såvitt jag har bedömt, oftast nog har sin blick mera
framåt än bakåt. I behandlingen av halvårsmeddelandet, det första någonsin, så försökte vi också finna former för hur vi ska hantera det idag,
men inte bara idag utan också när halvårsrapporten återkommer i framtiden. Jag tycker att det skulle vara bra om de olika grupperna i denna
sal tog sig en funderade på detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag ska försöka anstränga mig att rikta min replik till huvudanförandet. Jag säger någonting om tillväxtrådet och det som skedde
i utskottet.
På liberalernas begäran hade vi tänkt oss ett hörande gällande tillväxt
samt höra representanter för tillväxtrådet. Men vi alla, också jag personligen, enades om att vi istället för att, nu i denna brådska, göra ett arbete
om tillväxt så skulle vi göra det till ett tema under behandlingen av den
ordinarie budgeten senare i höst. Jag tycker att det är bra, då finns det
mera tid. En budget siktar mera framåt och det finns all anledning att
fokusera på det temat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! I arbetet med halvårsmeddelandet så tvingades vi hålla fokus bakåt. Men vi var nog väldigt sugna på att också blicka framåt väldigt mycket. Det ligger i finans- och näringsutskottets natur att man
också måste bygga för framtiden och inte bara se vad som gick fel i fjol.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nog om detta. I anförandet så framförde utskottsordförande, antagligen i den här delen som lite var vid sidan av själva betänkande, ett resonemang kring de olika parternas ansvar i en rätt så tillspetsad diskussionssits. Rätta mig om jag har fel, men jag uppfattade det
som att utskottsordförande, i viss mån, riktade kritik mot andra parter i
samhället för att man eventuellt använder sig av för tvära bedömningar
och utsagor i olika politiska frågor. Jag menar att det är politikernas och
framförallt landskapsregeringens sak att säkerställa sig om att man har
ett sådant diskussionsklimat så att man kan föra saker och ting framåt.
Politikerna finns till för det. Jag tror att vi ska akta oss för att sätta an-
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svaret på andra när det egentligen är vår uppgift att se till att vi kan diskutera saker och ting.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för frågan ltl Perämaa. Det vore mig främmande att
kritisera folk som inte finns i denna sal. I den mån som det jag sade
uppfattades som kritik så tror jag nog att vi alla som sitter i detta rum
ska se oss själva i spegeln. När olika organisationer havererar, vilket vi
har sett exempel på i detta nu ute i samhället, så är det klart att vi har ett
ansvar härifrån, dels som finansiär men sedan också som samtalspartner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, ltl Petterson. Jag delar flera av ledamotens tankar. Vi lever i en
hårt digitaliserad tid där tröskeln är lägre än någonsin för att ringa en
mobil. Alla våra mobilnumror finns för övrigt på nätet, ni som inte visste
det. Därför är det en stor och viktig fråga som ledamoten lyfter. Vi har
alla obegränsade möjligheter. Var är då den genuina engagerade samhällsdialog som tar tillvara allas bästa idéer för hela Ålands bästa? De
finns delvis i denna sal, men nog är det något av en ironi när vi använder
våra obegränsade möjligheter till något så futtigt som ytligt hackande,
kan jag tycka. Det har sagts tidigare i den här salen att nyckeln är att vi
själva är goda exempel i samhällsdebatten, att vi uppträder värdigt, sakligt och väl förberedda, som ltl Petterson gjorde just.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Väl talat ltl Valve! Lika som ltl Valve är jag också rätt ny i
dessa sammanhang. Jag tror att samhället har mått bra av att få in lite
nya krafter där inte nödvändigtvis gammalt groll ligger i vägen för nya
konstruktioner och nya lösningar.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, ltl Petterson. Jag tror också att en annan nyckel för att få fram de
goda idéerna är att vi blir mer toleranta, att vi tolererar att det ibland
kan finnas en del utspejsade idéer också i denna sal. Det är bra att de
idéerna kommer fram för de kan leda till något riktigt bra.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är rimligt att efter ett sådant utbyte utbrista: Väl talat ltl Valve!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Talmannen vill nu påminna om att till grund ligger betänkande från finans- och näringsutskottet och meddelandet. Försök undvika en alltför
bred allmänpolitisk debatt.
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Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag tackar näringsutskottets ordförande för ett utförligt betänkande. Vi från obunden samling står även bakom de reflexioner som
ordförande här gjorde i samband med presentationen.
Vi från obunden samlingssida vill även passa på att se det nya instrumentet, halvårsrapporten, som ett nytt sätt att jobba på. Vi tror även
att den kommer att återkomma i framtiden. Vi hoppas åtminstone det.
Vi vill lite höra om inputten som kom till finansutskottet angående det
här nya instrumentet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Det är en berättigad och bra fråga från ltl Nordberg,
tillika också viceordförande i finans- och näringsutskottet. Ingen invände egentligen mot att fortsätta med ett halvårsmeddelande som
detta. Men man kan ställa sig frågande om en debatt är nödvändig när
meddelandet lämnas till salen. Som vi alla vet så blev debatten rätt yvig
och gick rätt mycket från både golv till tak. Det kan räcka med att landskapsregeringen bara ger det som ett meddelande till lagtinget punkt, eller kanske att landskapsregeringen kommer till finans- och näringsutskottet och berättar vad som har hänt efter det halva året. Jag tycker det
finns skäl att fundera igenom om vi faktiskt först ska ägna en hel dag åt
debatt, sedan en vecka i utskottet och sedan en dag för debatt igen?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Precis som ordförande Petterson sade här i presentationen så är jag glad
att utskottet är enigt i sitt betänkande, särskilt under rubriken; ”utskottets syn på framtiden”. Där har man tagit fasta på det som olika kanaler
har framfört till utskottet. Utmaningarna består i att på bästa sätt tillgodose konkurrenskraften och skapa förutsättningar för det åländska lantbruket. Är det så som det här ska läsas?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Tack för den frågan ltl Englund. Vi har nog inte ägnat åt oss
enskilda branscher. Vi har sagt att det är viktigt att den åländska konkurrenskraften hålls på en nivå som kan konkurrera med kringliggande
regioner. Att vi tycker att lagtinget ska involveras i den behandlingen beror på att vi tror att det är bra att man får ett så brett beslutsunderlag
som någonsin är möjligt för frågor som är direkt avgörande för vår framtida konkurrenskraft.
Ltl Anders Englund, replik

Inriktningen som utskottet har tagit och eftersom det var ett enigt utskott så tycker jag att utskottet har bra tankegångar. Det här gäller ju
hela näringslivet och särskilt lantbrukssidan. Dessutom tror jag också
att vi är överens med näringsministern i de här frågorna och börjar
komma till skott.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Lantrådet Camilla Gunell

Ärade fru talman! Bästa lagting, finansutskottets ordförande fick mig, med
sitt väl formulerande anförande, att vilja säga några saker.
Jag tycker att det är viktigt att tala om kontakterna mellan det offentliga
och det privata näringslivet och hur man ytterligare ska fördjupa kontakterna, stärka dem och också bygga förtroende parterna emellan. Jag tror att det
är bra att minnas och lyfta fram de gestalter som har funnits tidigare i historien men som man också idag kan se runt om i samhället, där man vid sidan
av företagets lönsamhet och företagets intressen också ser att man inom företagsvärlden har ett hjärta som klappar för Åland och att man vill vara med
och ta samhällsansvar. Det är företagare vars hjärta klappar för Åland och
vars hjärna är duktig på att göra goda affärer, de behöver vi flera av. Vi som
beslutsfattare och företrädare för det offentliga behöver ha regelbundna arenor för möten, diskussioner och att vi kan bygga samhället vidare tillsammans.
Jag tror att ltl Petterson är inne på någonting väldigt viktigt och väsentligt
när man talar om samarbete. Jag anser att samarbetet måste stärkas mellan
det offentliga Åland och de privata företagen, men det finns också behov av
samarbete med tredje sektorn. Sedan måste också företagen på Åland samarbeta mera för att möta konkurrensen utifrån. Man måste stärka sina gemensamma åländska intressen på många olika fält för att stå starka i förändringstrycket och behovet av ytterligare konkurrenskraft som krävs idag i många
tuffa branscher.
Ett forum för den här dialogen, som vi i regeringen från början ville etablera, var tillväxtrådet som här nämndes. Eftersom det är illa känt här i salen
så vill jag berätta att tillväxtrådet har jobbat ungefär ett år och leds av minister Karlström och tjänsteman är Linnea Johansson från näringsavdelningen. Där finns krafter både den åländska arenan, såsom VD Björn Blomqvist,
VD Carita Weiss och styrelseordförande Jan-Michael von Schantz, och medlemmar utifrån såsom hållbarhetskonsult Ylva Lindberg hemma från Norge
och professor i entreprenörskap från Stockholms Universitet Carin Holmqvist. I tillväxtrådet finns en kraft och en enorm kunskap. Det som nu krävs
som nästa steg är att vi kan ta tillvara de goda idéer och förslag som finns i
tillväxtrådet och kanalisera ner dem i vår praktiska politiska vardag och verklighet, så att vi kan omsätta idéerna i handling och att det kommer ut konkreta förslag som kan förverkligas.
Jag skulle vilja säga till den här diskussionen att regeringen i mycket hög
grad värnar och verkar för fördjupade diskussioner med de näringslivets olika
företrädare. De facto, som Ebba Grön sjunger, så sitter både staten och kapitalet ofta i samma båt. Det gör vi här och det gäller att förena våra intressen
för att kunna lyfta Åland gemensamt. Tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Tack till lantrådet som påminde om den tredje sektorn. Jag skulle naturligtvis ha nämnt den också i mitt anförande om jag
bara hade kommit att tänka på den. Den är en av tre jätteviktiga delar på
den pall som hela samhället ska stå på. Näringslivet måste få hjulen att
snurra och tillväxten att öka. Den offentliga förvaltningen ska se till att
ramarna finns där och att reglerna är tydliga. Den tredje sektorn, kultur
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och sport, ska se till att man har skoj medan man arbetar. Det är väldigt
viktigt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, och inte bara skoj, jag skulle vilja påminna om att tredje sektorn idag
både är viktig för ekonomin och sysselsättningen på Åland. Det har vi
studier i och det är viktigt att minnas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Även om jag ställer mig lite tveksam till tillväxt för tillväxtens skull av många olika skäl, miljömässiga och andra, så vet vi de
facto att en balanserad ordnad tillväxt är det som ska få oss ur krisen.
Inte var min fråga överhuvudtaget provocerande på något vis. Jag bara
menade att utskottet hade kunnat höra rådet i det här sammanhanget.
Jag var inte så särskilt intresserad av vilka som ingår i rådet. Men jag
har fått svar på den frågan.
Det fanns en tid när kanslichefen i landskapsstyrelsen en gång per
månad sammankallade de typer av aktörer som lantrådet just nämnde
för överläggningar i ekonomiska frågor. Då kallades verksamheten ekonomiskt råd.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag uppfattade det kanske som om man inte kände till verksamheten i
tillväxtrådet. Jag kan hålla med om att kanske tillväxtrådet också har
haft en lite försiktig profil än så länge i samhället, även om man nog har
visat framfötterna i olika typer av debattinlägg.
Det kanske också är värt att nämna att det vi talar om idag, och som
är viktigt att betona när vi talar om tillväxt, är ju att det ska vara en hållbar tillväxt. Därför finns det i tillväx rådet kanske en av världens bästa
experter på just hållbarhets- och tillväxtfrågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är lätt att hålla med lantrådet när lantrådet säger att de
offentliga landskapspolitikerna ska hitta gemensamma och regelbundna
arenor för att diskutera med näringslivet i olika frågor. Det vore ju konstigt om man skulle ha någonting emot en sådan utsago. Fast den här
målsättningen uppenbarligen finns så har vi ju tvister i dialoger och diskussioner mellan många näringslivsorganisationer både i förhållande till
landskapet och kanske sinsemellan också.
För att konkretisera det här, med tanke på den här utsagan, så ställer
den liberala lagtingsgruppen kravet på lantrådet att landskapsregeringen nu ser till att man hittar en gemensam arena med besöksnäringen för
att lösa den problematiska situationen i den organisationen som tar
emot mycket skattepengar för att bedriva besöksverksamhet.
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Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag kommer inte vidare att beröra den sistnämnda saken. Den ska förstås hanteras efter regler och behov.
När vi talar om fördjupade diskussioner och fördjupad förståelse från
båda sidor så kan man i olika frågor förstås ha olika synpunkter. Det är
ju stundom rimligt att så kan det vara. Jag tror det är viktigt att man hittar en företrädare från näringslivets sida att diskutera med och som
också har stor kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och
vilka möjligheter vi har i samhällets regi att vidta olika typer av åtgärder.
Vi ska ha förståelse för varandras situationer och också diskutera sådana
restriktioner och sådana utvecklingsfrågor som de facto går att realisera.
Från båda håll krävs en ömsesidighet och ett förtroende som man måste
bygga under en längre tid.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Allmänna ordalag igen om samarbete mellan offentliga
landskapspolitiker och näringslivsorganisationer. Det är lätt att hålla
med om allt det här. Men vi får inte gömma oss bakom vältaligheten när
vi ändå ser att det finns en annan verklighet där ute.
Frågan om den miljon som går till en förening, som ska hantera
marknadsföring av Åland för att få hit besökare, den frågan hör ihop
med halvårsbokslutet eftersom de pengarna har flutit ut. Det finns en
anledning att bevaka att vi får valuta för pengarna. Jag nöjer mig inte
med att lantrådet säger att hon inte ytterligare tänker kommentera en
sådan fråga. Det är en fråga som ändå är stor i vårt åländska samhälle.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det finns absolut inte någon anledning att undvika frågan. Jag håller
med, det är viktiga resurser som används för turismens befrämjande.
Naturligtvis kommer landskapsregeringen att se till att de pengarna används såsom avsikten har varit. Det kommer absolut näringsavdelningen och näringsministern att hålla koll på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Perämaa om vad lantrådet sade här
när det gäller kontakterna mellan näringslivet. Samarbetet måste stärkas mellan näringslivet och den offentliga sektorn. Det är väl så som det
egentligen ska fungera i praktiken. Idag när man tittar i tidningar och
lyssna på vad organisationerna säger så är verkligheten inte på det viset.
Vad anser lantrådet? Är förhållandet bra mellan näringsministern, näringsavdelningen och de berörda företagen? Har de en bra dialog?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Min bild av de här frågorna är att näringsministern har en mycket aktiv
approach till det åländska näringslivet. Han för också väldigt mycket
diskussioner och skapar mycket nätverk vad gäller frågor som berör nä-
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ringslivsutvecklingen. Näringsministern är också aktiv när det gäller att
ta initiativ och föra saker framåt.
Sedan finns det naturligtvis frågor där det kan finnas olika åsikter och
olika intressen som ligger i bakgrunden. Jag vill absolut inte gå med på
att det finns dåliga relationer, vare sig med företagarna på Åland eller
med Ålands näringsliv, tvärtom. Däremot så kan man i en enskild fråga
ha lite olika syner.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, inte tror jag att de strider, men de har väsentligt stora skillnader i
sina åsikter åtminstone när det gäller de nya EU-programmen. Konflikt
är ett starkt ord, men det är inte bra utåt sett när man har så stora
åsiktsskillnader i hur man ska bedriva näringspolitiken. Vi från Ålands
Framtid har pratat med både Ålands näringsliv och alla representanter
för företagare och vi har skapat vår åsikt där. Det är ingenting som vi har
tagit från media. Det är inte bra när det kommer ut i media heller.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Man kan konstatera att den som förändrar och den regering som vill
förändra, vilket den här gör, och den som föreslår nya sätt att använda
gamla strukturer på, vänder och vrider på saker och ting och kommer
med nya idéer, möts också av en viss tveksamhet och skepticism. Men
det ska inte hindra oss från att fortsätta att föreslå nya idéer och komma
med nya innovativa grepp. Det är vårt uppdrag och det är minsann hög
tid för att det ska komma nu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Jag kommer att hålla mig relativt kortfattad, åtminstone är
det min målsättning.
Betänkandet är bra, vi har haft ett gott samarbete med majoritetsrepresentanterna i finans- och näringsutskottet och det talar mycket för sig själv. Vi
har kommit till ett välformulerat betänkande på kort tid. Alla parter har ansträngt sig för att få ett bra slutskede i behandlingen av det första halvårsbokslutet som har diskuterats och presenterats här i lagtinget.
Jag kommer att lyfta upp tre frågor som rör betänkandet och till sist en
fråga som inte finns med i själva betänkandet men som ändå var föremål för
diskussion i utskottet.
Först något om själva redskapet, meddelandet om halvårsbokslutet. Alla vi
i utskottet valde medvetet att inte ge förslag på hur ett sådant här meddelandet ska hanteras i framtiden. Ska vi göra det till regelbundet system eller
inte? Hur ska ett halvårsbokslut hanteras och vilken tid under året ska det
komma? Det finns så många aspekter i det här. Vi liberalerna välkomnar att
den frågan kunde diskuteras här i samband med det här betänkandet och vår
diskussion här idag. Vi behöver mera information och egen kunskap angående det instrument som ska komma i och med den nya finansförvaltningslagen, detta att vi ska diskutera bokslutet på ett mera formellt sätt här i lagtinget, mera formellt den tidigare. Bokslutet ska göras till ett speciellt ärende.
Vi får bedöma hur den diskussionen och den rutinen kommer att utvecklas

188

och det får vara en del i det beslutet som ska komma gällande halvårsbokslutet. Om det är rätt att halvårsbokslutet kommer på hösten kan man också diskutera. Vi vet att landskapsregeringen redan har haft inledande seminarium
om nästa års budget och det innan lagtinget har tagit ställning till detta halvårsbokslut. Processen, en tidsram som sträcker sig ända till mitten av september, kan möjligen ifrågasättas.
Vi tycker att det var bra med det första halvårsbokslutet. Det är speciellt
bra i en ansträngd ekonomisk situation. Vi har sett många positiva saker med
att halvårsbokslutet har levererats. Vi var också medskyldiga till den beställning av halvårsbokslutet som lagtinget och finansutskottet gjorde i samband
med budgeten för 2013. Halvårsbokslutet har nu levererats i och med detta.
Man ska inte värdera olika saker men en sak som står väl beskrivet här i
betänkandet, och som vi vill ytterligare belysa, är frågan om likviditeten, de
kassamedel som via reserveringar finns tillgängliga i landskapets ekonomi.
Den likviditeten använder vi nu, genom beslut här i landskapsregeringen och
lagtinget, för att finansiera samtliga verksamheter som vi bedriver. Likviditeten bedömdes enligt landskapsregeringens egna siffror per juni månad detta
år till 49,3 miljoner euro för att sjunka till årsskiftet till ungefär 36 miljoner
euro.
Samtidigt har vi konstaterat, med landskapsregeringens egna siffror, att 40
miljoner euro av denna likviditet består av PAF pengar som har förts in i
landskapets budget. Vi vet alla att PAF medel hålls separat från de övriga
medlen i budgeten. Vi har PAF medel som intäkter och PAF medel via egna
moment som utgifter. De övriga verksamheterna som intäkter via avräkning,
flitpeng och andra avgifter hålls separat.
Vi står inför situationen att likviditeten sjunker från 49 miljoner till 36 miljoner euro och där 40 miljoner är PAF:s likviditet. Jag begär att finansministern rättar mig om jag har fel, men enligt vårt sätt att räkna så innebär det
att det är PAF medel i botten i likviditet och allra senast vid årsskiftet kommer PAF medel att vara de medel som finansierar alla våra utgiftsposter i
landskapets verksamhet. Vi har en skild lagstiftning, vi har en förordning som
reglerar hur man ska använda PAF pengar. Vi har ett fördelningsråd som ger
förslag på hur pengarna ska fördelas. Landskapsregeringen fattar beslut.
Normalt håller vi PAF pengarna separat från den övriga ekonomin. Men nu
sipprar dessa PAF pengar in i landskapets budget som en finansiering av
budgetmomentet för alla utgiftsposter.
För ungefär ett år sedan varnade vi att vi kommer att stå inför ett offentligt
spelberoende. Nu kommer vi in i den aktiva fasen av spelberoendet genom att
PAF medel, som likviditet, sipprar in i alla utgiftsmoment för att finansiera
olika verksamheter. Sjukvård, landskapsandelar till kommunerna för äldreomsorg, dagis, skola och t.o.m. nya klisterlappar till polisbilarna kommer delvis att finansieras med PAF medel. Vi bör vara medvetna om det här. Vi
måste ha en kunskap om vad som sker. Vi tycker därför att det är väldigt bra
att vi gemensamt i utskottet har kommit fram till att begära en likviditetsplan
i samband med kommande budgetar för att vi alla få en bild av den krassa
verkligheten.
Jag var tidigare med i en replikväxling med centerns ltl Anders Englund
angående EU-programmen. Ltl Anders Englund uttryckte sin förnöjelse över
finans- och näringsutskottets skrivning i samband med betänkandet. Ur betänkandet framgår tydligt och klart vilka vi har hört i samband med framta189

gandet av betänkandet. Vi har hört Ålands producentförbund och företagarna
på Åland, därav skrivningen av EU-program. Det finns skäl att verkligen
lyssna på det som utskottet säger. I grunden är det här enkelt. Utskottet säger
att man först ska konsekvensanalysera för att sedan fatta beslut. Det motsatta
vore mycket märkligt. Det är nästan underligt att man behöver säga det. Men
nu är det klart, lagtinget kommer att få ta del av analyser innan beslut fattas.
Så småningom blir det tid för beslut även här lagtinget.
Fru talman! Sedan en sak som diskuterades i utskottet men inte fick utrymme i själva betänkande. Frågan hör ihop med halvårsbokslutet eftersom
det finns utgifter som utlöper under det första halvåret 2013.
Under behandlingen och hörandet av landskapsregeringen fördes det diskussion om statusen för Vårdbron. Det kanske kan tyckas vara en detalj i
sammanhanget men det kan vara fråga om stora pengar. Vi i utskottet kunde
erfara att bron fortfarande undersöks och möjligen snart kunde vi få reda på
brons status. Nu har det snart gått en vecka sedan dess. Undersökningarna
kan möjligen vara färdiga så att kunskapen kan finns hos landskapsregeringen. Jag ber infrastrukturminister i någon mån redogöra för situationen. Vi vet
att själva renoveringen av bron har avbrutits i två olika omgångar. Det har
säkert betalats pengar för det som redan har gjorts. En delfråga i sammanhanget är: Har pengar för renoveringar så här långt gått till spillo eller inte?
Min fråga gäller brons status.
Fru talman! Betänkandet pratar för övrigt för sig själv. Vi är nöjda med det
resultat som har producerats. Tack, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! PAF-pengar används idag och har använts under den förra
regeringen, under finansminister Perämaa, till annat än vad PAF-medel
använts till tidigare. PAF-pengar kommer framdeles att få en större roll,
dock på ett sådant sätt att man inte kan tala om spelberoende som ltl
Perämaa har blivit talesman för. Jag går inte med på att man gör sig beroende av de här pengarna på ett sådant sätt att man måste ha dem. Det
måste filtreras på ett sådant sätt att man inte får det här beroendet. Vi
ska bruka PAF-pengar men inte missbruka.
När det gäller spelskatten så ser den ut som vilken annan skatt som
helst. Jag går inte tillbaka på molekylärnivå och ser var skattepengarna
har intjänats. De kan gå in i budgeten precis som vilka andra skattemedel som helst. Det är väldigt noga att vi undviker missbruk när det gäller
själva PAF-pengarna. Det är vi nog överens. Jag ber att ltl Perämaa väntar på lösningen som nu håller på att skissas på innan man säger att
man har spelmissbruk i landskapet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Lotteriskatten går in i budgeten på ett annat sätt än de PAFmedel som levereras via föreningsrådet för att användas till det som lagtinget och landskapsregeringen bestämmer om. Tidigare har det varit
skilda beslut om och när man ska använda PAF-pengar till någonting
annat än det som det ursprungligen var tänkt för. Begreppet allmännyttan är ganska vitt. Man har använt PAF-pengar för att bygga museer och
konferenshus. Tankar finns att man kunde bygga en geriatrisk klinik för
dessa pengar. Men då har det varit som ett resultat av konkreta beslut
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som har fattats här i lagtinget. Nu när likviditeten sipprar in i den ordinarie budgeten så är läget ett annat och då måste det till andra bedömningar. Kanske vi båda har rätt i denna fråga.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vet att jag har rätt åtminstone. Jag väljer att inte kommunicera någon ytterligare tanke, bara att så här är mitt krav och många
med mig. Jag överlåter åt vicelantrådet att eventuellt i det här skedet
kommunicera. Annars kommer det alldeles tydligt i det budgetförslag
som just nu håller på att svarvas på i verkstaden här intill.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Obundnas utsaga är att de accepterar att man använder
PAF-pengar till att finansiera ytterligare landskapsverksamhet. Det får
vara ett politiskt ställningstagande som var och en har rätt att ha och ta.
Vi måste ändå komma tillbaka till att det i så fall kommer att fattas efter
tydliga beslut förmodligen, och möjligen förändringar i lagar och förordningar.
Jag upprepar, det som sker nu, när likviditeten strömmar över i den
ordinarie budgeten, det sker utan entydiga och klara beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Frågan om landskapets likviditet har blivit aktuell genom
det som vi har annonserat i halvårsredovisningen. Likviditeten är minskande och kommer att vara ansträngd inom några år om vi inte vidtar
åtgärder. Därför föreslår vi också åtgärder i halvårsredovisningen. Vi
kommer att förtydliga åtgärderna ytterligare i samband med den ordinarie budgeten 2014 och 2015. Vi ska i fortsättningen kunna hålla en likviditet så att landskapet klarar sina åtaganden och att vi kan sköta driften
utan att gå till banken.
Fru talman! Sedan tycker jag att ltl Perämaa drar lite långtgående
slutsatser när han säger att PAF-pengar börjar användas för andra saker. Hur vet ltl Perämaa att inte PAF-pengar användes, när han var finansminister, eftersom likviditeten är en enda stor klump i sig? När
man använder sig av dessa pengar så lånar man egentligen. Det kan lika
bra ha skett på det viset för tre år sedan och för sju år sedan. Ingen vet
vilka pengar som är vilka i den stora likviditetsklumpen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är helt korrekt att de in budgeterade PAF-pengarna har
funnits som en del av likviditeten. Men nu kommer vi i en situation som
helt skiljer sig från tidigare. Vi har inte någon annan likviditet kvar än
dessa PAF-medel. Likviditeten sjunker ner till en nivå så att det bara är
PAF-pengar kvar. Det betyder att det är enbart PAF-likviditet som förhindrar att vi måste låna pengar för att finansiera allt det andra som vi
utför. Då är situationen en annan än tidigare. Jag tror inte att det går att
ifrågasätta det. Just PAF-likviditeten och de in budgeterade PAF-medlen
ska fördelas enligt en skild lagstiftning. Den andra likviditeten är mer
fri, även om den också är bunden till viss verksamhet. Situationen är ny
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och vi behöver vara medvetna om det här. Jag hade inte särdeles starka
anklagelser.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi får återkomma mera till detta i den ordinarie budgeten
och användningen av PAF-medlen. Vi står inför en sådan situation att vi
har en minskande skattegottgörelse och vi har en ökande andel PAFmedel i våra verksamheter. Det här är naturligtvis grannlaga frågor att
ta ställning till. Vi kommer att redogöra i den ordinarie budgeten för
vilka grundprinciper som vi föreslår. Sedan hoppas vi på en god debatt
här i lagtinget om saken. Vi hoppas att vi får en så stor konsensus som
möjligt. Det skulle vara olyckligt om vi mellan partierna hade olika syn
på hur de här medlen ska användas i framtiden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har inte tidigare sagt någonting om den process som föregick inför det att vi så småningom hamnade i diskussionen om att det
ytterligare krävs åtgärder för att balansera ekonomin. Vi vet alla att vi i
oppositionen speciellt begärde de åtgärderna som nu sägs att ska
komma i november. Vi krävde att vi skulle få se detta i april redan. Det
är ingenting att diskutera numera, den tiden har gått och ett halvt år har
gått till spillo. Vi emotser detta med intresse, med allvarstyngd oro och
vet om det faktum att det krävs en sådan budget för att balansera ekonomin. Vi ser fram emot den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Som utskottsmedlem i finans- och näringsutskottet så
vill jag ta avstånd från att vi i utskottet på något sätt skulle ha fört fram
att vi skulle gå in i någon speciell fas av spelberoende här. Det är en retorisk konstruktion av ltl Perämaa, jag känner inte igen det från någon
diskussion i utskottet. Det är en efterhandskonstruktion som förs fram
här. Jag förstår inte riktigt det här resonemanget och viljan att visa att
det skulle vara någon form av fula pengar. Vi kan lika gärna vara spritberoende, det finns spritskatt, det finns mobilberoende på grund av att
Finland har mobiltelefoner och det kan vara vad som helst. Jag känner
inte igen det här.
Angående likviditetsdiskussionen så framställer nu före detta finansministern att man skulle ha likviditeten i separata lådor för PAF-pengar
och andra pengar. Så fungerar det inte. Man kan lika gärna säga att det
är PAF-pengarna som har använts först och det som vi har kvar är andra
pengar. Det här är ett konstigt resonemang. Jag trodde att före detta finansministern skulle ha bättre kunskaper än så här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det må tyckas så. Till den delen är det sant och riktigt, vi
förde inte den här diskussionen i utskottet. Men för det har liberalerna
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rätt att dra slutsatser av det eniga betänkandet, föra fram saker och
framåtsyftande föra fram vilka argument som helst. Jag sade inte på något vis att vi var eniga om det här i utskottet. Då skulle det antagligen ha
stått någonting om det. Vi gör den bedömningen som jag här redovisade
för.
Likviditet, ja, pengarna finns där, men så länge som det också finns
en annan likviditet, som kan finansiera underskottet i vår ekonomi på
Åland just nu, så då kan man hela tiden säga att det finns utrymme för
att separera PAF-pengarna för att verkställa det som man i budgetbeslut
har sagt att man ska göra med PAF-pengarna. Så länge som man har lånat av den likviditeten, vi går in i den fasen, så då är pengarna inte
längre fria. Då krävs det skilda beslut och förmodligen banklån för att
man ska kunna frigöra dessa PAF-pengar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är en farlig väg att gå att börja gå in på
de här retoriska konstruktionerna om att man använder sig av en viss
typ av likviditet som finns i kassan nu för ett visst annat ändamål. Det
vore bättre om man inte gav sig i den diskussionen att föra retoriska
konstruktioner om att man nu använder en viss typ av pengar som finns
i kassan. Det är inte så som det fungerar med budgetering, bokslut och
redovisning som vi sysslar med här. Jag tycker att det är fel att göra på
det här sättet. Jag vill ändå framföra det. Det blir olyckligt eftersom det
inte är så som det fungerar. Pengar är inte öronmärkta i en viss låda som
PAF-pengar för olika ändamål. Det är inte så som man hanterar likviditeten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi tror mera på att vi kallar en traktor för en traktor och ett
äpple för ett äpple. Medborgarna behöver ha transparens i politiken. De
behöver veta hur vi hanterar ekonomin. Nu får vi den situationen att det
inte finns någon annan likviditet kvar, siffrorna pekar tydligt på det, det
är ett faktum. En traktor är en traktor, en PAF-likviditet är en PAFlikviditet och ingenting annat. PAF-pengarna har en annan status i vår
ekonomi med skilda inkomst- och utgiftsmoment. Därför är det bra att
den här saken förs fram. Jag räknar med att landskapsregeringen noterar det här i den kommande likviditetsplanen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Perämaa tog upp frågan om Vårdöbron. Vi fick en viss information om dagens situation i utskottshörandet.
Man väntar på vissa provtagningar som visar i vilken kondition bron är.
Det som skulle intressera mig nu, och kanske ltl Perämaa också, är vad
kontraktet säger när man avbryter ett arbete. Vad kostar det landskapsregeringen? Den frågan ställdes aldrig i utskottet. Jag hoppas att ministern i en annan replik kan svara på den frågan eller om hon begär ordet.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I likhet med ltl Eklund så hoppas vi liberaler att vi får svar
på de här frågorna. I viss mån har vi fördjupat oss i frågan och vet att det
utgående från en undersökning 2009 gicks in för en första renovering,
tryckvattenisoleringen skulle bytas. Då visade det sig att bron var i
sämre skick så man gjorde en ny upphandling för att byta kantbalkar
och nu har också den delen avbrutits. Om jag inte har fel så torde anbuden på dessa två projekt tillsammans ha legat på över 1 miljoner euro.
Det blir intressant att höra huruvida dessa pengar kommer till godo eller
inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag måste inledningsvis säga att jag finner detta något
anmärkningsvärt. Tidigare har utskottshörandena varit konfidentiella.
Den information som vi från landskapsregeringen har lämnat har vi förväntat oss att ska stanna i utskotten. Nu är det tydligen nya tider och
nya regler som gäller i strid mot lagtingsordningen.
Vad gäller Vårdöbron så finns den vare sig anmäld i halvårsredovisningarna eller i utskottets betänkande.
Jag har ingenting att dölja. Jag talar gärna om hur statusen ligger.
Statusen är att vi inte denna vecka ännu kommer att få de provresultat
som var förväntade, utan de kommer först nästa vecka, tyvärr.
Men, som sagt, jag finner det ytterst anmärkningsvärt och jag uppmanar talmanskonferensen att noggrant överväga det som har inträffat.
Det här medför ju att man måste bli väldigt, väldigt restriktiv vad man
säger i ett utskottshörande.
Talmannen
Talmannen påminner igen om meddelandet och betänkande som ligger till grund för
debatten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vet inte om det här känsligt eller inte? Men en reaktion
fick vi.
Ett hörande där landskapsregeringen är motpart är ändå något som
sker här innanför husets väggar. Det är mycket riktigt konfidentiellt. Vi
har bara sagt att det kan förväntas rapporter om brons status. Allt det
andra som jag har sagt är sådant som vi har kunnat ta reda på via eget
arbete och fått information från det som har skrivits i tidningarna. Vi
har inte på något vis uttryckt någon åsikt om vad landskapsregeringen i
samband med hörandet har sagt om statusen, bara att det förväntas nya
rapporter. Därför har vi inte avslöjat någonting, även därför att det inte
fanns så mycket att avslöja.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det som jag vände mig emot var det rent principiella.
Frågeställningar och sakfrågor av olika karaktär som förs fram i utskottet är inte alltid meningen att ventileras här i lagtinget. Det är så som
demokratin ser ut. Enligt lagtingsordningen är utskottshörandena kon194

fidentiella. Den information som vi ger i utskottet ska stanna där. Det är
principen jag vände mig emot! Principer är nämligen viktiga för mig, ltl
Mats Perämaa!
Vad sedan gäller Vårdöbron så har jag ingenting att dölja. Det ska bli
mig en sann glädje, så fort jag får mera information, att delge lagtinget
och Ålands folk statusen och den framtida planeringen vad gäller
Vårdöbron.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ur talarstolen har vi liberaler fört fram att vi vill veta
Vårdöbrons status. Vi har inte på något vis avslöjat någonting om vad
som skedde under hörandet. Men om landskapsregeringen, i samband
med ett hörande i ett utskott, för ett resonemang om ett ärende så har
det ju ändå ett intresse att ventileras också i lagtinget. Jag upprepar
igen, vi har inte på något vis avslöjat vad som sades eftersom innehållet i
hörandet icke är offentligt. Alla kan läsa ur betänkandet vilka personer
och vilka organisationer vi har hört. Vårdöbron var föremål för diskussion. Vi begärde en statusuppdatering och den har vi inte fått. Infrastrukturministern gjorde det till en principfråga, utan skäl.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har nu lämnat sitt betänkande. Vi
socialdemokrater noterar också för vår del att denna halvårsavstämning, den
första av detta slag någonsin som finans- och näringsutskottet begärt, har enligt regeringen och utskottet varit en nyttig övning. Hur det blir i fortsättningen finns det anledning att diskutera. Någon typ av formaliserad avstämning under löpande budgetår mellan beviljande instans, lagtinget, och verkställande instans, regeringen, är säkert en både nyttig och nödvändig övning.
Som redan upprepats flera gånger konstaterar utskottet att en svikande inkomstsida är det största bekymret. Där är avvikelserna störst. Försvagningen
kommer av allt att döma också gälla budgetåren 2014 och 2015. Detta sätter
ökad press på regeringen att pressa ner kostnaderna för att på det sättet
uppnå målsättningen en budget i balans år 2015.
Vi socialdemokrater delar uppfattningen att vi ska behålla målsättningen
med en budget i balans år 2015. Vi inser naturligvis att en ytterligare försvagning av inkomstsidan kan göra det väldigt svårt att nå målsättningen redan år
2015. Vi kan inte trolla fram pengar.
För att vara tydlig – vi måste anpassa kostnaderna till en realistisk inkomstnivå och det arbete som redan pågår måste fortsätta och accentueras.
För att minska på kostnaderna anser vi socialdemokrater att strukturella
förändringar ska ges prioritet över kortsiktiga åtgärder som t.ex. permitteringar. Inte heller förespråkar vi massavskedningar av anställda.
Åtgärder som ÅHS vidtagit börjar nu ge resultat, man räknar t o m med att
underskrida budgeten med 1,5 miljoner euro detta år.
Minskningen med 3 000 körtimmar i skärgårdstrafiken och gjorda och beslutade privatiseringar är exempel på strukturförändringar som på sikt kommer att minska på landskapets kostnader.
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En klok och skicklig planering och hantering av de stora pensionsavgångarna de närmaste 5 - 10 åren är en unik möjlighet för landskapet, och för
kommunerna för den delen, att rationalisera och effektivisera verksamheten.
Produktivitets- och effektivitetsökningar är nyckelorden.
Samhällsservicereformen måste nu drivas från ord till handling. Framförallt då det gäller den tekniska sektorn bedömer man att både landskap och
kommuner kan öka produktiviteten och effektiviteten om man samordnar
verksamheten och därmed minska på kostnaderna totalt sett.
Strukturella förändringar inom de områden där de stora kostnadsmassorna finns, ÅHS, Skärgårdstrafiken, personalkostnaderna, samhällsserviceformen, framförallt då den tekniska sektorn, är de områden åtgärderna för att
nå balans mellan intäkter och kostnader bör vidtas.
I den mån det låter sig göras borde man söka kvantifiera, klä i siffror, de
potentiella kostnadseffekterna av ovannämnda strukturella åtgärder.
Utskottet efterlyser en likviditetsplan. Vi socialdemokrater anser att PAFmedel ska kunna användas på ett klokt, långsiktigt och ansvarsfullt sätt för
att stödja landskapets ekonomiska ställning.
Vi stödjer också att landskapsregeringen gör nödvändiga konsekvensanalyser i fråga om de kommande EU-programmen och att lagtinget involveras
på lämpligt sätt. Tack, herr talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Av ren nyfikenhet måste jag få fråga socialdemokraterna hur de
ställer sig till privatisering? Hur ser man på arbetsplatser och hur har
man diskuterat? Det är ju heller ingen hemlighet att man förlorar en hel
del arbetsplatser ute i skärgården. Många har i dagarna fått sina uppsägningsbrev.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Vi anser att landskapets ekonomi måste gå ihop. När det
gäller skärgårdstrafiken kan vi inte se andra möjligheter än att man går
in för att privatisera. Vi är naturligtvis för arbetsplatser, men det är en
annan del av landskapets verksamheter där man satsar på utveckling.
Man måste kunna öka produktiviteten och utnyttja pensionsavgångarna.
Så är det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det låter trots allt som att det finns en ganska stor samsyn i
lagtinget i de här frågorna. Det bådar förhållandevis gott. Jag kan bara
konstatera att socialdemokraterna har svängt 180 grader i den här frågan sedan förra mandatperioden.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Som jag känner det så är det rätt pragmatiska människor
som finns i det socialdemokratiska partiet. Det är många gånger de möjligas konst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

196

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Fogelströms ekonomiska analyser är alltid bra
och väl värda att lyssna till.
Mot slutet fäste jag mig, emellertid, vid uttalande om att landskapet
nog kan använda PAF-medel om det sker på ett klokt, långsiktigt och
ansvarsfullt sätt. Men hur är det med lagen då? Ålands penningautomatförening är en offentligrättslig förening som driver en monopolverksamhet under koncession och de villkor som myndigheten fastställer.
Följer inte därav att också användningen vinstmedlen måste följa lag?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sade att PAF-medel ska kunna användas på ett klokt, långsiktigt och
ansvarsfullt sätt, implicit också ett lagligt sätt. Jag läser in att vi är ansvarsfulla då är vi också lagliga.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det låter betryggande. Här framträder skillnaderna mellan ekonomer
och jurister, må så vara. Nu ansträngde jag mig också att under lokutionen ansvar läsa in legaliteten, men jag saknar den ändå i denna i och
för sig intressanta uppräkning av klokskap, långsiktighet och ansvarsfullhet.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Herr talman! Det var klokt talat, Jansson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, herr talman! Ett stort tack till utskottets ordförande ltl Jörgen Pettersson för ett bra anförande och en bra presentation här tidigare. Man kan
ganska snabbt konstatera att den här halvårsredogörelsen inte är ett mellanbokslut. Det finns ju väldigt mycket här som inte är periodiserat. Vi får väl acceptera det såhär även om jag också kan hålla med det som Ltl Tony Asumaa
lyfte fram i remissdebatten, dvs. att man, förutom det som finns på sidan 7 i
landskapsregeringens meddelande, även kunde ha redovisat budgetutfallet
exklusive reserverade anslag. Trots allt har landskapsregeringen redovisat
större avvikelser.
På inkomstsidan ser vi, förutom den kraftigt försämrade avräkningen, att
också lotteriskatten nu bedöms bli betydligt lägre än vad som tidigare presenterats för oss i lagtinget. Dessutom har oljepriset varit på en lägre nivå än någon kunnat förvänta sig. Förra gången vi hade upp det här i lagtinget gissade
jag på att vi kommer att få en inbesparing i storleksordningen 500 000 euro i
förhållande till budget på grund av lägre bunkerpris. Det baserade jag på
ÅSUB:s då färska undersökning och bedömning att oljepriset skulle ligga under 2012 års nivå. Det här visar sig nu antagligen vara en felbedömning när
landskapsregeringen nu bedömer att inbesparingen kan bli så stor som 1,7
miljoner euro. Hoppas att det stämmer. Vi i den moderata lagtingsgruppen
blir bara glada om man har fel åt rätt håll!
På utgiftssidan verkar det som att landskapsregeringen följer budget i stora
drag, med avvikelser på några ställen, men totalt håller helheten ihop hyfsat
som det ser ut nu.
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Den förändrade situationen och den nu tydliga negativa trenden på inkomstsidan gör att vi är i ett oroväckande läge. Vi måste kunna omvärdera
och anpassa oss till nuläget. Någon kan ju undra varför vi inte inför landskapsskatt eller tar lån för driften nu när ekonomin är ansträngd? Men det är
ingen bra idé tyvärr. Ålänningar betalar redan inkomstskatter, precis som finländare, till kommunen och staten. Att föra in en ytterligare nivå med inkomstskatt vill nog inte något parti göra. Dessutom blir det lite av en Pandoras ask som jag tror Ltl Danne Sundman nämnde här i salen för ett tag sedan.
Det är nog väl känt att man snabbt vänjer sig med nya inkomster och spenderar pengarna på nya utgifter.
Att ta lån för driften eller icke återbetalande investeringar är heller inget
bra alternativ. Det skulle belasta våra kommande generationer. De får redan
tillräckligt med börda p.g.a. vare kommunernas och statens skuldsättning.
Den absolut sämsta fördelningspolitiken är om vi låter våra barn betala för
våra skulder och räntor och därmed betala mer och mer skatt för mindre och
sämre välfärd. Det är i mitt tycke inte rätt och det är dessutom omoraliskt.
Vår generation måste betala för sig.
Det här betyder att det bara återstår en klok utväg. Vi måste ytterligare
minska kostnadskostymen. Det måste vara främsta prioritet nu för landskapsregeringen och man avser ju att komma med en tilläggsbudget. Den
närmsta tiden, med budgetarbetet, både för tilläggsbudgeten och nästa års
budget, kommer att innebära tuffa beslut. Det kommer att svida lite för alla.
Tyvärr, men så är det, vi kommer säkert alla att få ge avkall på något som vi
lovat väljarna. Jag tror därför att hösten kommer att bli politiskt turbulent,
men vi kan klara det om alla har samma insikt om den ekonomiska situationen och har förmågan att kompromissa. Det är precis som lantrådet sade
häromdagen i debatten. Nu måste vi gå från ord till handling.
Det är dags att sluta med enskilda medieutspel om vad man inte kan spara
på och istället svetsa samman regeringsgänget till handling enligt regeringsprogrammet, omställningsbudgeten och de nya utmaningarna. Vi från den
moderata lagtingsgruppen är beredda att handla!
Herr talman! Till sist så vill jag beröra likviditeten. I det här betänkandet
lyfts likviditeten fram och den negativa trenden som finns där likviditeten
förväntas minska med drygt 13 miljoner euro till årets slut för att då vara
närmare det som bör finnas som minimi-likviditet i landskapet. Jag tror att
landskapsregeringen tidigare mest har behövt syssla med likviditetshantering
när man har haft bra med pengar i kassan, men nu, om någonsin, är det viktigt med likviditetsplanering, inte bara hantering, utan uttryckligen planering.
Likviditetsplanering handlar i princip om att förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Då har man möjlighet att agera i tid om det
behövs. Om man till exempel har för låg kassalikviditet finns risken att betalningssvårigheter uppstår vid plötsliga oförutsedda händelser. Dessutom kan
problem uppstå på grund av säsongsvariationer och liknande. Därför måste
man också ha en likviditetsreserv.
Liksom en för låg kassalikviditet kan en för liten likviditetsreserv resultera
i att man inte klarar av att sköta sina utbetalningar. Detta kan skapa följdproblem som t.ex. förseningsräntor och som i sin tur i långa loppet kan leda
till att landskapets förtroende skadas. Dessutom brukar det vara så att när
man oförberedda hamnar i en situation med likviditetsbrist så uppstår ett
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akut lånebehov som kan orsaka onödiga extra kostnader. Man måste alltså se
över rutinerna och optimera likviditeten för att så långt som möjligt undvika
negativa effekter och kostnader. Den likviditetsplanering som nu efterlyses är
alltså ytterst nödvändig.
Vi från den moderata lagtingsgruppen hoppas att landskapsregeringen ser
detta som något positivt och som ett stöd för det fortsatta arbetet med landskapets finanser. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Talman! Resonemanget, som ltl Carlsson för fram från moderaterna, om
likviditetsplanering stöder vi gärna. Man behöver göra allt det här som
sades.
Lite konfunderad är vi över de starka mothugg som också kom från ltl
Carlsson om den del av likviditeten som berör PAF. Om vi gemensamt
konstruktivt ska diskutera de här sakerna så borde det vara ömsesidigt
så att man inte genast ger sig på det som den andra parten för fram i
diskussionen.
Det som hade lite spets i anförandet var en kritik riktad mot regeringskollegorna om behovet av att samlas nu för att nå den ekonomiska
situation som vi alla eftersträvar. Vi blir lite förundrade över att den diskussionen och den kritiken måste föras fram här i salen på det här sättet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Min replik på ltl Perämaas anförande om PAFmedlems retoriska konstruktion berodde på att jag faktiskt upplevde att
ltl Perämaa förde fram det på det viset. Det var en sak som vi överhuvudtaget inte hade diskuterat i utskottet. Jag upplevde att det var en retorisk konstruktion för att uppnå någon form av mediauppmärksamhet.
Man kallar det för att vi nu har gått in i någon form av aktiv fas med
spelberoende. Detta såg jag som lite märkligt. Jag tyckte att det fanns
skäl att ta en replik på det. I övrigt är vi överens om att det behövs likviditetsplanering.
Jag avslutade mitt anförande med att säga att jag hoppades att landskapsregeringen ser det här som ett stöd i det fortsatta arbetet med
landskapets finanser.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Om vi ska ha en konstruktiv diskussion om olika saker
framöver så ska vi inte påstå att andras framträdanden bara är ett retoriskt sätt att föra fram någonting som man vill ha uppmärksamhet för.
För vår del fanns det nog faktiskt en oro i den frågan när vi valde att
lyfta den.
Ltl Carlsson är ju en utbildad man på det ekonomiska området, om vi
glömmer retoriken så kanske ledamoten kunde ha en åsikt om huruvida
det som vi för fram är korrekt och riktigt rent budgettekniskt eller inte.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Rent bokföringsmässigt kan man så klart härleda likviditeten till vissa anslag. Man kan ha förståelse för att det kan uppstå
en oro. Men så pass erfaren som ltl Perämaa är, som tidigare finansmi-
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nister, så vet han att man inte kan koppla ihop likviditeten bokföringsmässigt på det sättet och säga att en viss låda är avsedd för exakt vissa
eurosedlar och centmynten är avsedda för just en viss verksamhet. Man
kunde lika gärna säga att de fasta pengarna redan har förbrukats till
någonting annat och nu används någon annans pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kommer med en rättelse. Ltl Petri Carlsson sade att i
en tid som denna är det nog ingen som tänker på eller ska tänka på
landskapsskatt, extra landskapsskatt eller tillfällig landskapsskatt. Men
under remissdebatten om detta ärende så sade ltl Runar Karlsson, som
inte är här tyvärr, att vi får nog alla vänja oss vid höjda skatter. När man
då ser på det regelverk som styr lagtingets verksamhet, och det gjorde
jag vid den debatten, så vet vi vilka extra skatter självstyrelselagen innehåller. Det är inte på det viset att ingen skulle tänka på extra skatter,
tvärtom. Centerns gruppordförande uttalade en uppmaning till oss att
vänja oss vid sådana.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag har egentligen väldigt svårt att försvara vad en
annan lagtingsledamot har sagt här. Men som jag tolkade ltl Runar
Karlssons anförande så var han inne för att kommunerna skulle bli
tvungna att höja skatterna, men inte att vi skulle införa en separat landskapsskatt. Ltl Runar Karlsson såg det nog eventuellt mera från sitt eget
kommunala perspektiv i sin kommun. Det är möjligt, det får han svara
för själv.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen
Talmannen preciserar att begränsningen för den här debatten är betänkandet som ligger till grund för behandlingen. Det inkluderar meddelandet. En allmänpolitisk debatt
tillåts inte.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Först vill jag tacka utskottet för ett bra arbete. Det blev bra
dialoger och diskussioner. Vi har kommit till ett gemensamt beslut och betänkande. Presentationen som ordförande gjorde var väldigt bra.
På begäran av finansutskottet så har landskapsregeringen presenterat en
halvårsrapport om budgetförverkligande som finansutskottet har behandlat i
sedvanlig ordning.
Jag tar upp vissa utvalda delar i rapporten. Det är första gången som en
halvårsrapport presenteras. Man kan ställa sig frågan; har den gett den information till lagtinget som vi önskade? Personligen tycker jag att rapporten
har gett en vägledning över vårt ekonomiska läge i de olika verksamheterna
idag. Rapporten har skapat ett visst merarbete för de berörda, men också gett
en nyttig budgetuppföljning av respektive verksamhet. Det arbetet tror jag att
man kan dra nytta av i den pågående ordinarie budgetbehandlingen.

200

Om vi i fortsättningen ska göra halvårsrapporter i lagtinget är för tidigt att
säga. Viktigt är att de olika verksamheterna och avdelningarna har interna
budgetuppföljningar i fortsättningen.
En reform innebär inte per automatik en inbesparing. Det har tydligt gymnasiereformen visat där man gör en beräknad överskridning av budgeten på
årsbasis med dryga en halv miljon. Därför är det viktigt att ordentliga beräkningar och analyser görs före man förivrar stora förändringar i verksamheter
som fungerar.
Finansutskottet har i tidigare utlåtanden påpekat vikten av att uppgjorda
budgeter bör hållas annars är det omöjligt att få en budget i balans.
Enligt halvårsrapporten har polisen ett tilläggsbehov på cirka 100 000200 000 euro, vilket troligen kan bli betydligt mindre enligt vad utskottet har
erfarit. Om polisens organisation ska ha dagens omfattning så måste det tillföras mer pengar eller så måste man minska polisens verksamhet. Det är beslut som landskapsregeringen bör ta ställning till.
Den starka kassa som många gånger har nämnts att landskapet har är i
verkligheten ganska bräcklig. Att luta sig tillbaka och slå sig till ro och förvänta sig att pengarna kommer någonstans ifrån PAF är inget bra alternativ
på långsiktiga lösningar för att finansiera landskapets budgetunderskott.
Pengar från PAF bör användas i kloka investeringar.
En stor del av de likvida medel som landskapet har idag består av reserverade pengar till olika projekt som inte har blivit verkställda.
I debatten om halvårsrapporten togs den framtida finansieringen av de nya
e-programmen upp. Utskottet har hörsammat detta och har haft hörande
från olika berörda intresseorganisationer.
En stor oro råder bland jordbrukare och företagare att man tappar konkurrenskraft med ett försämrat stöd om det blir en verklighet. Vi har redan ett
sämre utgångsläge p.g.a. våra transporter. Därför är det livsviktigt att konkurrens- och konsekvensanalyser görs innan man fastställer de slutliga stödbeloppen.
Jag är lite förvånad över den envishet som minister Karlström driver i den
här frågan utan att lyssna och ta åt sig av vad de berörda har för åsikter. Har
vi råd att sätta våra näringar i en sämre konkurrenssituation än vad våra närområden har? Bara jordbruket står för 45 procent av våra exportinkomster
idag. Friska pengar!
Några ord om ÅHS. Man kan konstatera att ÅHS påbörjade arbetet att få
budgeten i balans och att få ekonomin under kontroll. Man måste ge dem en
eloge för det arbetet som har påbörjats. Man har fått personalen att bli kostnadsmedvetna. Man försöker hitta smarta lösningar på gemensamma upphandlingar tillsammans med andra sjukvårdsdistrikt. Det är ett bättre samarbete mellan klinikerna.
ÅHS har en eftersatt IT-sida idag och det kan komma ännu mera inbesparingar när man får det under kontroll. Tack.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Jag börjar mitt anförande med tacka utskottet för det här
meddelandet. Under debattens gång har det förts ett resonemang om vi ska
begära in halvårsrapporter i fortsättningen. Jag tycker att det är en intressant
diskussion. Med råd från näringslivet och andra effektiva företag så är det
just när man får en sådan här redogörelse som man speciellt i ekonomiskt
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strama tider har möjlighet att påverka både utgiftssidan och inkomstsidan
ganska snabbt. Det är viktigt att man är medveten om vad som händer. Det är
väl det här medvetandet som det här betänkandet skapar. Vi blir mer alerta.
I utskottets synpunkter fanns en intressant kommentar: ”lagtinget har vid
flertal tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin.” Den diskussionen känner vi igen. Då kan man ändå ifrågasätta hur det kommer sig
att Ålands gymnasiums och Ålands polismyndighets verksamheter nu överskrider? Det här är någonting som vi måste ta krafttag mot och se till att det
inte sker inför nästa budgetmoment. Misstag när det gäller löneöverskridningar borde man kunna förutse. Det är ju enda enkel matematik.
Den intressantaste punkten handlar om utskottets syn på framtiden. Till
min förvåning fanns det egentligen ingen diskussion om utbildning. Man talar om näringslivet som är motorn i det åländska samhället. Man talar om
konkurrensvillkor osv. Men hur skapar vi den här motorn? Där är det ju utbildningen som är helt central. Vi borde kanske mera diskutera utbildning i
den här salen än vad vi gör idag.
Herr talman! Den finska regeringen har fattat ett omfattande principbeslut
för att stärka den ekonomiska tillväxten, även här för att balansera ekonomin.
Det här kommer att påverka Åland. Vi hoppas att tillväxten också påverkar
våra likvida medel. Här borde vi vara steget före. Ett förslag är att förlänga
arbetskarriärer och göra den offentliga serviceproduktionen effektivare. Effektivitet är här ett nyckelord, vilket jag saknade i framtidssynpunkterna i utskottets betänkande. Hur kan vi skapa service effektivare? Den offentliga sektorn måste bli mer effektiv och mer digital. Här har regeringen startat samhällsservicereformen och den digitala agendan. Men det här arbetet måste
komma igång snabbare, för nu ser vi att det tär för hårt på vår balans.
Som tur är har vi fortsättningsvis låg arbetslöshet på Åland men det betyder inte att vi kan sätta oss ner och rulla tummar. Vi behöver bli bättre på
sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det här har utskottet inte heller diskuterat så mycket. Arbetslösa borde får morötter för att ta emot arbete.
Här lite kort om utbildningen. Det är viktigt att studeranden blir färdiga
och kommer fort ut i arbetslivet. Borde vi på Åland se över studiestödet så
som i riket så att studiestödet stiger men betalas ut under en kortare period.
Detta borde sporra till att man blir färdig tidigare.
I det ekonomiska läget vi befinner oss i nu kommer vi att behöva göra stora
reformer. Vi måste erkänna att vår utgiftsnivå är för hög och att tillväxten
kommer att bli låg under de kommande åren då räntenivån stiger och penninglikviditeten minskar. Vi kan inte bara lita på högre tillväxt utan vi måste
strukturera, spara och stimulera. Men vi får inte heller spara så mycket att vi
tillåter det åländska samhället att stanna upp. Om man sparar så att kommunerna har det svårt och vi också från landskapets sida sparar för hårt då är vi
inne på en farlig väg. Det är en balans som gäller här. Vi vet att det finns
pengar i de åländska fickorna och vi behöver också få de här pengarna in i
samhället för att få affärerna att börja rulla igen.
Herr talman! Nyheten om Nokias försäljning här i veckan var intressant.
Det skapade både glädje och sorg. Nu hoppas Finland på nya innovationer
och spin-offs för att skapa tillväxt.
Här har Åland en möjlighet. Med vår utbildning som vi borde arbeta mera
med kan vi framförallt när det gäller läskunskap ha en central roll. Vi har fått
alarmerande uppgifter om att våra nior är nio månader efter i sin skolgång
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jämfört med finska elever i den senaste Pisamätningen då det gäller läsförståelse. Ska vi få nya företag och skapa tillväxt så måste vi ha unga som kan läsa.
Här är ett stort problem. Då det kommer till pojkarna är klyftan ännu större.
De släpar efter med över ett år efter. Detta är ett samhällsekonomiskt problem som måste börja diskuteras. Har Åland råd att skapa en väldigt ojämlik
situation där pojkarna närmar sig de resurssvaga utvecklingsländerna? Vem
ska föra våra företag framåt? Här måste speciellt papporna ta sitt ansvar och
vara goda förebilder för de unga pojkarna. Vi borde visa att det lönar sig att
lära sig. Även näringslivet har en avgörande roll. Läsande manliga förebilder
är avgörande. Vi behöver vända trenden nu! Forskning visar att det kan ta tre
år så har vi redan fått igång det här.
Det här är framtidsfrågor som kommer att skapa tillväxt, de frågorna
borde finnas med och vi måste börja diskutera dem ofta. Det är de unga som
är framtiden och det är de unga som ska få motorn att rulla i det åländska
samhället, precis som utskottet har skrivit. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Med dagens teknik så kan man ta del av ett ganska intensivt
nyhetsflöde. Just nu står jag den mesta vakna tiden på en potatisupptagare
men radiohörlurar så får man ta del av mycket intressant. Jag hörde igår, och
också tidigare under veckorna, på de så kallade finlandsvenska nyheterna.
Man blir lite nedstämd när man hör på rapporteringen från Finland. Det är
ett väldigt pressat läge. Det är kris, det är inbesparingar, det är nerskärningar
och det är försämringar. Det är överhuvudtaget ett tufft och hårt klimat. Jag
drog lite på mun när finansminister Urpilainen tyckte att det var oppositionen som i detalj skulle svara på hur inbesparingarna skulle ske. Jag kommer så
väl ihåg det replikskiftet som jag hade med de moderata vännerna under den
senaste budgetdebatten som vi hade här.
Det är stora bekymmer i den finska ekonomin, den ekonomin som vi är
kopplade till. Prognoserna och framförallt samhällsdebatten är väldigt dystra.
Jag ser att vi har vår värderade generalkonsuln från Sverige på läktaren.
Jag lyssnade också på statsminister Reinfeldts regeringsförklaring. Jag blev
väldigt imponerad. Han pratade om att vi vill göra ett bra land bättre, han
pratade genomgående om entreprenörskap, näringslivsutveckling, att man
skulle stärka köpkraften och att man skulle sänka skatterna. Det var en röd
tråd i en borgerlig regeringsförklaring.
Herr talman! Då kanske man kan fundera på hur det här berör Åland och
hur det berör detta betänkande? Ganska mycket de facto. Det är intressant att
fundera på hur det här berör den vänsterledda regering som vi har här på
Åland.
När det gäller entreprenörskap och näringslivsutveckling så hade jag satt
ner ett par punkter som råkade sammanfalla ganska långt med det som ltl
Jörgen Pettersson sade. Det vill säga att vi har fullt krig mellan de viktiga näringslivsorganisationerna och vår regering, utom i Visit Åland där man har
ett eget krig som näringsminister säger att man inte kan göra någonting åt,
trots att vi satsar över 1 miljon euro i den organisationen. Det är ju nu om någonsin som det skulle behövas en seriös näringspolitik.
När det gäller att stärka köpkraften och att sänka skatterna så tror jag att
den minnesgode minns att jag var väldigt kritisk till den politik som nu sittande regering driver, dvs. att man drar ner stöden till kommunerna och man
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slopar avdragsmöjligheterna. Det här slår väldigt tufft, det slår mot glesbygden, det slår mot de sjuka och det slår mot andra utsatta grupper. Det här leder obönhörligen till att köpkraften istället sänks ute i det åländska samhället
samtidigt som skattetrycket på medborgarna ökar och den överstora offentliga sektor vi har sitter mer eller mindre i orubbat bo. Det här är i och för sig
sann vänsterpolitik, men jag tror inte att det är bra för Åland.
Ålands Framtid lade senaste höst ett förslag om att minska konsumtionsutgifterna med fem procent. Jag nämner inte några namn men det var flera
ledamöter som blev helt rabiata och ansåg att det här var totalt orealistiskt.
Som känt ökade konsumtionsutgifterna med 1,8 procent istället. Det är det
som är det bekymmersamma. Man ser att finans- och näringsutskottet skriver: ”Utskottet konstaterar att landskapsregeringen ser allvarligt på situationen.” Ja, kanske just nu. Men vi har ju ett förlorat år bakom oss igen och
det hoppas jag att finans- och näringsutskottets ordförande håller med mig
om.
Den kläm som man hade ifrån utskottet när man behandlade den ordinarie
budgeten var synnerligen bra och skulle ha varit synnerligen väsentlig att
hålla fast vid. Men istället fick vi en tilläggsbudget här i mars-april där det
överhuvudtaget inte fanns några tankar om att man skulle spara och effektivisera i den offentliga sektorn. Då såg allt så bra ut och prognoserna var hur
ljusa som helst. Nu står vi här med en helt annan bild. Detta är det allvarliga.
Jag tror att det skulle vara viktigt att man i god tid sparar så att man kan göra
det på ett eftertänksamt och förnuftigt sätt.
Herr talman! De skrivningar som finans- och näringsutskottet har om att
näringslivet är motorn i det åländska samhället, de håller jag helt och hållet
med om. Jag tycker det är bra skrivningar här. Jag brukar ibland vara kritisk
till det som levereras från finans- och näringsutskottet, men jag tycker att det
här är bra skrivningar. Kan man få någon typ av utfästelse från utskottets
ordförande angående på vilket sätt man tror att det här kommer att leda till
någon förändring i den näringspolitik som vi har idag? Tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Tack för den vänliga frågan. När det gäller det som vi
skrev i samband med den ordinarie budgeten för 2013 så tycker jag att
den debatten möjligen börjar bli rätt obsolet, i varje fall har den passerat
bäst före datum. Då förklarade jag det som så att de åtgärder man hade
vidtagit i ÅHS var för mitt vidkommande just då tillräckliga, och det
tycker jag att dagens situation har visat eftersom man de facto har fått
styrsel på den organisationen som utgör den största kostnadsmassan i
vår budget.
När det gäller hur vi ska entusiasmera näringslivet för att gå framåt så
vill jag hävda att mitt ansvar är lika stort som ltl Anders Erikssons ansvar och lika stort ansvar har alla andra som plägar sitta i det här rummet. Vi är alla med i den här leken att försöka få näringslivet att göra sitt
absolut bästa.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att ltl Pettersson anförande och mitt anförande var ganska
samstämmiga om att det inte fungerar bra just nu mellan landskapsregeringen och näringslivets företrädare. Det bekymrar mig mycket. Jag
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tror att nu, om någonsin, så skulle det behövas en verkningsfull och aktiv näringspolitik. Där tror jag att vi var ganska eniga. Därför ställde jag
frågan om vad man tror att de här skrivningarna kommer att leda till?
När det gäller den kläm, den mycket, mycket förtjänstfulla kläm som
finans- och näringsutskottet hade så tog den absolut inte enbart sikte på
ÅHS. Klämmen tog ju generellt sikte på landskapsförvaltningen.
Nog tror jag, utskottsordförande Pettersson, om vi är riktigt ärliga
med varandra, att också utskottsordförande Pettersson hade andra förväntningar när man enhälligt tog den här skrivningen i finans- och näringsutskottet. Den gick enhälligt igenom lagtinget och 3 1/2 månad senare så kommer det en tilläggsbudget där det överhuvudtaget inte fanns
ett spår av det som lagtinget beställde. Nog måste ju det kännas lite
tungt för en utskottsordförande?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Nej, det är absolut inte tungt, tvärtom. Jag tycker att
det var ett stort steg framåt. Det var ett särskilt viktigt steg framåt. När
man ska gå långt så måste man ändå börja med ett steg, det är nog rätt
viktigt.
När det handlar om den debatt som vi nu för om halvårsmeddelandet
så är jag rätt övertygad om att genom att nämna att där kanske finns lite
grus i maskineriet för tillfället så kan man tillsammans få bort det och
faktiskt sätta sig ner och prata om hur man vill att vi ska fortsätta bygga
det här samhället. Det gör man nog genom att hålla blicken mera framåt
än bakåt, vilket jag tycker att vi har gjort från utskottets sida. Därför är
jag väldigt nöjd med att vi dels har nått det enhälligt och dels fått formuleringar som jag tycker att är viktiga. Näringslivets tillväxt är antagligen
det som behövs för att vi på riktigt ska få fart på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är åtminstone vi två helt överens om och det tror jag
förhoppningsvis resten av lagtinget är.
Ltl Pettersson använder sig ofta av bildspråk. Det är klart att en resa
börjar med ett steg, men i det här fallet så gick faktiskt stegen bakåt
istället för framåt. Speciellt om man är bakom regeringsblocket så har
man väl ett visst intresse av att försöka förklara bort och man har en
ganska tydlig beställning på hur man bör göra. Om den beställningen på
något sätt inte uppmärksamgörs så förstår jag att man kanske vill måla
den situationen i lite otydliga ord.
Jag tyckte det var synd att man inte tog fasta på den goda beställning
som finans- och näringsutskottet och lagtinget hade för då hade situationen sett mycket, mycket annorlunda ut. Som känt är det här en samhällsekonomi som tar lång tid att få på rätt spår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Det har gått fem år sedan krisen i världsekonomin slog till.
På Åland, som haft en jämförelsevis lång nådatid, känner vi nu också på allvar av de negativa konsekvenserna.
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Finans- och näringsutskottet konstaterar i sitt betänkande över halvårsredogörelsen att landskapsregeringen nu bedömer att det ackumulerade underskottet kommer att uppgå till drygt 42 miljoner euro. Landskapets likviditet
har redan försämrats drygt 100 miljoner euro på fem år och förväntas
krympa till 36 miljoner euro vid årsskiftet.
Tack vare en skuldfri ekonomi, utjämningsfonden och en för övrigt mycket
stark likviditet vid ingången till lågkonjunkturen har vi klarat oss så här långt,
men nu börjar det bränna i knutarna.
På grund av ytterligare förväntade tapp på inkomstsidan har tumskruvarna
dragits till ännu hårdare. Att nu ytterligare plocka bort i storleksordningen 25
miljoner euro kostnader för att klara målen i omställningsbudgeten är mycket
slitsamt för vår regering.
Herr talman! År 2008-2009 förutspådde jag en djup och lång ekonomisk
kris för landskapet. När en del då krävde budget i balans inom några år hävdade jag att det kunde dröja ända till år 2015. Nu vet vi att till och med den
målsättningen är mycket tuff. Det är regeringens ambition att klara av det,
men man måste komma ihåg att det i första hand är konsumtionsutgifter som
måste minskas för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Största delen är
löneutgifter. Det handlar om att skära bort många arbetsplatser. Att drastiskt
kapa jobb leder till ökad arbetslöshet och i värsta fall social utslagning, dvs.
AMS konton och sociala budgetarna ansträngs ytterligare.
Vi står alltså inför en svår balansgång där oförsiktiga ingrepp för att sänka
kostnadssidan i budgeten kan leda till motsvarande eller än större kostnadsökningar samtidigt som konsumtionen i samhället minskar vilket till råga på
allt elände påverkar företagen negativt, alltså jobben och skatterna igen. Visst
låter det här hemskt och svårt – och det är det.
Nå, då måste vi öka inkomsterna. Ja, det finns möjligheter att höja avgifter
för olika former av samhällsservice, men tyvärr – den allra största delen av
inkomstsidan rår vi inte själva om. Vi är i händerna på Finlands ekonomi,
vårt så kallade avräkningssystem är föråldrat och skattegottgörelsen krackelerar när åländska företag nu har uppförsbacke.
I huvudsak har vi egentligen tre reella utvägar att öka samhällets inkomster, enligt mig, och då ser jag inte bara till landskapets ekonomi. För det
första, genom kommunala skatter och försämring i avdragssystemen. För det
andra, genom avgiftshöjningar på offentliga tjänster. För det tredje genom
stimulans av näringslivet som påverkar skattegottgörelsen.
Herr talman! Det jag säger kan verka pessimistiskt, men det är bara en beskrivning av den verklighet vi står inför. I grunden är jag positiv och jag tror
på framtiden även denna gång. Med det jag sagt menar jag inte att Åland nu
snart är i klass med de europeiska problemstaterna. Nej, vi har fortfarande
stora möjligheter att undvika upplåning och istället gå stärkta ur depressionen. Krismedvetenheten finns i samhället och beredskap att handla finns i
landskapsregeringen.
Vi måste förverkliga en ”ny offentlig ekonomi” på Åland. Kort kan detta paradigmskifte åstadkommas i följande tre steg genom att: 1) Anpassa kostnadskostymen till inkomsterna utan att skada välfärden oåterkalleligt. 2)
Ständigt effektivisera alla verksamheter – även under goda tider. 3) Långsiktigt krympa den offentliga sektorn till förmån för den privata. Det här har jag
sagt flera gånger tidigare. Jag vidhåller att det är en mycket viktig bit.
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Jag inte tror på drastiska förändringar. Det är sådant som lätt kan sägas i
debatten men som är svårt och farligt att genomföra för den som har det totala ansvaret, dvs. landskapsregeringen.
Punkt 1 och 2 har det sagts mycket om och just nu arbetar regeringen hårt
inom dessa områden. Den tredje punkten har jag, som sagt, vid flera tillfällen
under de senaste fem åren tagit upp till diskussion här i salen och jag vill göra
det igen. Alltså, att sätta mål för offentliga sektorns långsiktiga krympning!
Det är ett bra uttryck. Jag hävdar att varje procent minskning där frigör arbetskraft till den privata sidan som behöver arbetskraft när hjulen börjar
snurra på nytt. Och allt som görs bättre av privata bolag ska sakta men säkert
bort från den offentliga budgeten. Men, som sagt, det går inte att totalförändra över ett år, inte ens över en mandatperiod. Att se processen åtminstone
över en konjunkturcykel, 5-8 år är klokt och realistiskt.
Det måste bli ett axiom att spara under goda tider – använda fonderade
medel under dåliga tider - och framför allt att alltid arbeta med de små förändringarna. Alla ministrar ska ha en osthyvel i fickan. Bara att inte tillåta de
absoluta siffrorna att öka på offentliga sidan gör att inflationen, säg under en
tioårsperiod, dramatiskt förändrar förhållandet mellan offentlig och privat
sektor till den senares fördel. Det är bara att sätta sig ner med räknemaskinen
och räkna.
Herr talman! Precis som finans- och näringsutskottet konstaterar i sitt betänkande är det en viktig ingrediens i politiken att se till att hela det åländska
näringslivet tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor och verksamhetsförutsättningar. Näringslivet är motorn i samhällsbygget. Här skapas jobben som
ger skatteintäkter till för att täcka våra offentliga behov. Det går inte att
stanna motorn i en lågkonjunktur – då kommer vi aldrig ur den. Vi behöver
tillväxt och jag hävdar att Åland har potentialen bara vi politiker ser till att
våra näringar har minst lika bra förspänt som konkurrenterna ute på marknaderna.
Tillväxt och export är nycklarna till nya framgångar för åländskt näringsliv.
Det genererar jobb, inkomstskatter och skattegottgörelser. Inom regeringsblocket är vi eniga om att tillväxten är central och att den i huvudsak uppnås
genom: Entreprenörskap och idéer, minskad byråkrati, kompetent arbetskraft, flexibel finansiering samt utbildning och forskning.
Landskapsregeringen vet att vi måste investera i lågkonjunktur och kommer inte att strypa detta viktiga verktyg. Investeringar är inte bara fysiska.
Utbildning är investering och satsning på unga entreprenörer är en viktig investering för framtida tillväxt.
Herr talman! Även om känns och är tungt just nu så är jag övertygad om
att även denna ekonomiska kris kommer att leda till något positivt. Tack, herr
talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Torbjörn Eliasson för ett intressant anförande.
Ledamoten gå in på att vi ska privatisera så mycket som möjligt. Vad
är fördelarna och nackdelarna? Vad kan vi privatisera så att vi inte hamnar i en situation där vi sedan ändå måste stå för fiolerna? Då förlorar
vi.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag använde kanske inte ordet privatisera. Jag sade
att jag vill se en långsiktig förskjutning av den stora offentliga sektor,
den ska krympas till fördel för den privata sektorn. Det medför att flera
viktiga mål uppfylls. Ett mål är att vi kan få in ny arbetskraft i det privata näringslivet som behöver mera arbetskraft, åtminstone när hjulen
börjar rulla på nytt. Det som man kan göra i det privata näringslivet
bättre än vad vi gör inom det offentliga, det ska man överföra. Det är
ingen idé att vi sysslar med det. Vi hinner inte gå in på detaljerna om
hur det ska gå till.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är ändå en diskussion som man behöver föra. Vi
har ju sett vad som har hänt på den svenska sidan när man har privatiserat allt från åldringsvård till sjukvård osv. Det finns nog en gräns där
också. Vad har samhälle för ansvar?
Ledamoten tar också i sitt anförande upp ett resonemang om att vi
både kommer att ha höjda skatter, lägre service och höjda avgifter. Hur
resonerar ledamoten? Det är egentligen frågan om en dubbelbeskattning. Om riket höjer skatten och sedan höjer vi dessutom avgifterna så
slår det hemskt hårt på den samhällsgrupp som egentligen borde bidra
till att få igång hjulen. Kan vi både ha höjda avgifter, höjda skatter och
dessutom erbjuda medborgarna lägre service?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Första frågan; vad kan vi privatisera? Jag ska svara
på den frågan på ett annat sätt. Jag ska säga vad jag definitivt inte tycker
att vi ska privatisera. Jag tycker inte att vi ska privatisera sjukvården.
Jag är mycket tveksam till privatisering av utbildningen, där har vi sett
negativa exempel i Sverige. Det finns mycket under vårt paraply som
kan göras bra och bättre ute i det privata näringslivet.
När det gäller den andra frågan så räknade jag upp generellt vad man
kan göra. Jag sade inte att man ska höja skatter och avgifter samtidigt,
men man kan också tvingas göra det. Man kanske måste höja avgifter
och man kanske måste höja för att få det att gå ihop.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det var ett balanserat anförande och mycket bra. Jag
håller med ltl Eliasson i många saker som han framförde. Ett bekymmer
är att vi har haft en utjämningsfond på nästan 100 miljoner och den är
förbrukad. Nu säger ltl Eliasson att man måste lära sig att spara under
goda tider. Jag tycker att man alltid ska ha ett sparmål. För att det finns
pengar så behöver man inte spendera. Det är precis som i den privata
ekonomin, om man förbrukar var efter det kommer in så har man ingen
likviditet eller kassa. Det här är ett bekymmer politiskt. Utbudet av åtgärder, service och allt bara ökar, vi ökar myndigheternas tillsynskontroller och allt kostar. Vi måste ju någon gång lära oss att säga stopp.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Vi har haft otroligt stor nytta av utjämningsfonden.
Den byggdes upp därför att den skulle kunna användas när det blir dåliga tider. Som jag ser det så ska man se över en konjunkturcykel, man
har en högkonjunktur och då ska man spara och bygga upp fonder. Det
är meningen att fonderna ska användas för att man inte dramatiskt ska
behöva skära ner på välfärden under lågkonjunkturen sedan. Vi ska vara
tacksamma för att man har byggt upp utjämningsfonden. Men nu måste
vi spara otroligt mycket och försöka få kostymen rätt. Jag är osäker på
om vi får den i balans till 2015. Regeringen gör sitt bästa.
Jag sade faktiskt i mitt anförande att man ständigt ska effektivera alla
verksamheter även under goda tider. Vi måste alltid spara, ministrarna
borde ha en osthyvel i fickan hela tiden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Ja, så skulle man önska att det skulle vara, men i
verkligheten är det inte så. Därför har vi den ekonomi som vi har idag.
Vi har inte osthyvelprincipen hela tiden utan vi bara löder på, mera förordningar, mera lagar och restriktioner som ska följas upp och mera
tjänstemän blir det. Det går bra att säga men vi lever inte upp till det.
När det gäller privatisering så i regeringsprogrammet står skrivet att
landskapsregeringen ska försöka verkställa detta med utmanarrätter.
Hur långt har man kommit med det? Inte har regeringen visat lagtinget
att man har förverkligat eller påbörjat det här. Det finns en viss rädsla
för att ta tag i saker och därför står det stilla. Sparåtgärderna och återhållsamheten har nog startat för sent i den här perioden. Jag tror att det
kommer att bli bekymmer för landskapsregeringen att uppnå de här målen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag håller helt med ltl Brage Eklund, vi får inte bygga
ut byråkratin. Vi är faktiskt ansvariga för vilka lagar vi stiftar. Vi borde
egentligen ta bort en lag när vi stiftar en ny, men det går kanske inte. Vi
måste vara jätteförsiktiga när vi stiftar nya lagar så att vi inte skapar ny
byråkrati som kräver ytterligar tjänstemän. Jag instämmer helt och hållet i det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Först vill jag be om ursäkt till den företagare som sitter och väntar på mig ute i café. Jag hade en träff bokad kl. 15.00. Jag träffar företagare i
stort sett alla dagar.
Jag vill prata om det som har kommit upp i debatten nu, dialogen till näringslivet och frågorna kring tillväxtrådet.
Jag börjar med dialogen. Allt som står i tidningen är inte sant. Min farfar
sade att det var så, men jag har lärt mig att så är inte fallet. Dialogen kan alltid bli bättre. Jag tycker att dialogen finns. Jag träffar VD:n för Ålands näringsliv ofta, flera gånger i veckan. Senast igår hade vi ett otroligt konstruktivt
möte i regelrådet med företagarna, Ålands näringsliv, producentförbundet
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och fiskodlarföreningen. Regelrådets arbete går ut på att försöka få bort onödig byråkrati och administration. Ni hittar lite mer information om detta på;
enklare regler.ax. Det är ett forum och tillfälle där diskussioner förs med näringslivet. Det som har fört upp den här diskussionen på agendan är de delade åsikterna om EU:s medel från regionala utvecklingsfonden, hur de ska
användas och på vilket sätt de ska användas. Arbetsgruppen har föreslagit att
man ska använda största delen till riskkapital. Många kanske tycker att ordet
riskkapital i sig är ont och fult. Grunden i det här förslaget bygger på att
Europeiska unionens kommission inte längre vill att vi ska använda deras
pengar till traditionellt företagsstöd. De vill att man ska hitta andra finansieringsinstrument. Det är inte sagt att de traditionella och tidigare system som
har funnits helt ska försvinna. Det handlar bara om att den potten pengar
som vi kan få från EU, och där vi själva delfinansierar lika mycket, de ska användas på ett annat sätt. Jag tror faktiskt att det är rätt väg att gå. Framförallt
minskar administrationskostnaderna och byråkratin oerhört både för företagen och för avdelningen. De traditionella stöden finns kvar men vi finansierar
dem nationellt. Det betyder att vi kan ha ett annat krav på byråkrati och administration. När vi hanterar EU:s medel så ställer de kriterier hur vi ska redovisa. Det ska vara sex månaders uppföljning, två års uppföljningar osv. När
vi har finansieringen så är det vi som sätter kraven och ribban på hur redovisningen ska vara.
Hela oron i debatten har mycket baserat sig på ett missförstånd. Man har
trott att det enbart från 2014 och framåt kommer att finnas riskkapital och
ingenting annat. Alla traditionella sätt som finns inom regelverket och de
principdokument som vi har finns kvar om vi väljer att använda dem, men vi
måste finansiera dem nationellt. Det tar framspeglats en liten onödig oro. Jag
har säkert själv personligen kunnat vara tydligare i informationen och vi
kunde ha haft flera öppna möten osv. Jag trodde att det inte skulle behövas
med tanke på att alla organisationer har varit med i arbetet med framtagandet. Man har varit med och tagit fram det och man har suttit i arbetsgrupperna och strategigrupperna och fastslagit ramarna åt vilket håll man ska gå. I
det programförslag som har varit ute på remiss står det klart och tydligt att de
traditionella stödordningarna finns kvar men de måste finansieras nationellt.
Jag tycker att det har kommit lite onödigt oro kring det här förslaget.
Sedan kan vi diskutera riskkapital och hela den biten länge, men det ska vi
inte göra nu. Det här handlar om dialogen. Dialogen finns där. Man kanske
har sett lite olika på vissa sakfrågor. Jag träffar som sagt företagare dagligen
och jag tycker att jag har en bra dialog med företagarna, framförallt med småföretagare som jag själv har varit i hela mitt liv. Jag kan prata med företagare
på företagarvis och med bönder på latrin, var det en som sade till mig en
gång.
När det gäller LBU-programmet så anser jag också att det kanske har funnits lite onödiga missförstånd och orosmoln på himlen. Den här processen
sattes igång i den här salen redan med omställningsbudgeten 2012 där ramarna fastställdes. Det är ungefär 55 miljoner som ska fördelas. Den ramen
var i och för sig lite lägre, men nu har det blivit 55 miljoner i och med att vi
fick mera medel från EU.
Arbetsgrupperna som har jobbat, utgående ifrån den ramen, har gjort ett
förslag som fokuserar i huvudsak på att man vill gynna de aktiva producenterna och de som skapar råvaror, råvaruindustrin och de som satsar på föräd210

ling och ökad produktivitet och sysselsättning. Programmet utgår ifrån detta
Sedan har vi också sagt att det kommer att bli en konsekvensbedömning på
det här. Hur kommer det här att slå när vi har alla pusselbitar på plats? Vi har
hela tiden sagt att vi ännu inte vet hur alla förordningar ser ut från kommissionen. Vi vet inte hur Finland lägger sitt stödpussel. När vi har alla bitar på
plats så ska vi göra en konsekvensbedömning där man jämför det nuvarande
programmet med det kommande och utgående ifrån hur det drabbar olika
produktionsgrenar och också kopplat till motsvarande produktionsgrenar i
Finland. Det kommer att göras.
Den här remissgången tog slut den sista augusti. Nu i september håller arbetsgrupperna på att sammanställa alla åsikter och synpunkter som har
kommit in. Under oktober-november ska konsekvensanalysen göras. Vi vill
göra analysen tillsammans med producentförbundet, de ska vara med på ett
hörn och se att vi gör analysen på ett öppet, transparent och ett bra sätt så att
vi är överens om metoden.
Tidtabellerna är den att ett nytt programförslag ska presenteras för strategigruppen i december och det programmet ska ut på en riktad remiss en gång
till någon gång i januari. I mars 2014 kommer landskapsregeringen sedan att
fastställa programmet och skicka iväg det till Bryssel. Det är tidsplanen. Programmet börjar gälla först år 2015.
I början var det mera på fokus på konflikten än på fakta och innehåll. Jag
tycker att vi har en bra dialog med producentförbundet och berörda jordbrukare. Jag pratar dagligen med jordbrukare som visar oro men också en stor
förståelse. De tycker att det är viktigt och bra att aktiva producenter producerar bra råvaror. Det var lite om dialogen. Dialogen kan säkert alltid bli bättre
men den finns definitivt där. Det förekommer diskussioner dagligen med näringslivet och näringslivsrepresentanter.
Om man sedan tittar på tillväxtrådet och lite kort om detta. Tillväxtrådet
tillsattes med de här personerna som lantrådet nämnde. Personligen är jag
ordförande i rådet. Om det är det bästa eller inte kan man säkert ha delade
meningar om. Ibland kanske det finns för många fack i ministerns portfölj
och det kan man säkert diskutera.
Om jag ska vara ärlig så ett bekymmer med tillväxtrådet är att det är lite
svårt att få tillfällen att träffas när medlemmarna bl.a. bor i Norge och Stockholm, och de har ett aktivt liv och driver sina företag och sina områden på ett
väldigt bra sätt. Det har varit ett litet praktisk problem att kunna träffas alla
samtidigt så ofta som vi har velat göra.
Däremot kan man säga att dialogen, mailen, brevväxlingen och informationsutbytet är desto bättre. De fysiska träffarna är inte så många, vilket betyder att det inte kostar så mycket för skattebetalarna. Budgeten för detta är betydligt högre än kostnaderna för mötesarvoden.
I konkreta projekt diskuteras det både stora frågor, konkreta frågor och
små frågor. Stora frågor är allt från näringsrätt, Ålandsbilden till hur man
kan öka inflyttningen. Sedan finns det konkreta tillväxtområden där man tittar på t.ex. en plan för nästa år. Jag hade tänkt sedan berätta mer om detta i
budgeten. Det handlar om ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och offentlig sektor. Vi kallar det WheelIT 2.0. Ni som var med på den tiden kommer
ihåg WheelIT 1999-2000. Det var ett stort projekt där man drog åt samma
håll, satte sig i samma båt och rodde åt samma håll för att se vilka satsning-
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arna var för Åland i framtiden. Tanken är att det projektet ska göras i början
av nästa år.
Vi diskuterar också hur vi kan komma vidare med olika PPP-projekt inom
flera olika områden; public, private, partnerships. Vi tittar på IT-drift och
servicehallar, men det här är ganska konkreta saker som behöver utvecklas
mera. Det diskuteras i dessa forum. Det kommer att komma många exempel
till. Jag kan berätta om detta i budgetanförandena när vi kommer dit.
Nu blev det här anförandet längre än vad det var tänkt att det skulle bli.
Det handlade i alla fall om dialogen och tillväxtrådet.
Sedan vill jag säga en sak till. Det finns mycket positivt också. Det målas
ofta ut en negativ bild. Men vi ska veta att sysselsättningen ökade 2011 med
dryga 300 personer. Vi vet också att antalet företag på Åland aldrig har varit
större än vad de är nu just nu. Vi har 2408 registrerade företag på Åland, en
siffra som aldrig varit så hög. Det visar sig fortsättningsvis att folk har en tendens att vilja starta företag, börja driva företag och det tycker jag är en väldigt
sund och glädjande bild som också kan lyftas upp i tuffare tider. Det finns
också positiva signaler därute, sysselsättningen och företagen ökar. Vi vet
också att det blir tuffare för många. Det gäller att se om sina affärsmodeller
och trimma sina organisationer för globaliseringen. Det blir tuffare och svårare i framtiden att tjäna pengar för världen har minskat.
Jag slutar här, herr talman, ursäkta det blev lite långt. Ursäkta också till
den personen som sitter ute och väntar på mig.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag tänker fördröja tiden lite ytterligare.
Minister Karlström är en verbal person. På något vis har inte tydligheten gått fram till företagare och jordbrukare när det gäller den nya
programperioden. Hur har han tänkt kanalisera de här pengarna och
vilken finansiering ska det vara?
Om jag går till jordbrukarna först. Minister Karlström säger att konsekvensanalysen kommer att ske. Det beskedet kunde man ju ha gett
tydligt, då hade brunten av bemötande av programmen varit ganska
mycket mindre. Jag tror att en stor del av remissvaren bygger på att man
begär att få konsekvens- och konkurrensanalys.
Vad gäller EURF-pengarna och företagarna så sade minister Karlström i begynnelsen att 80 procent skulle finansieras via riskkapital.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Vi har sagt att det ska bli en konsekvensanalys. Det
sade vi på det senaste stora mötet med producentförbundet på lantmannaskolan för några månader sedan. Den kan inte heller göras före vi har
alla pusselbitar på plats och när vi vet hur det finska systemet och regelverket blir. Därför kan konsekvensanalysen inte göras före oktobernovember.
Angående ERUF-medlen så går förslaget ut på att 80 procent ska vara
riskkapital och de övriga 20 procenten ska vara finansiering till olika
projekt som organisationer och högskolor skulle kunna driva. Det är för
att EU-kommissionen inte tillåter direkta företagsstöd på samma sätt
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som tidigare. EU har sagt att nu har vi haft en sådan period och den
kommande perioden måste vi använda andra finansieringsinstrument.
Det kan finnas andra lösningar än riskkapital. Vi vill se mjuka lån, vi vill
se garantier och vi vill hitta andra sätt att stimulera näringslivets olika
behov. När det gäller medlen från ERUF så är förslaget, som alla organisationer varit med och tagit fram, riskkapital.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Från företagarhåll har det framförts att EURF-pengarna är väldigt tunga
att hantera. Det fordras tung administration. Många företagare bryr sig
överhuvudtaget inte om att söka om det är riskkapital. Hur tänker man
förbättra det?
När det gäller riskkapitalet så kommer fonden att klara av att finansiera administrationen? Om jag har förstått det rätt så är det bara tre procent av fondens pengar som får användas för administration.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! När det gäller administrationen så när vi nu går in med
riskkapital istället så kommer hela administrationsbördan att försvinna
från företagen. Utvecklingsbolaget kommer att administrera och hantera
det här. Det har varit en av de stora orsakerna till varför jag tycker att
det också är en bra anledning att gå inför det här. Idag har administrationen ätits upp från två håll när det gäller ett projekt som en företagare
har varit med om. Det äter upp administration hos oss och så äter det
upp 10-15 procent av projektets medel, administration hos företagare.
Man har inte kunnat använda alla medel till att utveckla företaget och
det kan man göra nu när man har riskkapitalbolaget. Ansvaret för administration och byråkrati blir liggande på riskkapitalbolaget.
Sedan detta med tre procent- tekniskt stöd, det är också ett missförstånd som snurrar därute. Vi får bara använda tre procent av medlen
från EU i tekniskt stöd. Sedan kan vi tillföra för att administrera, på
samma sätt som idag. Näringsavdelningen har idag ett antal tjänstemän
som finansieras härifrån till stor del, men med en viss liten del från EU.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterar att minister Karlström backar en hel del jämfört med det
som har sagts tidigare, det tycker jag är bra och det uppskattar jag. Men
när det gäller lantbruksnäringen och unga lantbrukare så är en stor
skada redan skedd, tyvärr.
Jag har två frågor. Jag har noterat att nuförtiden säger näringsministern Karlström att det är kommissionen som inte vill att man ska
fortsätta med de traditionella näringslivsstöden. Jag har inte kommit
fram till det, men skicka gärna det underlaget till mig. Jag vill gärna ta
del av det underlaget.
Den andra frågan gäller detta när minister Karlström säger att den
nationella finansieringen, om vi använder egna medel, är mycket friare.
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Det stämmer heller inte riktigt med min bild. Allt ska ju notifieras, allt
ska detaljstyras oavsett om det är våra egna pengar eller om det är EUpengar. Jag håller inte riktigt med, jag får återkomma till resten i nästa
replik.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Angående det sista, nej, det är en betydligt mycket enklare
om vi använder nationell finansiering. Vi har bland annat en minimigräns, allt under 200 000 euro på en treårsperiod så där gör vi precis
egentligen hur vi vill. Vi kan stöda på vilket sätt vi önskar, om det är det
man vill göra. Det är vi som sätter bestämmelserna och hur vi vill följa
upp rapporteringen kring detta. Det är betydligt mycket enklare när vi
finansierar stöd nationellt än när vi blandar in i EU och ska använda deras pengar.
Om man tittar på hur andra regioner har använt EU-medel under den
senaste programperioden så är det ganska få som har använt EUmedlen till direkta företagsstöd. Vi har lyckats ha det på Åland under
den senaste programperioden. Vi har många lyckade exempel med alltifrån Smakbyn, Curlinghallen till stugbyar och hotell som har kunnat finansieras på det sättet. Men det är inte tanken med de här EU-medlen,
utan de är tänkta att användas på ett annat sätt och det vill man i det
kommande programmet från kommissionens sida.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag fick inte något löfte om att få det här underlaget men det kommer
säkert.
Min utgångspunkt är fortsättningsvis att även EU-medlen ska gå, i så
stor utsträckning som möjligt, direkt ut till företagen. Det finns en vilja
att man ska ha alla möjliga samhällsbolag, samarbetsprojekt och de här
pengarna ska mer eller mindre fara iväg på de mest märkliga projekt. Så
har det varit länge, det är ingenting nytt, men nu har det råkat sammanfalla med att vi har en näringsminister som också gärna vill har riskkapital. Personligen är jag tveksam till om riskkapital faktiskt är ett så otroligt bra instrument, som det framhålls många gånger, för att utveckla
det åländska näringslivet. Det är egna företag och egna risker som har
byggt vår välfärd, inte har samhället några större experter än vad företagarna själva har att sätta in.
Jag kommer ihåg att ministern Karlström marknadsförde sig som en
”rak höger” en gång i världen, det här är ju nästan socialisering.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Riskkapital är bra i vissa sammanhang, inte i alla sammanhang, det kan jag hålla med om. Det här är ett verktyg till i verktygslådan. De traditionella företagsstöden finns kvar, vi finansierar dem nationellt. Men förutom riskkapital så kan det vara garantier, lån, det kan
vara mjuka lån där vi lånar ut pengar och går satsningen hos företagarna
bra så får han betala tillbaka pengarna. Om satsningen inte går bra så
kanske vi inte är de första som tvingar företagaren från hus och hem,
utan då efterskänker vi lånen. Det finns alltså flera olika blommor som
vi kan använda i den här buketten och där är riskkapitaltanken en.
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Jag hinner inte med allt i en replik. Jag får återkomma både när programmen ska skrivas klart och sedan också i budgeten. Det finns väldigt
mycket positivt i det här om man väljer att se det positiva. Målar man
med mörka penseldrag så kan det också bli ganska mörkt. För det
åländska näringslivet så kommer detta att gynna framförallt tjänstesektorn som idag inte har lätt att få hjälp av det offentliga.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattade att näringsministern berättade ytterligare om tillväxtrådets roll, verksamhet och framtidsplaner. Jag vill i
det sammanhanget eventuellt tillföra någonting.
Ett väldigt centralt fenomen; hållbarhetsunderskottet. Med tanke på
åldersstrukturen framförallt på Åland där människor lever längre i medeltal än i övriga landet, och det hållbarhetsunderskottet gör att färre är
yrkesverksamma och flera åldrande människor kräver offentlig vård
som kostar mycket pengar. Det här leder till två saker; en risk för arbetskraftunderskott och krav på ökad offentlig finansiering. Man beräknar i hela Finland att underskottet just nu utgör ungefär 4,5 procent av
BNP. För Ålands del skulle det utgöra 50 miljoner euro. Det här kunde
tillväxtrådet hantera och eventuellt också komma med idéer om.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Det diskuteras mycket och har diskuterats mycket i
tillväxtrådet. Det är ett dilemma som finns i både Sverige, Norge och på
Åland. Det är ju positivt att vi blir äldre och lever längre, men det är en
stor utmaning och då gäller det att hitta nya metoderna för att hantera
det här. Jag tror själv att den digitala vägen är rätt väg att gå. Vi har
många goda exempel, t.ex. Virtu-projektet där man kan använda modern teknik för att fungera längre i hemmet på ett positivt sätt. Det här
är ett exempel på ett område som vi vet om och som diskuteras. Det är
ett typiskt exempel på en fråga som tillväxtrådet tar till sig. Det finns
många andra frågor också som jag kommer att återkomma till.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Alldeles riktigt, det är för enkelt att tro att man kan
spara sig ur de problem som hållbarhetsunderskottet skapar, vare sig
genom att spara eller genom att öka på skatter och avgifter. Det är fåfängt, det lyckas aldrig och det skapar egentligen mera problem än vad
det löser problem. Det är strukturella, effektiverande och produktivhöjande åtgärder som måste till, det är alldeles uppenbart. Enligt min mening är det därför en mycket framträdande fråga i tillväxtrådet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Det mesta har väl sagts i det här ärendet redan, men jag väljer
ändå att gå upp och säga några ord. Jag är själv synnerligen orolig för landskapets ekonomi och vart vi är på väg.
Tittar vi på Finlands ekonomi, som vi ofta gör, så har vi läst i dagarna att
de har en skuld på 60 procent av BNP. Om vi skulle ha samma skuld så skulle
vi ha 650 miljoner i skuld idag. Skulle man ha lån på banken på en sådan
summa så skulle räntan ungefär vara 27 miljoner per år och det skulle vi ha
ytterligare besparingsbehov för. Vi vet att Finland lånar ytterligare 8 miljarder per år, vilket motsvarar 40-50 miljoner till per år som vi skulle måsta
skuldsätta oss i.
Då säger man i Europa att Finland har en hygglig ekonomi. Då kan vi
tänka oss hur det ser ut i många andra länder och hur oerhört svårt det är.
Man kommer knappast att klara upp det, antar jag, man måste efterskänka
lån och göra andra saker. Även Finland kommer att ha stora problem med
sina finanser. Det är nog svåra förhållanden.
Det är just den här knipsången som vi i lagtinget inte får sätta Åland i. Det
är oerhört viktigt. Vi vet att stora länder har ju möjligheter att få sina lån avskrivna och man har andra möjligheter än vad ett litet självstyrt landskap
som Åland skulle ha. Om vi skulle skuldsätta oss i förhållandevis lika mycket
så skulle vi antagligen vara illa ute, också självstyrelsepolitiskt. Jag kan tänka
mig att det kan vara svårt att få igenom de nya reformerna, som vi vill ha igenom i Helsingfors, om vi inte klarar upp vår ekonomi. Det kan till och med
vara så att hela självstyrelsen är i gungning om vi inte får ett grepp om situationen och får skutan att ändra.
Som alla vet så hade vi 160 miljoner för fem-sex år sedan. Idag fick vi läsa i
utskottets betänkande att det finns 36 miljoner kvar när detta år är slut. Vi
har således gjort av med 124 miljoner sedan 2008. Var och en måste ju förstå
att den trenden inte går att bryta bara genom vackra ord, vackra tal och bara
genom att göra lite på ytan. Alla måste ju förstå att det måste göras lite större
saker, för 36 miljoner på konto i slutet av året betyder att vi måste låna redan
nästa år antingen av banken eller av någon annan av landskapet ägt rikt bolag. Vi vet att en omsättning på 330 miljoner kräver en likviditet på 30 miljoner. Vi är precis just där nu. Därför är jag oerhört förvånad att inte flera i lagtinget uttrycker en större oro, antingen vill man inte eller annars vet man
inte. Jag är som sagt mycket förvånad över att man inte kräver större besparingar.
I den här redovisningen som har kommit har vi sett att man har ett antal
överskridningar och de här situationerna är inte riktigt försvarbara. Polisen,
utbildningen och trafiken har överskridit. Man kan förstå att arbetslöshetsersättningen har överskridits, det är en lagstiftning, den måste träda till och det
bör den kanske göra. Men i alla fall inom polisen och trafiken ska det gå att
slippa tilläggsbudget när året är slut, om man vill. Det går att minska övertiden för polisen och det går att minska turlistorna, om man vill. Men vi vill väl
inte det då. Utskottet säger igen att de ber landskapsregeringen att följa de
ramar som har getts. Man t.o.m. hänvisar till att man sade detta redan i budgeten för 2013 och nu säger man det igen. Vi får väl säga det igen då nästa
gång, att man ska försöka hålla det och så överskrider man igen utan att vidta
åtgärder. Jag förstår ibland att det kan finnas vissa saker som gör att man
inte kan hålla ramarna, men inom vissa områden kan vi faktiskt göra det. Det
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borde ha varit så nu, okej, det går inte att göra detta för det här året, men underskottet ska följas så att man får börja med minusbudget. Då blir det lite
mera press på det och då menar man allvar att vi ska få budgeten i balans på
sikt.
Fru talman! Desto mera tänkte jag inte säga. Rent allmänt har jag en
mycket stor oro när jag ser på landskapets ekonomi. Har vi gjort av med 124
miljoner sedan 2008, mera än vad vi har haft inkomster, så måste alla förstå
att situationen är oerhört allvarlig för Ålands självstyrelse och Ålands landskapsregering.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag har full förståelse för Runars oro. Om vi tittar på Finlands statsskuld idag så är även de åländska 28 000 invånare delaktiga i
den statsskulden. Om vi delar så är vår del av den finska statsskulden
ungefär 20 000 euro per invånare på Åland.
Att läget är allvarligt håller jag med om och vi behöver göra vad vi kan
för att komma på rätt. Jag tror att ltl Runar Karlsson har en poäng där.
Jag stöder honom i hans tankar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är bra att det finns stöd och det är säkert flera som stöder den här
oron. Det är inte så lätt, men lite mera måste vi åstadkomma.
Har vi del av Finlands statsskuld eller inte? På sätt och vis har vi det.
Om de väljer att ta ut underskottet via skattesedeln så kommer vi också
att få betala en del av den. Men det är kanske inte direkt exakt jämförbart, men på sätt och vis kan jag väl hålla med om att det är på det viset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har alltid uppskattat de ekonomiska diskussionerna
som jag har haft förmånen att få föra med ltl Karlsson genom åren. Jag
tror att vi har haft mycket samma syn. Den oro som ltl Karlsson här beskriver finns hos mig och hos oss också.
Jag måste upprepa det som vi sade. I ganska skarpa ordalag var vi
med och uttryckte den här oron i samband med den ordinarie budgeten.
Vi krävde allihop en tilläggsbudget till våren för att vi skulle försöka
motverka den situation som vi såg att var på väg att komma. Jag måste
upprepa det igen, till slut i våras stod oppositionen ensamma kvar och
fick nästan raljerande mothugg att vi hade den insikten och trodde det
som vi trodde. Därför tycker jag att den här kritiken mest ska riktas till
de övriga majoritetspartierna. Vi kunde ha varit eniga i våras om detta
som vi var överens om vid årsskiftet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Kritik till vem, det är väl svårt att säga? Det finns väl en
allmän frustration att vi i den här salen inte åstadkommer mera. Säkert
måste vi också få skarpare förslag från regeringen. Så är det.
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Sedan vet jag att ltl Perämaa också är en vän av ekonomin i balans,
vilket jag har fått uppleva när jag har suttit i regeringen och han har
kämpat för det. Så ska det vara förstås.
Jag anser nog att vi här i lagtinget har ett kollektivt ansvar. Alla har
ett ansvar oberoende om man sitter i oppositionen eller i regeringen.
Det här har pågått sedan 2007 och kommer väl att pågå säkert fem-sex
år till innan man börjar skönja bättre tider. Jag tror nog att det tar så
länge för republiken Finland att resa sig från dagens finanser.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi undandrar oss absolut inte ansvaret. Vi kommer att vara
med och ta ansvar. Vi gick till val på den frågan, precis som många
andra och vi avser att hålla våra vallöften.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Alla partier vill väl försöka hålla löftena. Som ltl Perämaa
sade så var den stora valfrågan att man lovade att få budgeten i balans.
Nu blev lågkonjunkturen lite längre och lite djupare än vad man räknade
med då. Man trodde att det skulle svänga lite tidigare. Men vi måste
ändå alla hjälpas åt och försöka göra någonting åt det här. Vi sitter nog
alla i samma båt!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Äntligen, fru talman! Äntligen, ltl Runar Karlsson, känner jag att vi från och
med den 18 september 2013 har fått en majoritet i Ålands lagting och bland
oss politiker som förstår att kostnadskostymen är för stor och måste ner. Det
går inte längre att prata utan det måste vara tydliga skarpa förslag. Jag ser
fram emot höstens budgetdebatter. Det blir en tilläggsbudget och en ordinarie budget där detta ska förverkligas, inte i samma mån som man har varit
tvungen till genom åren i Sverige att göra eller som man har varit tvungen till
i Finland att göra, men i alla fall på ett likartat sätt och likartade volymer.
Det har inte varit lätt för oss moderater att genom åren propagera för besparingspolitik när det tidvis har funnits mycket pengar. Sedan 2008 har det
varit lättare. Nu känns det som om vi skulle ha en bred enighet kring den väg
som vi måste vandra. Det betyder ju inte att vi får det är lätt när rubrikerna
blir svarta för varje åtgärd som man måste göra. Vi har det ansvaret inför
Ålands folk att vi får ta stöten när kritiken kommer och vi måste kunna förklara varför vi är tvungna att göra det vi gör.
Fru talman! Jag är också glad för att man så småningom förstår frågan om
vår andel av Finlands skuldsättning, att vi är fullt ansvariga för den också på
Åland. Tänk er en situation när EMU måste gå in och hjälpa Finland i en situation när man är bankrutt. De åtgärder som då ska vidtas i landet, bestämda från Europa, de drabbar oss fullt ut lika som de drabbar resten av
Finlands befolkning. Vi är alltså också ansvariga för Finlands statsekonomi.
Vi har invaggats i någons slags trygghetstro, genom att vi får 0,45 procent av
statens inkomster, att vi är en egen ekonomi vid sidan om statens ekonomi.
Vi är en integrerad del av staten Finland och dess ekonomi. Sedan har vi fått
ansvaret inom ramen för självstyrelsens behörighetsområden att bekosta,
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med de inkomster vi har, den del av statens verksamhet som är överförd till
självstyrelsen. Det fråntar oss inte ansvaret proportionellt för hela den finska
ekonomin och hela den finska statsskulden.
Fru talman! Det som jag egentligen begärde ordet för är det som inte har
behandlats dess mera i finansutskottet, men som i meddelandet är den alldeles största överskridningen. Det är arbetslöshetsersättningarna på en miljon
och det fortsätter. Jag hade tänkt fråga utskottsordförande, men nu har vi
flera utskottsmedlemmar här, hur utskottet har behandlat den här frågan. Vi
har en låg arbetslöshet i landskapet, den har ökat litet, men ersättningarna
flyger i taket. För några år sedan var ersättningarna nere på ungefär 200 000
euro. Nu i halvårsredovisningen är ersättningarna på en miljon, som det visar
på helår.
I Finland och i Sverige förs diskussionen om man borde göra någonting för
att man får de här pengarna, att man borde delta i produktionen i samhället.
Min fråga är om utskottet har fört någon sådan diskussion? Jag kunde naturligtvis ställa frågan till landskapsregeringen också, men nu har vi haft det här
ärendet i finans- och näringsutskottet. Det är en diskussion som vi också här
på Åland bör få i gång. Vi har ju behörighet inom området och kan skapa våra
egna lösningar. Vi behöver inte kopiera, men när vi inte ens har kopierat så är
ju kravet på oss ännu större att vi måste hitta egna lösningar. Tack, fru talman.
Talmannen
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.
Plenum slutar
Måndagen den 4 november 2013 hålls lagtingets högtidliga öppnande då lagtinget samlas till plenum klockan 12.00 för val av talmän. Plenum är avslutat.
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